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ZAPISNIK

14. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 2.10.2018
s pričetkom ob 10.00 uri v stekleni dvorani na Kolodvorski 11 v Ljubljani.
Prisotni člani SD:
Bojan DROLE, Bojan GAJŠEK, Rifet HODŽIĆ, Marko IGLIČAR, Borut JUG, Nikola
KNEŽEVIĆ, Iztok KOVAČ, Roman MEDVED, Karel MUSTER, Albina NOVAK, Andrej
PETROVIČ, Milorad ŠLJIVIĆ in Miran TRANTURA.
Ostali prisotni:
Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Franc KLOBUČAR, Iris DEJAK, Diko IVANOVIĆ in
Aleksander ŠMID.
Opravičeno odsotni:
Matjaž HRIBAR, Roman MEDVED, Miran PRNAVER, Edvard KOSTIĆ, Edvard VEBER in
Boštjan KORITNIK.

Lista prisotnih je priloga originala zapisnika.
Sejo je vodil predsednik SD – I Bojan Gajšek, zapisnik je pisala sekretarka SD – I Albina
Novak.
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna.
Predsedujoči je v razpravo podal predlog DNEVNEGA REDA:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje in 5. korespondenčne seje ter pregled realizacije
sklepov
2. Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
3. Vprašanja članov SD-I poslovodstvu družbe
4. Poročila po participacijskem dogovoru
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 6017177000
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

5. Imenovanja:
- predsednika Odbora SD-I za varnost in zdravje pri delu ter izboljšanje
delovnih pogojev;
- člana v Odbor SD-I za spremljanje predpisov;
- predsednika volilne komisije;
- imenovanje delavcev, ki za potrebe SD-I opravljajo svojo funkcijo poklicno
6. Razno
Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad. 1
Predsedujoči je v razpravo podal zapisnik 13. redne seje z dne 31.5.2018 in 5.
korespondenčne seje z dne 28.6.2018 ter poročilo o realizaciji sklepov in sicer:
Sklep št. 113 je realiziran
Sklep št. 114 je realiziran

Sklep št. 115 je realiziran
Sklep št. 116 je realiziran
Sklep št. 117 je realiziran
Sklep št. 118 je realiziran

Sklep št. 119 je realiziran

Sprejmejo se zapisnik 12. redne seje, 3. izredne seje, 4. izredne
seje in 4. korespondenčne seje, vključno s pregledom
realizacije sklepov
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z
informacijo o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v
obdobju januar – april/2018, ki jo je podal direktor Matjaž
Kranjc, vključno s vprašanjem in odgovorom
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z
odgovori poslovodstva na vprašanja članov SD –I
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s
poročili po Dogovoru o sodelovanju delavcev pri upravljanju
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z
zapisnikom 5. seje Odbora za spremljanje predpisov
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v komisijo za
dopolnitev Navodila za varno delo z lesenimi pragovi imenuje
Edvarda Vebra (ki bo tudi usklajeval delo komisije), predlaga
še člana Gorana Rajačiča (SŽ, d.o.o.) in enega predstavnika
Službe za gradbeno dejavnost, ki ga bo čim prej določilo
poslovodstvo
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., skladno s tretjim
odstavkom 58. člena Dogovora o ustanovitvi SD KPD in
sporazuma o njegovih pristojnostih ter dogovora o
sodelovanju delavcev pri upravljanju, soglaša, da se višina
plače bivšega predsednika Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura,
d.o.o., Nikole Kneževića, ki jo je prejemal kot predsednik sveta
delavcev, upošteva pri določitvi njegove plače kot delavca, ki
za potrebe sveta delavcev funkcijo opravlja poklicno
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Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 120
Sprejmejo se zapisnik 13. redne seje z dne 31. 5. 2018 in 5. korespondenčne seje z dne
28.6.2018, vključno s pregledom realizacije sklepov.

Ad. 2
Direktor SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Matjaž Kranjc je podal Informacijo o poslovanju družbe
SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – avgust/2018. Izpostavil je sledeče:
1. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE I. – VIII. 2018
Obrazložitev realizacije poslovanja izkaza poslovnega izida poslovnih prihodkov in
poslovnih odhodkov za obdobje I-VIII/2018
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 66.488 tisoč evrov od
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 47.326 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 17.909 tisoč evrov ter 1.253 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 2,9 % ( 1.883 tisoč evrov) večji od planiranih v PN, v primerjavi z
istim obdobjem leta 2017 pa večji za 4,3 % (2.769 tisoč evrov).
Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 25.014 tisoč evrov od
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 23.225 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 1.560 tisoč evrov ter 229 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 1,2 % (299 tisoč evrov ) večji od planiranih v PN, v primerjavi z istim
obdobjem leta 2017 pa večji za 4,1 % (987 tisoč evrov).
Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 90.984 tisoč evrov od tega
prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 70.551 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 18.951 tisoč evrov ter 1.482 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 2,2 % ( 1.986 tisoč evrov) večji od planiranih v PN, v primerjavi z
istim obdobjem leta 2017 pa večji za 4,0 % (3.514 tisoč evrov).
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 62.820 tisoč evrov od
tega 4.489 tisoč evrov materiala, 11.744 tisoč evrov električne energije, 19.273 tisoč evrov
storitev, 25.208 tisoč evrov stroškov dela, 1.340 tisoč evrov amortizacije, 765 tisoč evrov
drugih poslovnih odhodkov.
Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 25.560 tisoč evrov od
tega 155 tisoč evrov materiala, 215 tisoč evrov električne energije, 2.861 tisoč evrov storitev,
22.140 tisoč evrov stroškov dela, 133tisoč evrov amortizacije ter 56 tisoč evrov drugih
poslovnih odhodkov.
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Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 87.862 tisoč evrov od tega
4.644 tisoč evrov materiala, 11.958 tisoč evrov električne energije, 21.617 tisoč evrov
storitev, 47.348 tisoč evrov stroškov dela, 1.473 tisoč evrov amortizacije, 821 tisoč evrov
drugih poslovnih odhodkov.
Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v
višini 3.668 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 3.675 tisoč evrov.
Na področju vodenja prometa je bil dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v
višini 546 tisoč evrov; negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 560 tisoč evrov.
V obdobju I-VIII/2018 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz
poslovanja (EBIT) v višini 3.122 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 3.115 tisoč
evrov.
KADRI
Nadurno delo
SKUPAJ
PLAČANE

jan.
10.700
6.082

feb.
15.452
12.722

sep.

okt.

marec
11.869
10.430

april
13.536
11.639

nov.

dec.

SKUPAJ
PLAČANE

maj
12.364
10.899

junij
11.735
10.009

julij
8.502
7.711

avg.
9.903
8.804

SK I.-VIII.
94.061
78.296

Odsotnost z dela zaradi bolniškega staleža
v breme družbe
v breme zavoda
poškodbe na delu
Skupaj

januar
10.133
7.984
402
18.519

februar
10.685
6.608
418
17.711
september

v breme družbe
v breme zavoda
poškodbe na delu
Skupaj

avgust
7.127
7.076
8
14.211

marec
11.531
7.132
314
18.977
oktober

april
8.876
6.440
180
15.496

maj
8.880
7.128
88
16.096

november

junij
9.332
7.064
400
16.796

julij
7.021
7.988
168
15.177

december SK I.-VIII.
73.585
57.420
1.978
132.983
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Izplačilo nagrad za preprečitev nastanka materialne škode ali nesreče v železniškem
prometu po Nav. 603 – število primerov
Naziv organ. enote
Služba za vodenje prometa
Služba za gradbeno dejavnost
Služba za EE in SVTK
Skupaj:

Število primerov
6
7
2
15

Invalidi
Naziv organ. enote
Sekretariat
Služba za načrtovanje in tehnologijo
Služba za vodenje prometa
Služba za gradbeno dejavnost
Služba za EE in SVTK
Služba za prodajo in trženje
Skupaj

Število invalidov
avgust 2018
12
7
26
53
22
1
121

Stanje zaposlenih
Datum
1.1.2018
31.8.2018

Štev. zaposlenih
2166
2151

vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju
invalidska upokojitev
starostna in poklicna upokojitev
smrt
prehod v drugo družbo
sporazumno prenehanje del. razmerja
redna odpoved POZ s strani delavca
suspenz POZ
Skupaj:

Število
2
4
4
6
1
5
2
24

Na dan 31.8.2018 je 2 zaposlenima prenehalo delovno razmerje (odhod v drugo družbo in
sporazumno prenehanje del. razmerja), odhoda nista upoštevana v stanju za mesec avgust
2018, znižanje bo v mesecu septembru 2018.
Predsednik je podal direktorjevo informaciji o poslovanju družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.,
v razpravo.
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Razpravljavci so izpostavili:
Kovač Iztok: Problematika zaposlovanja v SVTK Postojna, iz TK Postojna v
letu 2019 odhajajo delavci v pokoj, ali bodo nadomestna
zaposlovanja?
Direktor Na poslovodstvu SŽ-I so že bili sprejeti sklepi za 16 zunanjih
odgovor: zaposlitev v elektro dejavnosti. Zavedajo se pomanjkanja kadra za
potrebe GSMR (nekaj jih je prekinilo delovno razmerje), pa tudi v
EE – dispečerji.
Trantura Miran: Zanima ga, kako je z zaposlovanjem progarjev, po podanih
informacijah na prejšnjih SD-I bi naj zaposlili 60 progarjev?
Direktor V teku je 47 zaposlitev progarjev, 13 pa jih je v postopku
odgovor: zaposlovanja (zamenjave, ker nekateri niso opravili zdravniških
pregledov).
Delavski Predstavil številke na osnovi plana oz. objavljenega razpisa in še
direktor: številčno izbranih glede na lokacijo zaposlitve.
Igličar Marko: Kako je z najemom zunanje delovne sile?
Direktor: Najema zunanje delovne sile nimamo, ampak sklepamo pogodbe
za storitev. Pogodba, podpisana z ŽGP za zamenjavo pragov, je
slabo realizirana zaradi problema v ŽGP z delovno silo. Del
pogodbe bomo rešili s pomočjo delavcev, ki se sedaj zaposlujejo v
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
Delavski Sam je 30.07.2018 podal pisno zahtevo generalnemu direktorju,
direktor: kdaj bodo realizirani sklepi, kateri se nanašajo na kadrovske
potrebe, ki so bili sprejeti na poslovodstvu SŽ – Infrastruktura, da
bomo lahko kot družba zagotovili izvajanje procesov nemoteno in v
skladu z veljavno zakonodajo. Odgovora generalnega direktorja še

ni prejel.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 121
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – avgust/2018, ki jo je podal direktor Matjaž
Kranjc, vključno z vprašanji in odgovori.

Ad. 3
SD-Infrastruktura, d.o.o., je prejel odgovore na vprašanja delavcev iz prejšnjih sej (vprašanja
članov SD Mirana Prnaverja, Iztoka Kovača in Bojana Droleta).
V razpravi je bilo izpostavljeno še sledeče:
Igličar Marko: Odredba o opravljanju drugega dela se delavcu izdaja vsak mesec
že nekaj let – zakaj ni razporeditev, kdaj bo izdana nova pogodba
o zaposlitvi (GD Postojna)?
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Direktor: Če gre za stalno razporeditev na neko delovno mesto, je verjetno
bila predlagana sprememba pogodbe o zaposlitvi, bo pa preveril.
Kovač Iztok:
1. Problem popravil modulov SV naprav proizvajalca
SIEMENS; interes je, da jih popravljamo v enoti za
Meritve in popravila, ki jo imamo v SŽ- Infrastruktura,
d.o.o. Proizvajalec popravil ne zagotavlja, novi moduli so
dragi. S popravili v lastnih delavnicah se dosežejo občutni
prihranki tako na finančnem delu, kot tudi hiter časovni
odziv pri odpravi okvar naprave in zagotavljanju
nemotenega delovanja le-te.
2. Razsvetljava po postajah – zakaj ni narejen plan režima
osvetljevanja po postajah?
3. Prestranek, Gornje Ležeče – problematika dostopa do
sanitarij, tudi do čakalnic.
4. TK Postojna, Gorica, Divača uvedeno dežurstvo v
lokacijah vzdrževanja TK, zaradi vklopa sistema GSMR –
dežura le en delavec, čeprav bi po pravilih morala biti
vedno dva, že zaradi same varnosti pri delu na odpravi
morebitnih okvar.
5. Izpostavljen je bil primer zaposlenega v pisarni SVTK
Postojna, ki je po izobrazbi magister znanosti, za katerega
je bil podan predlog, da se mu zagotovi ustrezna POZ po
opravljenih izpitih IZS, pa do realizacije ni prišlo. Zakaj ni
bilo realizacije?
6. Zaposleni na DM tehnične režije, ki opravljajo tudi dela
IŽD, imajo priznano izplačilo stimulacije v višini, kot IŽD
za redne ure, za nadurno delo pa ne. Zakaj so nadure v
takih primerih merilo za drugačen obračun stimulacije?
Pomočnik
1. SIEMENS – podpis pogodbe s proizvajalcem je pogoj za
direktorja
rešitev problema. Pogovori še potekajo.
2. Aktivnosti – svetlobno onesnaževanje rešeno, na nivoju SŽ
je ustanovljena delovna skupina - energetski menedžment,
v okviru katerega se bo to reševalo. Plan še ni narejen za
vse postaje.
3. Situacijo se bo preučilo in izvedlo ustrezne ukrepe.
4. GSMR – zaradi kadrovske problematike, premajhnega
števila zaposlenih po lokacijah trenutno druge rešitve ni.
Predvideva se zaposlitev delavcev tudi v teh segmentih.
5. Predlog je bil na seji poslovodstva SŽ-Infrastruktura,
d.o.o., potrjen 16.12.2016 in poslan poslovodstvu SŽ,
d.o.o., ki pa nanj ni odgovorilo.
6. Problem do sedaj ni bil zaznan, stimulacija v višini,
predvideni za IŽD, je enaka za redne ure in nadure pri
opravljanju del IŽD. Stanje na terenu se bo preverilo.
Direktor: Režim razsvetljave je različen po postajah (lahko je avtomatiziran,
lahko ga določajo delavci ročno s stikali); strinja se, da so na tem
področju rezerve v rabi električne energije. S prevezavami stikal
bi se dalo režime optimalno narediti.
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Na navedenih postajališčih se bo predvidoma izvedla zamenjava
vrat, z možnostjo oddaljenega zaklepanja in odklepanja.
Za zaposlenega iz SVTK Postojna se bo preučila možnost
prerazporeditve na drugo, ustrezno DM, v skladu s podanim
predlogom za novo POZ.
Zaposleni, ki so del tehnične režije ali režije in opravljajo tudi
dela IŽD, v bistvu pokrivajo dela, ki jih bi morali izvajati
vzdrževalci (IŽD). Pridemo do zaključka, da so dela za tehnično
režijo v manjšem obsegu, kot dela za IŽD. Torej potrebujemo več
IŽD in manj tehnične režije.
Petrovič Andrej: ID – problematika ključev; ali ima nadzornik ključe postaj oz. od
prometnega urada, ki so nezasedeni, zaradi možnosti dostopa do
stikal?
Opozoril, da ni več rednega vzdrževanja na vozni mreži, pojavlja
se dotrajanost materialov in posledično izredni dogodki. Dela se
izvajajo le po odredbi, ni zapor, da bi odsek pregledali
preventivno in tako s preventivo omejili pojavljanje ID in
posledično zamud v prometu.
Direktor: Problematiko dostopa do stikal bodo preučili in poiskali rešitev.
Preventivni pregledi VM – ob predlogu voznega reda pogledati,
če se lahko planirajo kakšne pavze.
Drole Bojan: Problematika urejanja postaj (posebej košnje trave in zasaditev
rož) – pisni odgovor se mu zdi nepopoln, še posebej problematika
kontrole izvedbe del.
Direktor: Vsako opravljeno delo je potrebno pregledati in potrditi kakovost
opravljenih del v KLČ – čiščenje, košnja; torej gre za ureditev
problematike prevzema.
Trantura Miran: Opozoril na problematika pomanjkanja delavcev z izpitom za
progovnega čuvaja za redno vzdrževanje, lokacija Maribor, saj so
vsi delavci z izpitom za progovnega čuvaja razporejeni na
remonte.
Direktor: Potrebna prava organizacija dela v službi in pisarni glede na
usposobljenost. Takšna situacije je nedopustna. Dana so bila
ustrezna navodila strokovnim sodelavcem – vodjem pisarn.
Hodžić Rifet: Problematika čuvajev, pomoč ŽGP-ja s kadrovskimi resursi
Direktor: Problem se rešuje, je pa problem zaposlovanja gradbenih
delavcev, ki jih tudi na trgu primanjkuje.
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Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 122
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odgovori poslovodstva na vprašanja
članov SD – I.
Ad.4
Člani SD SŽ – I in ostali vabljeni so v gradivu za sejo prejeli poročila po Dogovoru o
sodelovanju delavcev pri upravljanju in sicer (prejeta poročila so priloga originala
zapisnika):
- izredni dogodki,
- informacija o poslovanju,
- izkoriščenost letnega dopusta,
- stanje zaposlenih,
- nadurno delo,
- odsotnost delavcev z dela zaradi bolniškega staleža,
- odsotnost delavcev z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače,
- število delavcev, ki so postali invalidi in število delavcev, ki niso več izpolnjevali
posebnih zdrav,pogojev,
- število delavcev, katerim je bila izplačana nagrada po Navodilu 603.
Predsednik SD – I je poročila podal v razpravo. Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 123
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s poročili po Dogovoru o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.

Ad. 5
Imenovanja:
- predsednika Odbora SD-I za varnost in zdravje pri delu ter izboljšanje delovnih pogojev
Zaradi prenehanja delovnega razmerja predsedniku tega odbora, je prišla pobuda od
Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije in za predsednika tega odbora predlagajo
Marka Igličarja.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 124
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., imenuje za predsednika Odbora SD-I za varnost in
zdravje pri delu ter izboljšanje delovnih pogojev Marka Igličarja.
- člana v Odbor SD-I za spremljanje predpisov:
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Zaradi prenehanja delovnega razmerja članu tega odbora, je prišla pobuda od Sindikata
železniškega prometa Slovenije in za člana tega odbora predlagajo Jako Goleža.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 125
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., imenuje za člana v Odbor za spremljanje predpisov
Jako Goleža.
- predsednika volilne komisije:
Zaradi prenehanja delovnega razmerja predsedniku volilne komisije, je prišla pobuda iz
Sindikata železniškega prometa Slovenije in za predsednika volilne komisije predlagajo
Edvarda Kostića.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 126
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., imenuje za predsednika volilne komisije Edvarda
Kostića.
- imenovanje delavcev, ki za potrebe SD-I opravljajo svojo funkcijo poklicno
Predsedstvo sindikata vzdrževalcev slovenskih železnic je na svoji 10. redni seji sklenilo:







Aleksander Šmid, rojen 17.4.1966, stanujoč Spodnje Laže 17, 3215 Loče, od dne
3.10.2018 ne opravlja več dela poklicno v SD-I;
Edvard Veber, rojen 3.6.1971, stanujoč Košaški dol 73, 2000 Maribor, opravlja
delo v SD-I s polovičnim delovnim časom z mandatom od 3.10.2018 do 16.12.2019
oz. do preklica;
Bojan Gajšek, rojen 20.3.1972, stanujoč Vrbno 32č, 3230 Šentjur, opravlja delo v
SD-I s polovičnim delovnim časom z mandatom od 3.10.2018 do 16.12.2019 oz. do
preklica;
Boštjan Koritnik, rojen 16.2.1972, stanujoč Dramlje 52, 3222 Dramlje, opravlja
delo v SD-I s polovičnim delovnim časom z mandatom od 3.10.2018 do 16.12.2019
oz. do preklica.

Soglasno so bili sprejeti
SKLEP št. 127
Aleksander Šmid, rojen 17.4.1966, stanujoč Spodnje Laže 17, 3215 Loče, od dne 3.10.2018
ne opravlja več dela poklicno v SD-I;
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SKLEP št. 128
Edvard Veber, rojen 3.6.1971, stanujoč Košaški dol 73, 2000 Maribor, opravlja delo v SD-I
s polovičnim delovnim časom z mandatom od 3.10.2018 do 16.12.2019 oz. do preklica;
SKLEP št. 129
Bojan Gajšek, rojen 20.3.1972, stanujoč Vrbno 32č, 3230 Šentjur, opravlja delo v SD-I s
polovičnim delovnim časom z mandatom od 3.10.2018 do 16.12.2019 oz. do preklica;
SKLEP št. 130
Boštjan Koritnik, rojen 16.2.1972, stanujoč Dramlje 52, 3222 Dramlje, opravlja delo v SD-I
s polovičnim delovnim časom z mandatom od 3.10.2018 do 16.12.2019 oz. do preklica.

Ad. 6
Delavski direktor je podal poročilo: od zadnje seje SD-I je imelo poslovodstvo SŽ –
Infrastruktura, d.o.o., 11 rednih sej in 4 dopisne seje, bili pa sta tudi 2 redni seji nadzornega
sveta.
Drole Bojan: zaradi zimskega časa je zopet opozoril na problematiko zaklepanja čakalnic na
goriški progi. Dogovorjeno je, da pripravi pisno pobudo, ki jo bo SD-I posredoval
poslovodstvu.
Informacija: naslednja seja SD-I in izobraževanje za člane SD-I in delavce, ki opravljajo delo
v SD-I poklicno, je predvidena 22. in 23. 11. 2018 v Zrečah.
Bojan Gajšek je člane SD-I obvestil, da z dnem 2.10.2018 nepreklicno odstopa kot predsednik
Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., prisotni pa so se soglasno strinjali, da sejo zaključi
kot delovni predsednik. Odstop je v skladu z dogovorom koalicijskih partnerjev o delitvi
vodenja SD-I v aktualnem mandatu.
Prisotni so se soglasno strinjali, da se je takoj opravila tudi izvolitev predsednika SD-I in
podpredsednika SD-I.
Sindikat železniškega prometa Slovenije za predsednika Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura,
d.o.o., predlaga Milorada Šljivića, za podpredsednika Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura,
d.o.o., pa predlaga Bojana Gajška.
Razprave ni bilo.
Soglasno sta bila sprejeta
SKLEP št. 131
Za predsednika Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se izvoli Milorada Šljivića za
obdobje od 3.10.2018 do 16.12.2019 oz. do preklica.
in
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SKLEP št. 132
Za podpredsednika Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se izvoli Bojana Gajška za
obdobje od 3.10.2018 do 16.12.2019 oz. do preklica.

Novi predsednik Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura je podal predlog, da se v skladu s 3.
odstavkom 58. člena Dogovora o ustanovitvi SD KPD in sporazuma o njegovih pristojnostih
ter dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju, pri določanju višine plače članom SD in
drugim delavcem, ki za potrebe SD funkcijo opravljajo poklicno, ne upoštevajo plače
delavskih direktorjev oziroma plače, ki se izplačujejo na podlagi kriterijev za sklepanje
individualnih pogodb in plače predsednikov ter sekretarjev SD, ki se izplačujejo v skladu s
tem dogovorom, razen če tako odloči SD, s tem, da tako določena plača ne more presegati
60% plače generalnega direktorja obvladujoče družbe.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 133
Svet delavcev SŽ- Infrastruktura, d.o.o., skladno s tretjim odstavkom 58. člena Dogovora o
ustanovitvi SD KPD in sporazuma o njegovih pristojnostih ter dogovora o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, soglaša, da se višina plače bivšega predsednika Sveta delavcev SŽ
Infrastruktura, d.o.o., Bojana Gajška, ki jo je prejemal kot predsednik sveta delavcev,
upošteva pri določitvi njegove plače kot delavca, ki za potrebe sveta delavcev funkcijo
opravlja poklicno.
Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 11.50 uri.
Pripravil/a:
Albina Novak
Sekretarka SD-I

Bojan Gajšek
Delovni predsednik SD-I
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