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Z A P I S N I K

16. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala v dneh 14. in 
15. 03. 2019 s pričetkom 14. 03. 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi hotela Vital v Zrečah.

Prisotni člani SD:

Bojan DROLE, Bojan GAJŠEK, Matjaž HRIBAR, Rifet HODŽIĆ, Marko IGLIČAR, Borut 
JUG, Nikola KNEŽEVIĆ, Iztok KOVAČ, Roman MEDVED, Albina NOVAK, Andrej 
PETROVIČ, Miran PRNAVER, Milorad ŠLJIVIĆ in Miran TRANTURA.

Ostali prisotni:

Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Franc KLOBUČAR, Zvone RIBIČ, Boštjan KORITNIK, 
Edvard VEBER in Diko IVANOVIĆ. 

Opravičeno odsotni: 

Karel MUSTER in Silvo BERDAJS.

Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Sejo je vodil predsednik SD – I Milorad Šljivić, zapisnik je pisala sekretarka SD – I Albina 
Novak.

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna. 

Predsednik je predlagal razširitev dnevnega reda s točko 4. Poročilo Odbora za predpise in 
predlagal, da se sprejme tako dopolnjeni dnevni red. 
 
Predsedujoči je v razpravo podal dopolnjen predlog DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnikov 15. redne seje in 5. izredne seje ter pregled realizacije 
sklepov

2. Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
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3. Poročilo o poteku priprave plana kadrov
4. Poročilo Odbora za predpise
5.  Vprašanja članov SD-I poslovodstvu družbe 
6. Poročila po participacijskem dogovoru
7. Razno

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

Ad. 1

Predsedujoči je v razpravo podal zapisnika 15. redne seje z dne 23. 11. 2018 in 5. izredne 
seje z dne 9. 1. 2019 ter poročilo o realizaciji sklepov in sicer:

Sklep št. 134 je realiziran Sprejme se zapisnik 14. redne seje z dne 2. 10. 2018 vključno s 
pregledom realizacije sklepov. 

Sklep št. 135 je realiziran Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z 
informacijo o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v 
obdobju januar – oktober/2018, ki jo je podal direktor Matjaž 
Kranjc, vključno z vprašanji in odgovori.

Sklep št. 136 je realiziran Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z 
gradivom Predloga Poslovnega načrta SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021.

Sklep št. 137 je realiziran Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z 
odgovori poslovodstva na vprašanja članov SD – I.

Sklep št. 138 je realiziran Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s 
poročili po Dogovoru o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Sklep št. 139 je realiziran Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v komisijo za 
dopolnitev Navodila za varno delo z lesenimi pragovi imenuje 
dodatno še Marka Igličarja, ki v času bolniške odsotnosti 
Edvarda Vebra tudi usklajuje delo te komisije.

Sklep št. 140 je realiziran Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z 
odstopom Matjaža Hribarja z mesta predstavnika zaposlenih v 
nadzornem svetu družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Sklep št. 141 je realiziran Potrdi se kandidatna lista za volitve predstavnika delavcev v 
Nadzornem svetu družbe Slovenske železnice – Infrastruktura, 
d.o.o., na katero se uvrsti Silvo Berdajs, rojen 21. 12. 1961, 
stanujoč Čagošče 60, 1296 Šentvid pri Stični.

Sklep št. 142 je realiziran Za predstavnika delavcev v Nadzorni svet SŽ – Infrastruktura, 
d.o.o., se od dne 9. 1. 2019 izvoli Silva Berdajsa, rojenega 21. 
12. 1961, stanujoč Čagošče 60, 1296 Šentvid pri Stični, 
najkasneje do izteka mandata sestave tega sveta delavcev. 

Sklep št. 143 je realiziran SD –I se je seznanil z informacijo predsednika SD-I o 
nameravanem odvzemu dveh pisarn na Kolodvorski 11, ki 
služita delovanju SD-I. SD-I od direktorja družbe zahteva 
ustrezno nadomestilo pisarn tako po kvadraturi kot lokaciji. 
Sedanje prostore na Kolodvorski 11 SD-I tudi ne more 
izprazniti, preden ne bodo novi prostori ustrezno in primerno 
opremljeni.
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Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 144

Sprejmeta se zapisnik 15. redne seje z dne 23. 11. 2018 in 5. izredne seje z dne 9. 1. 2019 
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 – december/2018 in informacijo o poslovanju 
družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar 2019. Izpostavil je sledeče:

1. Obrazložitev realizacije poslovanja izkaza poslovnega izida poslovnih prihodkov in 
poslovnih odhodkov za obdobje I-XII /2018

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 141.366 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 87.323 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 28.141 tisoč evrov ter 25.902 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 27,8 % ( 30.774 tisoč evrov) večji od planiranih v PN, v primerjavi z 
istim obdobjem leta 2017 pa večji za 29,2 % (31.975 tisoč evrov).

Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 38.868 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 36.000 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 2.408 tisoč evrov ter 460 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 4,3 % (1.612 tisoč evrov ) večji od planiranih v PN, v primerjavi z 
istim obdobjem leta 2017 pa večji za 6,8 % (2.463 tisoč evrov).

Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 179.454 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 123.323 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 29.769 tisoč evrov ter 26.362 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 21,8 % (32.089 tisoč evrov) večji od planiranih v PN za leto 2018, v 
primerjavi z istim obdobjem leta 2017 pa večji za 23,5 % ( 34.188 tisoč evrov). 

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 135.935 tisoč evrov od 
tega 10.172 tisoč materiala, 17.895 tisoč evrov električne energije, 40.081 tisoč evrov 
storitev,
39.982 tisoč evrov stroškov dela, 2.177 tisoč evrov amortizacije, 25.627 tisoč evrov drugih 
poslovnih odhodkov ter 1 tisoč evrov nabavne vrednosti prodanega materiala in DI. 

Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 40.378 tisoč evrov od 
tega 264 tisoč materiala, 334 tisoč evrov električne energije, 4.254 tisoč evrov storitev, 
34.971 tisoč evrov stroškov dela, 196 tisoč evrov amortizacije ter 359 tisoč evrov drugih 
poslovnih odhodkov.
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Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 175.533 tisoč evrov od 
tega 10.435 tisoč materiala, 18.230 tisoč evrov električne energije, 43.555 tisoč evrov 
storitev, 74.953 tisoč evrov stroškov dela, 2.373 tisoč evrov amortizacije, 25.986 tisoč evrov 
drugih poslovnih odhodkov ter 1 tisoč evrov nabavne vrednosti prodanega materiala in DI.
 
Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v 
višini 5.431 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 5.189 tisoč evrov. 

Na področju vodenja prometa je bil dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v 
višini 1.510 tisoč evrov; negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 1.582 tisoč evrov.

V obdobju I-XII/2018 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz 
poslovanja (EBIT) v višini 3.921 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 3.606 tisoč 
evrov.

KADRI - POROČILO ZA OBDOBJE I. – XII. 2018

NADURNO DELO

jan. feb. marec april maj junij julij avg.
SKUPAJ 10.700 15.452 11.869 13.536 12.364 11.735 8.502 9.903
PLAČANE 6.082 12.722 10.430 11.639 10.899 10.009 7.711 8.804

sep. okt. nov. dec. SK I.-XII.
SKUPAJ 15463 10.716 11.274 11.404 142.918
PLAČANE 13661 9.523 10.755 13.088 125.323

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA

januar februar marec april maj junij julij
v breme družbe 10.101 10.685 11.531 5.286 9.008 9.332 7.021
v breme zavoda 7.984 6.608 7.132 4.910 7.128 7.064 7.988
poškodbe na delu 402 418 314 180 88 400 168
Skupaj 18.487 17.711 18.977 10.376 16.224 16.796 15.177

avgust september oktober november december SK I.-XII.
v breme družbe 6.987 9.194 10.501 9.032 9.770 108.448
v breme zavoda 7.076 5.800 7.308 6.870 6.436 82.304
poškodbe na delu 8 168 179 296 256 2.877
Skupaj 14.071 15.162 17.988 16.198 16.462 193.629
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IZPLAČILO NAGRAD ZA PREPREČITEV NASTANKA MATERIALNE ŠKODE ALI 
NESREČE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU PO NAV. 603 – ŠTEVILO PRIMEROV

Naziv organ. enote Število primerov
Služba za vodenje prometa 7
Služba za gradbeno dejavnost 10
Služba za EE in SVTK 2
Skupaj: 19

INVALIDI 

Naziv organ. enote Število invalidov 
Sekretariat 11
Služba za načrtovanje in tehnologijo 7
Služba za vodenje prometa 24
Služba za gradbeno dejavnost 54
Služba za EE in SVTK 21
Služba za prodajo in trženje 1
Skupaj 118

STANJE ZAPOSLENIH

Datum Štev. zaposlenih
1.1.2018 2166
31.12.2018 2191

vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju Število
invalidska upokojitev 2
starostna in poklicna upokojitev 6
smrt 4
prehod v drugo družbo 10
sporazumno prenehanje del. razmerja 3
redna odpoved POZ s strani delavca 9
suspenz POZ 2
PRPD 11
izredna odpoved POZ s strani delodajalca 3
Skupaj: 50

Na dan 31.12.2018 je 7 zaposlenim prenehalo delovno razmerje (PRPD, starostna oz. 
poklicna upokojitev, suspenz POZ in sporazumno prenehanje del. razm.), odhodi niso 
upoštevani v stanju za mesec decembru 2018, znižanje bo v mesecu januarju 2019.
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2. Obrazložitev realizacije poslovanja izkaza poslovnega izida poslovnih prihodkov in 
poslovnih odhodkov za mesec januar 2019

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 8.088 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 6.134 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 1.893 tisoč evrov ter 61 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 8,5 % ( 635 tisoč evrov) večji od planiranih v PN, v primerjavi z istim 
obdobjem leta 2018 pa večji za 11,1 % (805 tisoč evrov).

Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 3.292 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 3.078 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 185 tisoč evrov ter 29 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 0,8 % (26 tisoč evrov ) manjši od planiranih v PN, v primerjavi z 
istim obdobjem leta 2018 pa večji za 5,8 % (180 tisoč evrov).

Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 11.330 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 9.213 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 2.027 tisoč evrov ter 90 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 5,9 % (630 tisoč evrov) večji od planiranih v PN za leto 2018, v 
primerjavi z istim obdobjem leta 2018 pa večji za 9,5 % (984 tisoč evrov). 

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 7.904 tisoč evrov od 
tega 372 tisoč evrov materiala, 1.631 tisoč evrov električne energije, 2.399 tisoč evrov 
storitev,
3.286 tisoč evrov stroškov dela, 206 tisoč evrov amortizacije, 10 tisoč evrov drugih poslovnih 
odhodkov. 

Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 3.336 tisoč evrov od 
tega 18 tisoč evrov materiala, 42 tisoč evrov električne energije, 346 tisoč evrov storitev, 
2.908 tisoč evrov stroškov dela, 16 tisoč evrov amortizacije ter 6 tisoč evrov drugih poslovnih 
odhodkov.

Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 11.190 tisoč evrov od tega 
390 tisoč evrov materiala, 1673 tisoč evrov električne energije, 2.694 tisoč evrov storitev, 
6.195 tisoč evrov stroškov dela, 222 tisoč evrov amortizacije, 16 tisoč evrov drugih poslovnih 
odhodko.
 
Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v 
višini 184 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 188 tisoč evrov. 

Na področju vodenja prometa je bil dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v 
višini 44 tisoč evrov; negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 44 tisoč evrov.

V mesecu januarju 2019 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz 
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poslovanja (EBIT) v višini 140 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 145 tisoč 
evrov.

SŽ - INFRASTRUKTURA d. o. o.  v tisočih                                     1- 2019
Načrt 

I-2019 
% doseg. 

načrta
Doseženo I-

2018
Indeks

19/18
Poslovni prihodki 11.330 10.700 105,9 10.346 109,5
  od tega: prihodki v skupini 1.443 1.460 98,8 1.472 98,0
Čisti prihodki od prodaje 11.240 10.646 105,6 10.294 109,2
  - Prihodki na domačem trgu 11.240 10.646 105,6 10.294 109,2
   : Transportni prihodki na domačem trgu 0 0 0,0 0 0,0
   : Ostali prihodki na domačem trgu 2.027 2.052 98,8 2.089 97,0
   : Pogodbe z Vlado RS 9.213 8.594 107,2 8.205 112,3
  - Prihodki na tujem trgu 0 0 0,0 0 0,0
   : Transportni prihodki na tujem trgu 0 0 0,0 0 0,0
   : Ostali prihodki na tujem trgu 0 0 0,0 0 0,0
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokon. 
proiz. 0 0 0,0 0 0,0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0,0 0 0,0
Drugi poslovni prihodki 90 54 166,7 52 173,1
    od tega: pogodbe z Vlado RS 0 0 0,0 0 0,0
Poslovni odhodki 11.190 10.545 106,1 10.249 109,2
  od tega: odhodki v skupini 1.249 1.096 114,0 1.153 108,3
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0 0,0 0 0,0
Stroški materiala 390 489 79,8 304 128,3
Stroški energije 1.673 1.713 97,7 1.701 98,4
Stroški storitev 2.694 1.967 137,0 2.212 121,8
Stroški dela 6.195 6.178 100,3 5.736 108,0
Amortizacija 222 176 126,1 194 114,4
Drugi poslovni odhodki 16 22 72,7 102 15,7
EBITDA 362 331 109,4 291 124,4
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 140 155 90,3 97 144,3
Finančni prihodki 5 2 250,0 8 62,5
Finančni odhodki 0 1 0,0 2 0,0
Finančni izid 5 1 500,0 6 83,3
Poslovni izid pred davki (poslovni izid iz 
pos.+fin.izid) 145 156 92,9 103 140,8
Obračunani davek 0 0 0,0 0 0,0
Odloženi davki 0 0 0,0 0 0,0
Davek iz dobička (obračunani davek +/-odl.davki) 0 0 0,0 0 0,0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 145 156 92,9 103 140,8

KADRI - POROČILO ZA OBDOBJE JANUAR 2019

NADURNO DELO

jan. feb. marec april maj junij julij avg.
SKUPAJ 9.958
PLAČANE 6.108

sep. okt. nov. dec. SK
SKUPAJ 9.958
PLAČANE 6.108
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ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA

januar februar marec april maj junij julij
v breme družbe 12.432
v breme zavoda 7.288
poškodbe na delu 256
Skupaj 19.976

avgust september oktober november december SK 
v breme družbe
v breme zavoda
poškodbe na delu
Skupaj

IZPLAČILO NAGRAD ZA PREPREČITEV NASTANKA MATERIALNE ŠKODE ALI 
NESREČE V ŽELEZNIŠKEM PROMETU PO NAV. 603 – ŠTEVILO PRIMEROV

Naziv organ. enote Število primerov

Služba za vodenje prometa 1
Služba za gradbeno dejavnost 2
Služba za EE in SVTK 1
Skupaj: 4

INVALIDI  

Naziv organ. enote Število invalidov
Sekretariat 11
Služba za načrtovanje in tehnologijo 7
Služba za vodenje prometa 24
Služba za gradbeno dejavnost 54
Služba za EE in SVTK 21
Služba za prodajo in trženje 1
Skupaj 118

STANJE ZAPOSLENIH

Datum Štev. zaposlenih
1.1.2019 2185
31.1.2019 2182

vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju Število
starostna in poklicna upokojitev 1
sporazumno prenehanje del. razmerja 1
redna odpoved POZ s krivdnim razlog 1
Skupaj: 3
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Na dan 31.1.2019 je 2 zaposlenima prenehalo delovno razmerje ( PRPD, odhod v drugo 
družbo ), odhodi niso upoštevani v stanju za mesec januar 2019, znižanje bo v mesecu 
februarju 2019.

Ob tem je direktor podal še informacijo, da bo Aneks št. 6 k Pogodbi o opravljanju storitev 
upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2020 podpisan 
15. 3. 2019. S tem bodo zagotovljena sredstva za leto 2019 in sicer: 

- vzdrževanje 75,2 mio eur
- obnove 13,342 mio eur
- gospodarjenje 1,013 mio eur
- stanovanja 0,5 mio eur
- obratovanje (vodenje prometa) 37 mio eur in
- trženje 0,912 mio eur.

Predsednik je podal direktorjeve informacije v razpravo. 

Razpravljavci so izpostavili: 

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 145

Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – december/2018 in januar/2019, ki jo je podal 
direktor Matjaž Kranjc, vključno z vprašanji in odgovori.

Ad. 3

Direktor je predstavil aktivnosti, ki se odvijajo glede priprave plana kadrov. Poudaril je, da 
je potrebno strmeti k primernemu rezultatu konec leta, upoštevati uspešnost, povišanja plač in 
zagotoviti učinkovito opravljeno delo. Zato potekajo v skupini aktivnosti za optimizacijo 
števila zaposlenih in procesov dela. V skupini se je tako pristopilo k izdelavi plana kadrov za 
leta 2019, 2020 in 2021. Ugotavlja pa se, da so bili pristopi družb v skupini zelo različni.

Andrej Petrovič: Ali se predvidevajo nove zaposlitve tudi v napajalnih postajah?
Direktor 
odgovor: 

Ciljna številka zaposlenih v letu 2019 po podatkih obvladujoče 
družbe je 2109. Ob tem je potrebno računati tudi na dejstvo, da se 
približno polovica delavcev, ki izpolnijo pogoje za upokojitev, tudi 
dejansko upokoji. Je pa potrebno povečanje števila zaposlenih 
zaradi vključevanja v izobraževanje za OVKN.

Boštjan Koritnik: Opozoril je na nizke plače delavcev, ko se zaposlujejo.
Direktor in 

pomočnik 
direktorja 
Klobučar 
odgovor:

Res je eden izmed motivacijskih dejavnikov za zaposlitev plača, ni 
pa niti edini niti prvi, kar nekateri na dolgi rok tudi spoznavajo. 
Plačna politika pa je v podjetju pač takšna kot je, hkrati pa 
omogoča napredovanja. 
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Po osnutku plana kadrov za leto 2019 je ciljna številka 2117. Ta številka pomeni število 
potrebnih zaposlenih po posameznih profilih, kar pa pomeni tudi strukturno neskladje.

V družbi SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je pristopilo k prenovi procesov dela, najprej za 
gradbeno dejavnost. Tako naj bi s 1.4.2019 prišlo do združevanj nadzorništev iz sedanjih 20 
na 10. Prav tako bo potrebno spremeniti način upravljanja zgradb in način v upravljanju 
mehanizacije.

V vodenju prometa bo z vključevanjem postaj v daljinsko vodenje lokacij še nekaj manj.

V SVTK dejavnosti je predvideno sčasoma še vzpostavljena delovišča ukiniti in tako 
vzpostaviti 10 nadzorništev za SV, 8 nadzorništev za TK, 1 nadzorništvo za EI in 1 
nadzorništvo za vzdrževanje ENP. 

Mesta nastopa dela bodo več ali manj ostala, prav tako preseljevanj delavcev ne bo. Ostale 
aktivnosti bodo potekale sočasno (spremembe poslovnikov, stroškovna mesta, skladišča, ipd.).

V razpravi je bilo izpostavljeno še sledeče:

Iztok Kovač: Po informacijah, ki jih je pridobil na terenu, naj bi se združile 
lokacije vzdrževanja SGD, zato naj bi polovica delavcev iz 
nadzorništva SGD Pivka bila premeščena v Logatec in polovica v 
Divačo. Ali to drži?

Pomočnik 
direktorja Zvone 

Ribič odgovor:

Ostane tako kot je, oz. premeščeni bodo le 3 delavci, ki so iz 
Divače. Ostalih premestitev brez soglasja delavcev ne bo.

Matjaž Hribar: Z aktivnostmi v gradbeni službi sicer ni seznanjen, je pa 
presenečen nad izjavo direktorja, da je nezadovoljen z 
upravljanjem zgradb ob vseh znanih dejstvih (višino (manj) 
denarnih sredstev za upravljanje zgradb, število zaposlenih, ki se 
ukvarjajo z zgradbami, starostjo zgradb in številom zgradb v 
upravljanju). 

Direktor 
odgovor:

Direktorju so vsa našteta dejstva sicer poznana, vendar je mnenja, 
da je možno s spremembo načina upravljanja zgradb anomalije 
odpraviti oz. število anomalij zmanjšati.

Pomočnik 
direktorja Zvone 

Ribič odgovor:

Poudaril je, da je za boljšo odzivnost na razne nepravilnosti na 
zgradbah potrebno sodelovanje vseh, predvsem pa da tisti, ki 
ugotovi neko nepravilnost na postaji le-to nemudoma sporoči.

Gajšek Bojan: Že v preteklosti so se v SVTK dejavnosti lokacije vzdrževanj 
združevale, medtem ko je vrednotenje delovnih mest vodenja LV 
ostalo takšno kot je bilo. Zato je potrebno tudi ob združevanju LV 
v SGD, v tej dejavnosti poenotiti vrednotenje delovnih mest tudi v 
luči tega, da se popravijo že storjene krivice.

Direktor: Podal je informacijo, da se predvideva posodobitev mehanizacije 
in sicer investicijski cikel v tirna vozila v višini 30-35 mio evrov.
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Po razpravi je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 146

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z aktivnostmi pri pripravi plana 
kadrov, ki jih je podal direktor Matjaž Kranjc, vključno z vprašanji in odgovori.

Ad.4

Predsednik Odbora za spremljanje predpisov Edi Veber je podal poročilo o zadnji seji 
odbora, ki je potekala 8. 3. 2019 (zapisnik odbora je priloga originala tega zapisnika) in 
opozoril na dve zadevi in sicer:

a. dopolnitev Navodila za varno delo z lesenimi pragovi in
b. uporabo GPS v službenih vozilih.

Ad a) Odbor je sprejel dva sklepa in sicer: 

Sklep št. 22 / OSP SD-I
Glede na vsebino Navodila proizvajalca predlagamo, da se »mokri pragovi« od dobavitelja 
ne prevzemajo.

in

Sklep št. 23 / OSP SD-I
Glede na navedene škodljivosti kreozotnega olja v vsebini Varnostnega lista proizvajalca 
kreozotnega olja, se »mokri pragovi« ne obdelujejo (žaganje, vrtanje) in ne vgrajujejo v 
progo, dokler ti niso primerni za uporabo in obdelavo.

Ad b) Odbor je izpostavil sledeče: 

Glede na smernice informacijskega pooblaščenca o vgradnji GPS naprav v službena vozila, 
vsebino Pravilnika 616 in vsebino Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) so člani 
OSP SD-I podali naslednja vprašanja: 
 kakšni so bili konkretni vzroki uvedbe GPS naprav na službenih vozilih; 
 ali je uporaba GPS naprav v službenih vozili SŽ nujna in ali se lahko z drugimi, milejšimi 

ukrepi reši težave; 
 kdaj se službeno vozilo uporablja v nasprotju z določili Pravilnika 616 (v Pravilniku 616 

ni navedenih konkretnih primerov, kdaj se službeno vozilo uporablja v nasprotju s 
Pravilnikom 616); 

 ali so GPS naprave vklopljene in se podatki evidentirajo na vseh službenih vozilih (razen 
na tistih, katera so navedena v drugi alineji 8. člena Pravilnika 616) ali samo na tistih, 
kjer se sumi zloraba vozila; 

 ali so se z uvedbo GPS naprav dosegli zastavljeni cilji – zmanjšanje zlorab vozil; 
 ali ima uporabnik službenega vozila možnost seznanitev s podatki, ki jih je o njem zbrala 

GPS naprava (30. člen ZVOP-1). 
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Odbor za predpise predlaga, da se vprašanja, ki se nanašajo na uporabo GPS pošljejo preko 
SD-I poslovodstvu.

S strani delodajalca je bila podana informacija, da se pripravlja nova ocena tveganja za 
posamezna delovna mesta. 

Po razpravi sta bila soglasno sprejeta 

SKLEP št. 147

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil sporočilom Odbora za predpise. Svet 
delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., soglaša z vsebinami sklepov št. 22 / OSP SD-I in št. 23 / 
OSP SD-I. Prav tako Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., soglaša, da se postavljena 
vprašanja članov odbora OPS SD-I glede tematike GPS pošljejo poslovodstvu. 

in

SKLEP št. 148

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., predlaga v skupino za pripravo ocene tveganja 
Edvarda Vebra.

Ad.5

Predsednik SD – I je sodelujoče seznanil z poslanima vprašanjema Iztoka Kovača in 
poslanimi vprašanji Alojzija Rekarja, Bojana Gajška, Zlatka Čančarja in pozval direktorja 
družbe, da poda odgovora na zastavljena vprašanja, prav tako pa je tudi sodelujoče pozval, 
da lahko na poslovodstvo naslovijo vprašanja in pobude. 

Tako je bilo izpostavljeno sledeče:

Direktor 
odgovor:

Na poslana vprašanja Alojzija Rekarja, Bojana Gajška in Zlatka 
Čančarja bodo podani pisni odgovori. Na vprašanji Iztoka 
Kovača je podal odgovor, da se delavca z omejitvami ne sme dati 
v skupino, prav tako pa je naštel postaje, kjer se predvideva 
namestitev električnih polnilnic za avtomobile. Prav tako je podal 
odgovor na vprašanje Andreja Petroviča na zadnji seji SD-I o 
nabavi zimskih bund za vzdrževalce vozne mreže in sicer, da je 
nabava bund za vozno mrežo v skladu s predpisi, ker vsebujejo 
odsevne trakove in tudi kvalitetnejše od tistih, ki so bile 
nabavljene za tehnično službo. 

Miran Trantura: Ali bo ob vseh projektih v teku in predvidenih projektih družba 
razpolagala z zadostnim številom progovnih čuvajev?
Kako je z remonti Pragersko in Maribor?

Direktor 
odgovor:

Vsi remonti potekajo po planu, razen remont vozlišča Pragersko. 
Ob takšnih razmerah bo mogoče zagotavljati čuvaje ob tem, da se 
bodo čuvaji razporejali v druge pisarne, kot se je to že dogajalo. V 
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Po razpravi je bil soglasno sprejet 

SKLEP št. 149

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odgovori poslovodstva na vprašanja 
članov SD – I.

Ad.6

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): 
 poročilo o izrednih dogodkih na območju Slovenskih železnic in kratek pregled januar – 

december 2018;
 informacija o poslovanju za obdobje I. – XII. 2018;
 poročilo o nadurnem delu za obdobje I. – XII. 2018;
 poročilo o številu delavcev, ki so postali invalidi in številu delavcev, ki niso več 

izpolnjevali posebnih zdravstvenih pogoje za obdobje I. – XII. 2018; 
 poročilo o izkoriščenosti LD za obdobje I. – XII. 2018; 
 poročilo o stanju zaposlenih za obdobje I. – XII. 2018;
 poročilo o bolniški odsotnosti za obdobje I. – XII. 2018;
 poročilo o številu delavcev, katerim je bila za obdobje I. – XII. 2018 izplačana nagrada po 

Nav. 603; 
 poročilo o odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače za obdobje I. – XII. 

2018 in
 poročilo o številu in vzrokih začasnih prepovedi opravljanja dela IŽD za obdobje I. – XII. 

2018.

Predsednik SD – I je poročila podal v razpravo. Razprave ni bilo.

Soglasno je bil sprejet 
SKLEP št. 150

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s poročili po Dogovoru o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju.

Ad.7

Delavski direktor je podal poročilo o delu in sicer je bilo v času od zadnje sej SD-I 10 rednih 
sej poslovodstva, kjer sta z direktorjem med drugim potrdila potrebo po zaposlitvi 18 novih 
zaposlitev v vzdrževalni dejavnosti ter 30 zaposlitev prometnikov (notranji razpis). 
Ugotovljeno tudi je, da se je nekaj delavcev družbe prijavilo na razpise za strojevodje in 
sprevodnike. V tem času sta bili tudi 2 seji nadzornega sveta, od tega ena dopisna.

kolikor pa tega ne bo mogoče, pa se bodo tudi izvajalci morali 
prilagajati zmožnostim družbe. 
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Medved Roman je postavil vprašanje, kakšno zavarovanje ima družba sklenjeno za službena 
vozila, predvsem ga zanima, če je sklenjeno takšno zavarovanje, pri katerem je zavarovan 
voznik (AO+). Vprašanje bo SD-I naslovil na poslovodstvo.

Nekaj udeležencev seje je podalo kritiko, da so prejšnji dan prvič slišali za kakršnekoli 
aktivnosti glede optimizacije poslovanja in priprave plana kadrov v družbi, čeprav naj bi 
nekatere spremembe (gradbena dejavnost) zaživele s 1. 4. 2019. Smatrajo, da je takšen odnos 
poslovodstva do predstavnikov zaposlenih neprimeren, predvsem tudi iz razloga, da se 
nepravočasna informiranost ni zgodila prvič. Zahtevali so pisno gradivo in predstavitev 
optimizacije poslovanja. 

Soglasno je bil sprejet 
SKLEP št. 151

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., poziva poslovodstvo, da do 20. 3. 2019 dostavi 
gradivo, do 25. 3. 2019 pa izvede predstavitev optimizacije poslovanja, o kateri je govoril 
direktor pod točko 3 dnevnega reda te seje.

Iztoka Kovača je zanimalo, zakaj se seje SD-I ni udeležil predstavnik zaposlenih v nadzornem 
svetu. Predsedujoči mu je odgovoril, da se je predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu 
opravičil.

 Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil 15. 3. 2019 ob 10.30 uri.

Pripravil/a:
mag. Albina Novak Milorad Šljivić
Sekretarka SD-I Predsednik SD-I
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