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ZAPISNIK
1. izredne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 18. 2. 2020 s
pričetkom ob 10.00 uri v stekleni dvorani na Kolodvorski 11 v Ljubljani.
Prisotni člani SD:
Primož BAVDEK, Jure BUZAR, Bojan DROLE, Bojan GAJŠEK, Matjaž HRIBAR, Borut
JUG, Edvard KOSTIĆ, Anton KOŠIR, Ivan Ivo KURALT, Denis LOVEC, Milorad ŠLJIVIĆ,
Darko TEMENT in Miran TRANTURA.
Opravičeno odsotni: Nina PELJHAN, Iztok KOVAČ in Miran PRNAVER.
Ostali prisotni:
Matjaž SKUTNIK, Edvard VEBER, Albina NOVAK, Boštjan KORITNIK in Diko IVANOVIĆ.
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika.
Sejo je vodil predsednik SD – I Bojan Gajšek, zapisnik je pisala sekretarka SD – I Albina
Novak.
Predsednik Bojan Gajšek je, po ugotovitvi sklepčnosti, v razpravo podal naslednji dnevni red:
1. Seznanitev z odstopom predstavnika delavcev v Nadzornem svetu družbe SŽInfrastruktura, d.o.o.
2. Izvolitev predstavnika delavcev v Nadzornem svetu družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
3. Imenovanje delavcev, ki za potrebe Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., delo
opravljajo poklicno
4. Razno
Prisotni so dnevni red soglasno sprejeli.

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

K 1. točki dnevnega reda:
Silvo Berdajs je predsednika SD-I obvestil, da z dnem 7. 2. 2020 nepreklicno odstopa z mesta
predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.
V razpravi je Borut Jug povprašal za razlog odstopa Silva Berdajsa. Odgovor predsednika
SD-I je bil, da je Silvo Berdajs podal le pisno izjavo, da nepreklicno odstopa z mesta
predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o. Ob ustni
obrazložitvi na kolegiju sindikatov je podal obrazložitev, da je zastopanje bilo v nasprotju z
določili Zakona o železniškem prometu.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 17:
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odstopom Silva Berdajsa z mesta
predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

K 2. točki dnevnega reda:
Za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je Sindikat
železniškega prometa Slovenije predlagal Milorada Šljivića. S kandidaturo se je predlagani
kandidat strinjal. Na elektronski naslov je predsednika SD-I je prispela še ena kandidatura, ki
jo je posredoval član SD-I Iztok Kovač in sicer za kandidata Tomaža Česnika. Kolegij
predsednika SD-I je dne 17.2.2020 prispele kandidature pregledal in ugotovil, da prispela
kandidatura za kandidata Tomaža Česnika ni bila vložena skladno s Poslovnikom Sveta
delavcev SŽ – Infrastruktura.
Boruta Juga je zanimalo, če je sedaj praksa imenovanja predstavnika zaposlenih v nadzorni
svet družbe takšna, da pač nekdo kar predlaga kandidata brez ustreznega postopka. Odgovor
predsednika SD-I je bil, da s podano točko dnevnega reda o seznanitvi z odstopom
dosedanjega predstavnika zaposlenih v NS družbe hkrati to pomeni kandidacijski postopek,
na katerega je prišla tudi uradna kandidatura.
Po razpravi je bil sprejet (12 ZA)
SKLEP št. 18:
Potrdi se kandidatna lista za volitve predstavnika delavcev v Nadzornem svetu družbe
Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o., na katero se uvrsti Milorad Šljivić, rojen 30. 1.
1965, stanujoč Cesta v Šmartno 47b, Ljubljana.
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil, da 70. člen Poslovnika Sveta delavcev SŽ –
Infrastruktura, d.o.o., določa, da se v primeru zaprte kandidatne liste (kandidatov je toliko kot
se jih voli), volitve izvedejo javno ter prisotne pozval, da z dvigom rok izjasnijo svojo voljo do
predlaganega kandidata.
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Po razpravi je bil sprejet (12 ZA)
SKLEP št. 19:
Ugotovi se, da je Silvu Berdajsu kot predstavniku zaposlenih v Nadzornem svetu SŽ –
Infrastruktura, d.o.o., zaradi njegovega nepreklicnega odstopa mandat prenehal 7. 2. 2020.
Za predstavnika delavcev v Nadzorni svet SŽ-Infrastruktura, se imenuje Milorad Šljivić,
rojen 30. 1. 1965, stanujoč Cesta v Šmartno 47b, Ljubljana, za obdobje 4 let oz do preklica.

K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil, da lahko SD-I, na podlagi 64. člena Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, 56. člena Dogovora o ustanovitvi Sveta delavcev kapitalsko
povezanih družb in sporazum o njegovih pristojnostih ter dogovor o sodelovanju delavcev pri
upravljanju ter 75. člena Poslovnika sveta delavcev, imenuje delavce, ki za potrebe SD svojo
funkcijo opravljajo poklicno in da se na to funkcijo lahko imenuje tudi delavce, ki niso člani
SD.
S strani reprezentativnih sindikatov, so za opravljanje del za potrebe SD-I, bili podani
naslednji predlogi:
1. Albina Novak, z mandatom od 19. 2. 2020 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom;
2. Davor Lučić, z mandatom od 1. 3. 2020 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s polovičnim
delovnim časom.
Predsednik SD-I je podal predlog v razpravo, v kateri je Matjaža Hribarja zanimalo, kakšne
zadolžitve bo imel predlagani kandidat Davor Lučić. Podpredsednik SD-I Milorad Šljivić je
podal razlago, da bo imel iste zadolžitve kot ostali člani, ki za potrebe SD-I funkcijo
opravljajo poklicno.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 20:
Na podlagi 64. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 56. člena Dogovora o
ustanovitvi Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in sporazum o njegovih pristojnostih
ter dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter 75. člena Poslovnika sveta delavcev,
se za delavce, ki za potrebe Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., svojo funkcijo
opravljajo poklicno, imenujejo:
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1. Albina Novak, z mandatom od 19. 2. 2020 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom;
2. Davor Lučić, z mandatom od 1. 3. 2020 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom.

K 4. točki dnevnega reda:
Razprave ni bilo.

Drugih razprav ni bilo, zato je predsedujoči sejo zaključil ob 10.45 uri.
Pripravil/a:
mag. Albina Novak

Bojan Gajšek
Predsednik SD-I
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