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ZAPISNIK
1. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD–I), ki je potekala dne 13. 12. 2019
ob 9.00 uri v sejni sobi sindikatov, na Trgu OF 7, v Ljubljani.
Prisotni člani SD:
Primož BAVDEK, Jure BUZAR, Bojan DROLE, Bojan GAJŠEK, Matjaž HRIBAR, Borut
JUG, Edvard KOSTIĆ, Anton KOŠIR, Iztok KOVAČ, Ivan Ivo KURALT, Denis LOVEC, Nina
PELJHAN, Milorad ŠLJIVIĆ, Darko TEMENT in Miran TRANTURA.
Ostali prisotni:
Matjaž SKUTNIK, Jože SKUBIC, Rifet HODŽIĆ, Nikola KNEŽEVIĆ, Karel MUSTER, Boštjan
KORITNIK, Silvo BERDAJS, Miran PRNAVER in Edvard VEBER.
Opravičeno odsotni:
Albina NOVAK, Marko IGLIČAR.
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. Seja se je snemala.
Sejo je pričel namestnik predsednice volilne komisije SD – I Miran Prnaver. V pozdravnih
besedah je čestital novoizvoljenim članom, se zahvalil dosedanjim članom Sveta delavcev in
prisotne seznanil:
 da so volitve novih članov SD potekale od 26. do 28.11.2019;
 da se je volitev od 2121 volilnih upravičencev udeležilo 1652 volilnih upravičencev, kar
pomeni 77,89 % vseh volilnih upravičencev ter
 da so bili izvoljeni vsi člani sveta delavcev in da so volitve potekale brez kakršnih koli
zapletov.

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

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red seje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituiranje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Izvolitev predsedujočega seje
Sprejem poslovnika o delu Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Volitve predsednika Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. in njegovega namestnika
Imenovanje sekretarja Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Imenovanje delavskega direktorja SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Imenovanje predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu SŽ-Infrastruktura, d. o. o.
Imenovanje delavcev, ki za potrebe Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o., delo
opravljajo poklicno
9. Imenovanje predstavnikov Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. v Svet delavcev
KPD
10. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 1
Namestnik predsednice volilne komisije je prisotne seznanil, da so izvoljeni vsi člani SD in na
podlagi javnega glasovanja je bil sprejet naslednji:
UGOTOVITVENI SKLEP:
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., kateremu prične teči mandat s 13.12.2019,
sestavljajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gajšek Bojan
Jug Borut
Šljivić Milorad
Drole Bojan
Kovač Iztok
Hribar Matjaž
Buzar Jure
Peljhan Nina
Kostić Edvard
Trantura Miran
Košir Anton
Bavdek Primož
Kuralt Ivan Ivo
Lovec Denis
Tement Darko
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Ad. 2
Namestnik predsednice volilne komisije je prisotne seznanil, da na podlagi 66. člena
Poslovnika SD – I, člani sveta delavcev z večino prisotnih članov izvolijo predsedujočega 1.
seje in da imajo pravico predlagati kandidate za predsedujočega člani SD –I.
Ob tem je prisotne seznanil, da so člani SD – I, Edvard Kostić, Nina Peljhan, Jure Buzar in
Milorad Šljivić, za predsedujočega prve seje SD – I predlagali Bojana Gajška.
Razprave ni bilo, člani SD-I so soglasno sprejeli
SKLEP št. 1:
Za predsedujočega 1. seje Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se izvoli Bojan Gajšek.
Ad. 3
Predsedujoči je predstavil Poslovnik o delu Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. (v
nadaljevanju: Poslovnik). Poslovnik bodo vsi člani SD-I prejeli z zapisnikom te seje.
Razprave ni bilo, člani SD-I so soglasno sprejeli
SKLEP št. 2:
Sprejme se Poslovnik o delu Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o.,
v predlagani vsebini.
Ad. 4
V skladu z 69. členom Poslovnika SD-I lahko predloge za predsednika SD – I in njegovega
namestnika podajo reprezentativni sindikati v družbi ali najmanj 4 člani sveta delavcev.
Ob tem je prisotne seznanil, da so reprezentativni sindikati za predsednika SD – I predlagali
Bojana Gajška, za njegovega namestnika pa Milorada Šljivića. To sta bili tudi edina prispela
predloga. S kandidaturo sta se predlagana kandidata strinjala.
Predsedujoči je prisotnim predlagal, da se potrdi zaprta kandidatna lista za volitve
predsednika Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na katero se kot edini kandidat uvrsti
Bojan Gajšek, rojen 20.03.1972, stanujoč Korpule 24, 3240 Šmarje pri Jelšah. Prav tako je
predsedujoči predlagal, da se potrdi zaprta kandidatna lista za volitve namestnika
predsednika Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na katero se kot edini kandidat uvrsti
Milorad Šljivić, rojen 30. 1. 1965, stanujoč Cesta v Šmartno 47b, Ljubljana.
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Razprave ni bilo, zato sta bila soglasno sprejeta
SKLEP št. 3:
Potrdi se kandidatna lista za volitve predsednika sveta delavcev Slovenske železnice Infrastruktura, d.o.o., na katero se uvrsti Bojan Gajšek, rojen 20.03.1972, stanujoč Korpule
24, 3240 Šmarje pri Jelšah.
ter
SKLEP št. 4:
Potrdi se kandidatna lista za volitve namestnika predsednika sveta delavcev 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 se z dvigom rok opredelijo do
imenovanja predlaganih kandidatov.
Razprave ni bilo, zato sta bila soglasno sprejeta
SKLEP št. 5:
Za predsednika Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se izvoli Bojan Gajšek, rojen
20.03.1972, stanujoč Korpule 24, 3240 Šmarje pri Jelšah .
ter
SKLEP št. 6:
Za namestnika predsednika Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se izvoli Milorad
Šljivić, rojen 30. 1. 1965, stanujoč Cesta v Šmartno 47b, Ljubljana.
Ad. 5
Predsedujoči je prisotne seznanil, da se na podlagi 76. členu Poslovnika SD – I, imenuje
sekretarja sveta delavcev na predlog predsednika sveta delavcev ter predlagal, da se za
sekretarko SD – I imenuje Albino Novak.
Razprave ni bilo, člani SD-I so soglasno sprejeli
SKLEP št. 7:
Za sekretarko Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se imenuje Albina Novak.
Glede na to, da je imenovana trenutno odsotna, je predsedujoči predlagal, da jo v njeni
odsotnosti nadomešča Edvard Veber.
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Razprave na vsebino predloga ni bilo. Člani SD-I so soglasno sprejeli
SKLEP št. 8:
Za namestnika sekretarke Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o.,
se imenuje Edvard Veber.
Ad. 6
V skladu z 69. členom Poslovnika SD-I lahko predloge za delavskega direktorja podajo
reprezentativni sindikati v družbi ali najmanj 4 člani sveta delavcev.
Ob tem je predsedujoči prisotne seznanil, da so reprezentativni sindikati za delavskega
direktorja predlagal Matjaža Skutnika. To je bila tudi edini prispel predlog. S kandidaturo se
je predlagani kandidat strinjal.
Predsedujoči je prisotnim predlagal, da se potrdi zaprta kandidatna lista za volitve
delavskega direktorja SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na katero se kot edini kandidat uvrsti Matjaž
Skutnik, rojen 12. 5. 1971, stanujoč Dolga Gora 6, Ponikva.
Razprave ni bilo, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 9:
Potrdi se kandidatna lista za volitve delavskega direktorja Slovenske železnice Infrastruktura, d.o.o., na katero se uvrsti Matjaž Skutnik, rojen 12. 5. 1971, stanujoč Dolga
Gora 6, Ponikva.
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 se z dvigom rok opredelijo do
imenovanja predlaganega kandidata.
Razprave ni bilo, člani SD-I so soglasno sprejeli
SKLEP št. 10:
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., na predlog Sindikata železniškega prometa
Slovenije, za delavskega direktorja SŽ – Infrastruktura, d.o.o., imenuje Matjaža Skutnika,
rojenega 12.05.1971, stanujočega Dolga Gora 6, Ponikva.
Mandat začne 01.02.2020.
Ad. 7
V skladu s 69. členom Poslovnika SD-I lahko predloge za predstavnika delavcev v Nadzornem
svetu SŽ-Infrastruktura, d.o.o., podajo reprezentativni sindikati v družbi ali najmanj 4 člani
sveta delavcev.
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Za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu SŽ-Infrastruktura, d.o.o., je s strani
reprezentativnih sindikatov v družbi bil predlagan Silvo Berdajs. To je bila tudi edini prispel
predlog. S kandidaturo se je predlagani kandidat strinjal. Predsedujoči je prisotnim
predlagal, da se potrdi zaprta kandidatna lista za volitve predstavnika delavcev v Nadzornem
svetu družbe Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o., na katero se kot edini kandidat uvrsti
Silvo Berdajs, rojen 21.12.1961, stanujoč Čagošče 60, 1296 Šentvid pri Stični.
Razprave ni bilo, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 11:
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.
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 se z dvigom rok opredelijo do
imenovanja predlaganega kandidata.
Razprave ni bilo, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 12:
Za predstavnika delavcev v Nadzorni svet SŽ-Infrastruktura, d.o.o. se izvoli Silva Berdajsa,
rojenega 21.12.1961, stanujočega Čagošče 60, 1296 Šentvid pri Stični.
Ad. 8
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. Miran Prnaver, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom;
2. Bojan Gajšek, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom;
3. Edvard Veber, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom;
4. Boštjan Koritnik, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s
polovičnim delovnim časom;
5. Milorad Šljivić, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica, s polnim
delovnim časom;
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Razprave ni bilo, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 13:
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:
1. Miran Prnaver, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica,
polovičnim delovnim časom;
2. Bojan Gajšek, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica,
polovičnim delovnim časom;
3. Edvard Veber, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica,
polovičnim delovnim časom;
4. Boštjan Koritnik, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica,
polovičnim delovnim časom;
5. Milorad Šljivić, z mandatom od 13.12.2019 do 12.12.2023 oziroma do preklica,
polnim delovnim časom;

s
s
s
s
s

Ad. 9
Predsedujoči je prisotne seznanil, da svet delavcev, na podlagi 6. člena Dogovora o
ustanovitvi SD KPD in sporazuma o njegovih pristojnosti ter dogovor o sodelovanju delavcev
pri upravljanju, v SD KPD imenuje 9 članov in ob tem predlagal, da se za predstavnike SD –
I imenujejo: Gajšek Bojan, Jug Borut, Šljivić Milorad, Drole Bojan, Kovač Iztok, Buzar Jure,
Peljhan Nina, Kostić Edvard in Trantura Miran.
Razprave ni bilo, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 14:
Za predstavnike Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. v Svet delavcev KPD se z dnem
13.12.2019, za štiriletno mandatno obdobje, oziroma do preklica imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gajšek Bojan
Jug Borut
Šljivić Milorad
Drole Bojan
Kovač Iztok
Buzar Jure
Peljhan Nina
Kostić Edvard
Trantura Miran
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Ad. 10
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.
Razprave ni bilo, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št.15:
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., Milorada Šljivića, ki jo je prejemal kot predsednik sveta delavcev,
upošteva pri določitvi njegove plače kot delavca, ki za potrebe sveta delavcev funkcijo
opravlja poklicno.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da SD na podlagi Poslovnika SD, lahko oblikuje odbore kot
svoja delovna telesa za obravnavo posameznih vprašanj in ob tem prisotne pozval, da do
prihodnje seje razmislijo, v katerih odborih SD bi želeli sami delovati. V prejšnji sestavi je SD
imel odbor za spremljanje predpisov, odbor za izredne dogodke in odbor za varstvo pri delu.
Predsednik je predlagal, da se za potrebe članov SD nabavi tablične računalnike in prenosni
računalnik iz razpoložljivih sredstev Sveta delavcev SŽ – I.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 16:
V skladu z 48. členom Dogovora o ustanovitvi SD KPD in sporazumom o njegovih
pristojnostih ter dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, se za člane Sveta
delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. iz razpoložljivih sredstev Sveta delavcev SŽ
Infrastruktura, nabavijo tablični računalniki in prenosni računalnik.
Delavski direktor, Matjaž Skutnik se je zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril, da se bo
trudil, da to zaupanje tudi potrdi, v dobro vseh zaposlenih v družbi.
Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu družbe, Silvo Berdajs, se je prav tako zahvalil za
izkazano zaupanje in nato predstavil vsebino predloga dogovora o predvidenem izplačilu
poslovne uspešnosti v znesku 1.001,00 evrov ter načrtovanem usklajevanju osebnih dohodkov
v prihodnjem letu.
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Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 10.40 uri.
Bojan Gajšek
Predsednik SD-I
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