SVET DELAVCEV DRUŽBE
SŽ – INFRASTRUKTURA, d.o.o.
KOLODVORSKA 11
1000 LJUBLJANA

Številka:
Signatura:
Datum:

00405-2/2017-1
278.2
08. 11. 2017

ZAPISNIK

10. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 26. 10.
2017 s pričetkom ob 10.00 uri v Stekleni dvorani, na Kolodvorski 11, v Ljubljani.

Prisotni člani SD:
Albina NOVAK, Karl MUSTER, Nikola KNEŽEVIĆ, Miran TRANTURA, Matjaž HRIBAR,
Bojan GAJŠEK, Milorad ŠLJIVIĆ, Borut JUG, Bojan DROLE, Iztok KOVAČ, Miran
PRNAVER, Andrej PETROVIČ, Marko IGLIČAR in Rifet HODŽIĆ.

Ostali prisotni:
Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Silvo BERDAJS, Zvone RIBIČ, Franc KLOBUČAR,
Branko ČEPEK, Iris DEJAK, Edvard VEBER, Diko IVANOVIĆ, Goran IŠPANOV, Jože
SKUBIC in Robert MEDVED.

Opravičeno odsotni:
Aleksander ŠMID, Miro KREVS.
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. Seja se je snemala.
Sejo je vodil predsednik SD – I Bojan Gajšek, zapisnik je pisala Albina Novak.

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

Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal naslednji predlog DNEVNEGA
REDA:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in pregled realizacije sklepov
2. Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
3. Predstavitev ukrepov za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti skupine
SŽ
4. Vprašanja članov SD - I poslovodstvu družbe
5. Poročilo po participacijskem dogovoru
6. Pravilnik o napredovanju delavcev v skupini SŽ
7. Spremembe in dopolnitve Dogovora o ustanovitvi SD KPD in sporazuma o
njegovi pristojnosti ter Dogovora SDU
8. Imenovanje sekretarja SD - I in seznanitev s prenehanjem članstva
izvoljenega člana v SD - I
9. Razno
Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad. 1
Predsedujoči je v razpravo podal zapisnik 9. redne seje z dne 19.7.2017 in pregled realizacije
sklepov in sicer:
Sklepi št: 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75. in 76. – so realizirani.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 77
Sprejme se zapisnik 9. redne seje SD SŽ-Infrastruktura, d.o.o., z dne 19.7.2017, 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 – september 2017. Posredovano gradivo je
priloga zapisnika. Izpostavil je sledeče:
1. INFORMACIJA O POSLOVANJU ZA OBDOBJE I. - IX. 2017
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 71.191 tisoč evrov
od tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 53.910 tisoč evrov, ostale prihodke
na domačem trgu v višini 16.844 tisoč evrov ter 437 tisoč evrov drugih poslovnih
prihodkov. Poslovni prihodki so za 2,2 % ( 1.574 tisoč evrov) manjši od planiranih v PN,
v primerjavi z istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 9,6 % (7.587 tisoč evrov).
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Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 27.166 tisoč evrov
od tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 25.432 tisoč evrov, ostale prihodke
na domačem trgu v višini 1.494 tisoč evrov ter 240 tisoč evrov drugih poslovnih
prihodkov. Poslovni prihodki so za 2,6 % (716 tisoč evrov ) manjši od planiranih v PN, v
primerjavi z istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 2,6 % (733 tisoč evrov).
Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 98.012 tisoč evrov
od tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 79.342 tisoč evrov, ostale prihodke
na domačem trgu v višini 17.995 tisoč evrov ter 675 tisoč evrov drugih poslovnih
prihodkov. Poslovni prihodki so za 2,2 % (2.233 tisoč evrov) manjši od planiranih v PN
za leto 2017, v primerjavi z istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 7,6 % ( 8.013 tisoč
evrov).
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 67.031 tisoč evrov
od tega 6.563 tisoč materiala, 13.311 tisoč evrov električne energije, 18.622 tisoč evrov
storitev,
26.859 tisoč evrov stroškov dela, 1.457 tisoč evrov amortizacije, 219 tisoč evrov drugih
poslovnih odhodkov.
Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 26.875 tisoč evrov
od tega 246 tisoč materiala, 244 tisoč evrov električne energije, 3.177 tisoč evrov storitev,
23.063 tisoč evrov stroškov dela, 90 tisoč evrov amortizacije ter 55 tisoč evrov drugih
poslovnih odhodkov.
Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 93.561 tisoč evrov od
tega 6.809 tisoč materiala, 13.555 tisoč evrov električne energije, 21.456 tisoč evrov
storitev, 49.922 tisoč evrov stroškov dela, 1.547 tisoč evrov amortizacije, 272 tisoč evrov
drugih poslovnih odhodkov.
Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT)
v višini 4.160 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 4.188 tisoč evrov.
Na področju vodenja prometa je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT)
v višini 291 tisoč evrov; pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 291 tisoč evrov.
V obdobju I-IX/2017 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz
poslovanja (EBIT) v višini 4.451 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 4.479
tisoč evrov.
2. KADRI
NADURNO DELO
SKUPAJ
PLAČANE

jan.
14.085
8.597

feb.
8.580
7.065

marec
10.510
9.579

april
13.664
9.989

maj
10.895
8.910

junij
10.819
9.258

julij
12.457
9.761

avg.
11.245
9.229
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SKUPAJ
PLAČANE

sep.
12.569
10.407

okt.

nov.

dec.

SK I.-IX.
104.824
82.795

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA
v breme družbe
v breme zavoda
poškodbe na delu
Skupaj

januar
10.112
8.096
375
18.583

februar
9.918
6.504
530
16.952

marec
10.074
7.448
281
17.803

v breme družbe
v breme zavoda
poškodbe na delu
Skupaj

avgust
7.940
6.622
84
14.646

september
9.340
7.350
280
16.970

april
7.424
6.940
198
14.562

oktober

maj
8.384
7.176
128
15.688

november

junij
8.008
7.384
338
15.730

julij
7.264
6.242
56
13.562

december SK I.-IX.
78.464
63.762
2.270
144.496

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
I.- IX. 2017
7
2
2
11

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
september 2017
12
7
26
47
21
1
114

STANJE ZAPOSLENIH
Datum
1.1.2017
30.9.2017

Štev. zaposlenih
2161
2153
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vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju
I.- IX. 2017
prehod v drugo družbo
sporazumno prenehanje del. razmerja
izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
PRPD
Starostna upokojitev
smrt
Skupaj:

Število
34
2
3
3
2
1
3
48

Predsednik je podal direktorjevo informacijo o oceni poslovanja družbe SŽ – Infrastruktura,
d.o.o., v razpravo.
Iztok Kovač je na poslovodstvo naslovil vprašanje o višini pričakovanega EBIT-a. Direktor
mu je pojasnil, da so lastnikova pričakovanja o stopnji donosnosti v višini 7%, kar je
približno toliko, kot je tudi pričakovani dobiček.
Miran Trantura je podal vprašanje, ali je možno pridobiti podatke o prihodkih in odhodkih po
dejavnostih. Direktor je odgovoril, da je le – to možno in da bodo podatki po dejavnostih čim
prej posredovani SD - I.
Silvo Berdajs je podal informacijo, da glede na pričakovane rezultate potekajo razgovori o
povišanju izhodiščne plače in izplačilu božičnice.
V nadaljevanju je direktor predstavil Poslovni načrt s projekcijo poslovanja do leta 2020.
V tem delu je Marko Igličar povprašal direktorja, kaj pa je z vlaganji v železniško
infrastrukturo, na kar mu je direktor naštel vsa pomembna vlaganja, ki jih načrtuje vlada RS
Slovenije oz. Ministrstvo za infrastrukturo, saj je to v njihovi pristojnosti.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 78
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., sprejme informacijo o poslovanju družbe SŽInfrastruktura, d.o.o., v obdobju I-IX/2017, ki jo je podal direktor Matjaž Kranjc, vključno z
vprašanji in podanimi odgovori.

Ad. 3
Direktor je predstavil ukrepe za povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti v skupini SŽ glede
na posredovano gradivo. Posredovano gradivo je priloga zapisnika.
Najpomembnejši poudarki: predstavitev kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov,
ki jih je predlagala skupina, zadolžena za potek projekta Revizije učinkovitosti procesov
družb SŽ.
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Po predstavitvi gradiva so bili s strani članov sveta delavcev podani nekateri pomisleki na
gradivo in predlagane rešitve.
Silvo Berdajs je nato poudaril, da se bo moralo poslovodstvo pred nadaljnjo obravnavo do
gradiva opredeliti oz. svetom delavcev podati gradivo, ki ga bo na podlagi smernic
predstavljenega gradiva naredilo poslovodstvo in ga želelo tudi uresničevati. Sveti delavcev
se bodo tako opredeljevali do tako pripravljenih gradiv.
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta
SKLEP št. 79
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z gradivom Ukrepi za povečanje
učinkovitosti in konkurenčnosti skupine SŽ, ki ga je pripravilo podjetje TransCare.
in
SKLEP št. 80
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., poziva poslovodstvo, da pri pripravi morebitnih
ukrepov sodeluje s svetom delavcev.

Ad.4
Predsednik je člane sveta delavcev SD – I seznanil, da od zadnje seje svet delavcev ni prejel
nobenega pisnega vprašanja.
Predsednik je ponovno apeliral na člane sveta delavcev, da podajo poslovodstvu pisna
vprašanja.
Prisotni so poslovodstvu zastavili naslednja vprašanja:
Kovač Iztok -

nagrade pisarne GD Postojna za leto 2016, strokovna
usposobljenost vzdrževalcev, problematika razsvetljevanja na
daljinsko vodenih postajah, izstavljanje odredb o nadurnem delu,
prerazporeditev delovnega časa, problematika popravil modulov
elektronskih signalno varnostnih naprav znamke Siemens v enoti
za meritve in popravila Slovenski železnic
Odgovor: nagrade – odgovore poiskati v pisarni SGD Postojna; nagrade razsvetljevanje – problematika je v urejanju; odredbe o nadurnem
delu, prerazporeditev delovnega časa – potrebna pravočasna
obvestitev delavcev v skladu s KPDŽP; popravila modulov –
pridobivanje soglasja proizvajalca
Marko Igličar pridobivanje dokumentov (P - 13) voznikom motornih progovnih
vozil zaradi nezasedenosti postaj, plačilo rednega in izrednega
usposabljanja;
Odgovor: potrebno upoštevati določbe Prometnega pravilnika.
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Bojan Drole -

problematika zapiranja in odpiranja čakalnic zaradi širitve
migrantskega vala;
Odgovor: zaradi tehničnih težav problematika ni dokončno urejena.

Karel Muster -

neenotno reševanje napotitve izvršilnih železniških delavcev na
zdravniške preglede;
Odgovor: potrebno urediti enotno reševanje napotitev na zdravniške
preglede.
Jože Skubic neenotna ureditev evidentiranja letnega dopusta, bolniškega
staleža in obračuna nadomestil za delavce, ki delajo v turnusu;
Goran Išpanov –

problematika koriščenja odmora med delom prometnikov v CP
Ljubljana;
Odgovor: problematika se ureja z nadomeščanjem operativnih pomočnikov.

Andrej Petrović – pri ponovnem vrednotenju delovnih mest se ne sme pozabiti na
delovno mesto dispečerja SNEV v centru vodenja prometa, ki ne
more izkoristiti odmora med delom.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 81
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o.,se je seznanil z odgovori poslovodstva na
vprašanja članov SD – I in drugih prisotnih na seji.

Ad. 5
Predsednik SD – I je pojasnil vsebino Poročila po participacijskem dogovoru za I. – IX./2017,
ki so ga člani SD – I prejeli po elektronski pošti in je priloga zapisnika ter odprl razpravo.
Razpravljavcev ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 82
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z vsebino Poročila po
participacijskem dogovoru za obdobje I. – IX. /2017.
Ad. 6
Predsednik SD – I je pojasnil vsebino Pravilnika o napredovanju delavcev v skupini SŽ ter
odprl razpravo. Predlagan pravilnik je priloga zapisnika.
Pojasnilo Silva Berdajsa je bilo, da bo predlagani pravilnik veljal za vse družbe v skupini SŽ
in je tako tudi enoten za vse družbe v skupini.

7

Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 83
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z vsebino Pravilnika o napredovanju
delavcev v skupini SŽ.

Ad. 7
Predsednik SD – I je pojasnil vsebino sprememb in dopolnitev Dogovora o ustanovitvi SD
KPD in sporazuma o njegovi pristojnosti ter Dogovora SDU ter odprl razpravo. Predlagano
gradivo je priloga zapisnika.
Silvo Berdajs je pojasnil razloge za spremembo in dopolnitev predlaganih sprememb.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 84
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z vsebino sprememb in dopolnitev
Dogovora o ustanovitvi SD KPD in sporazuma o njegovi pristojnosti ter Dogovora SDU ter
daje na predlagane spremembe pozitivno mnenje.

Ad. 8
a.
Predsednik SD – I je podal informacijo o razrešitvi sekretarja SD – I in imenovanju novega
sekretarja SD - I.
Po razpravi sta bila soglasno sprejeta
SKLEP št. 85
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., z 31. 10. 2017 odpokliče Mira Krevsa kot sekretarja
SD – I.
in
SKLEP št. 86
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., s 1. 11. 2017 imenuje Albino Novak za sekretarko
SD – I.
b.
Predsednik SD – I je podal informacijo o prenehanju delovnega razmerja v družbi člana SD –
I Murisa Budimliča in s tem tudi prenehanjem mandata v SD – I.
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SKLEP št. 87
Zaradi prenehanja delovnega razmerja v družbi SD –I Murisa Budimliča,
mu preneha tudi mandat v SD - I.
Volilna komisija je na podlagi volilnih rezultatov ugotovila, da je nadomestni član Roman
Medved.

Obrazložitev:
Na volitvah sta Medved Roman in Kač Roman dosegla sicer isto število glasov, mandat
nastopi pa tisti, ki ima daljšo delovno dobo v družbi, to pa je Medved Roman (42. člen
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju).
Medved Romana se tudi vabi na naslednjo sejo SD – I.

Ad. 9
a.
Pod točko razno je podal poročilo delavski direktor Matjaž Skutnik. Podal je informacijo, da
je bilo od zadnje seje SD – I opravljenih 11 rednih in 2 dopisni seji poslovodstva, na katerih
so obravnavali kadrovske zadeve, med katerimi bi izpostavil izbor kandidatov za vzdrževalce
ter potek izobraževanja za prometnike in vzdrževalce. Prav tako je bilo prerazporejenih 21
delavcev iz družbe Infrastruktura, d.o.o v ŽIP z soglasjem delavcev. Opozoril je tudi, da je
potrebno v Odbor za varnost in zdravje pri delu imenovati novega/nadomestnega člana.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 88
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z poročilom delavskega direktorja.

b.
Predsednik SD – I je podal informacijo o terminu naslednje seje (23. 11. 2017 v Zrečah) in
informacijo o izobraževanju članov SD – I in poklicnih članov SD – I (23. in 24. 11. 2017 v
Zrečah).
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c.
Iztok Kovač izrazil nestrinjanje, da se pri koriščenju počitniške kapacitete v zimskem najemu
v času bivanja v tej kapaciteti opravljajo razna vzdrževalna dela in tako motijo letovalce. O
tem naj bi podal tudi pritožbo na Odbor za letovanje, odgovora pa še ni prejel.
Silvo Berdajs je podal informacijo, da potekajo intenzivni razgovori s poslovodstvom za dvig
izhodiščne plače s 1. 1. 2018 za 3 procente, izplačilu »božičnice« v višine 100 procentov
povprečne plače v Republiki Sloveniji (potem pa po letvici) ter izplačilu jubilejne nagrade za
40 let dela na železnici v višini povprečne plače v skupini SŽ.
Na vprašanje Albine Novak o nameravani združitvi ŽGP in SŽ – Infrastrukture, d.o.o., je
Silvo Berdajs odgovoril, da bi le-to bilo smiselno, vendar je še kar nekaj preprek, da bo do
tega prišlo.
Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 12.35 uri.

Sekretarka SD – I:
Albina Novak

Bojan Gajšek
Predsednik SD-I
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