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

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 A P I S N I K

11. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 23. 11. 
2017  s pričetkom ob 15.30 uri v  hotelu Vital v Zrečah.

Prisotni člani SD:

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

Ostali prisotni:

Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Silvo BERDAJS, Zvone RIBIČ, Iris DEJAK, Edvard 
VEBER in Aleksander ŠMID. 

Opravičeno odsotni: 

Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. 

Sejo je vodil predsednik SD – I Bojan Gajšek, zapisnik je pisala sekretarka SD – I Albina 
Novak. 

Številka: 00405-2/2017-3
Signatura: 278.2

Datum: 30. 11. 2017
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Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal naslednji predlog DNEVNEGA 
REDA:

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje in pregled realizacije sklepov
2. Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
3. Poslovni načrt družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., s projekcijo poslovanja do leta 

2020
4. Vprašanja članov SD-I poslovodstvu družbe
5. Potrditev nadomestnega člana Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
6. Imenovanje nadomestnega člana v Odbor za varnost in zdravje pri delu
7. Razno

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

Ad. 1

Predsedujoči je v razpravo podal zapisnik 10. redne seje z dne 26.10.2017 in poročilo o 
realizaciji sklepov in sicer:

Sklep št. 77 je realiziran Sprejem zapisnika 10. redne seje, vključno s pregledom 
realizacije sklepov 

Sklep št. 78 je realiziran Seznanitev  z informacijo o poslovanju družbe SŽ-
Infrastruktura, d.o.o. v obdobju I.-IX./2017

Sklep št. 79 je realiziran Seznanitev z gradivom Ukrepi za povečanje učinkovitosti in 
konkurenčnosti skupine SŽ, ki ga je pripravilo podjetje 
TransCare

Sklep št. 80  je realiziran Poziv poslovodstvu, da pri pripravi morebitnih ukrepov 
sodeluje s svetom delavcev.

Sklep št. 81 je realiziran Seznanitev z odgovori poslovodstva na vprašanja članov SD –
I in drugih prisotnih na seji.

Sklep št. 82 je realiziran Seznanitev s poročili po participacijskem dogovoru za obdobje 
I.-IX./2017

Sklep št. 83 je realiziran Seznanitev z vsebino Pravilnika o napredovanju delavcev v 
skupini SŽ

Sklep št. 84 je realiziran Seznanitev z vsebino sprememb in dopolnitev Dogovora o 
ustanovitvi SD KPD in sporazuma o njegovi pristojnosti in 
Dogovora SDU 

Sklep št. 85 je realiziran Odpoklic z 31.10.2017 Mira Krevsa kot sekretarja SD - I
Sklep št. 86 je realiziran Imenovanje s 1.11.2017 Albine Novak za sekretarja SD - I
Sklep št. 87 je realiziran Prenehanje mandata v SD – I Murisu Budimliča zaradi 

prenehanja delovnega razmerja v družbi
Sklep št. 88 je realiziran Seznanitev s poročilom delavskega direktorja

Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 89

Sprejme se zapisnik 10. redne seje SD SŽ-Infrastruktura, d.o.o., z dne 26.10.2017, vključno 
s pregledom realizacije sklepov.    
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  Ad. 2

Direktor  SŽ-Infrastruktura,  d.o.o., Matjaž Kranjc je podal Informacijo o poslovanju družbe 
SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – oktober 2017. Izpostavil je sledeče:

1. FINANČNO POROČILO  ZA OBDOBJE I. - X. 2017

Obrazložitev realizacije poslovanja izkaza poslovnega izida poslovnih prihodkov in 
poslovnih odhodkov za obdobje I-X 2017

Poslovni prihodki

Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani  v višini 81.735 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 62.234 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 19.042 tisoč evrov ter 459 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 2,5 % ( 2.138 tisoč evrov) manjši od planiranih v PN, v  primerjavi z 
istim obdobjem leta 2016 pa  manjši  za 8,9 % (8.027 tisoč evrov).

Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 30.230 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 28.271 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 1.695 tisoč evrov ter 264 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki so za 2,4 % (748 tisoč evrov ) manjši od planiranih v PN, v primerjavi z 
istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 2,3 % (716 tisoč evrov).

Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o.  so realizirani v višini  111.542 tisoč evrov od 
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 90.505 tisoč evrov, ostale prihodke na 
domačem trgu v višini 20.316 tisoč evrov ter 721 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov. 
Poslovni prihodki  so za 2,5 % (2.862 tisoč evrov) manjši od planiranih v PN za leto 2017, v 
primerjavi z istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 7,1 % ( 8.463 tisoč evrov). 

Poslovni odhodki

Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 76.963 tisoč evrov od 
tega 7.881 tisoč materiala, 14.998 tisoč evrov električne energije, 22.350 tisoč evrov storitev,
29.891 tisoč evrov stroškov dela, 1.618 tisoč evrov amortizacije, 225 tisoč evrov drugih 
poslovnih odhodkov. 

Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 29.886 tisoč evrov od 
tega 259 tisoč materiala, 277 tisoč evrov električne energije, 3.537 tisoč evrov storitev, 
25.656 tisoč evrov stroškov dela, 100 tisoč evrov amortizacije ter 57 tisoč evrov drugih 
poslovnih odhodkov.

Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 106.426 tisoč evrov od 
tega 8.140 tisoč materiala, 15.275 tisoč evrov električne energije, 25.466  tisoč evrov storitev, 
55.547 tisoč evrov stroškov dela, 1.718 tisoč evrov amortizacije, 280 tisoč evrov drugih 
poslovnih odhodkov.
 Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v 
višini 4.772 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 4.808 tisoč evrov. 
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Na področju vodenja prometa je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT)  v 
višini 344 tisoč evrov; pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 344 tisoč evrov.

V obdobju I-X/2017 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz 
poslovanja (EBIT) v višini 5.116 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 5.152 tisoč 
evrov.

2. KADRI - POROČILO  ZA OBDOBJE  I. – X. 2017

NADURNO DELO

jan. feb. marec april maj junij julij avg.
SKUPAJ 14.085 8.580 10.510 13.664 10.895 10.819 12.457 11.245
PLAČANE 8.597 7.065 9.579 9.989 8.910 9.258 9.761 9.229

sep. okt. nov. dec. SK I.-X.
SKUPAJ 12.569 14.591 119.415
PLAČANE 10.407 11.689 94.484

ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLNIŠKEGA STALEŽA

januar februar marec april maj junij julij
v breme družbe 10.112 9.918 10.074 7.424 8.384 8.008 7.264
v breme zavoda 8.096 6.504 7.448 6.940 7.176 7.384 6.242
poškodbe na delu 375 530 281 198 128 338 56
Skupaj 18.583 16.952 17.803 14.562 15.688 15.730 13.562

avgust september oktober november december SK I.-X.
v breme družbe 7.940 9.340 11.000 89.464
v breme zavoda 6.622 7.350 7.148 70.910
poškodbe na delu 84 280 144 2.414
Skupaj 14.646 16.970 18.292 162.788

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

Naziv organ. enote Število primerov
I.- X. 2017

Služba za vodenje prometa 8
Služba za gradbeno dejavnost 2
Služba za EE in SVTK 4
Skupaj: 14
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INVALIDI                                                                                
Naziv organ. enote Število invalidov       

oktober 2017
Sekretariat 12
Služba za načrtovanje in tehnologijo 7
Služba za vodenje prometa 26
Služba za gradbeno dejavnost 47
Služba za EE in SVTK 21
Služba za prodajo in trženje 1
Skupaj 114

STANJE ZAPOSLENIH

Datum Štev. zaposlenih
1.1.2017 2161
31.10.2017 2156

vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju          
I.- X. 2017 Število

prehod v drugo družbo 34
sporazumno prenehanje del. razmerja 2
izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 3
redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca 4
PRPD 2
starostna upokojitev 1
Invalidska upokojitev 1
smrt 3
Skupaj: 50

Predsednik je podal direktorjevo informacijo o poslovanju družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., 
v obdobju januar – oktober 2017  v razpravo. 

Razpravljavci so izpostavili: 

Šljivić Milorad: Ali v družbi opravljajo delavci nadure nad zakonsko predpisanim 
fondom 230 ur?

Odgovor: Poimenski seznam delavcev s številom opravljenih nadur bo 
posredovan delavskemu direktorju.

Muster Karel: Ali bodo delavci, ki so prešli mejo opravljenih nadur 170, za nazaj 
prejeli v podpis soglasje za opravljanje nadur?

Odgovor: V družbi je potrebno poenotenje, zato bodo le-te prejeli.
Skutnik Matjaž: Delodajalec mora razmisliti ali ni zdravstveno stanje delavcev v 

vodenju prometa tudi posledica nadurnega dela, poleg 
nezadovoljive starostne strukture.

Odgovor: Razlogi so različni, poročilo o nastanku invalidnosti bo predano 
delavskemu direktorju.
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Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 90

Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., sprejme informacijo o poslovanju družbe SŽ-
Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – oktober/2017, ki jo je podal direktor Matjaž 
Kranjc, vključno z vprašanji in podanimi odgovori.

Ad. 3

Direktor je uvodoma predstavil problematiko sprejemanja Poslovnega načrta družbe SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., saj je nadzorni svet družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., obravnaval po 
tem, ko je že bil obravnavan na nadzornem svetu holdinga. Svet delavcev pri sprejemanju 
sploh ni bil vključen. Direktor je priznal, da postopek ni bil pravi, prevzel je tudi odgovornost 
glede načina samega sprejemanja. Poslovni načrt je priloga zapisnika.

V razpravi je bilo izpostavljeno:

 

Po razpravi sta bila sprejeta (13 ZA, 1 PROTI)

SKLEP št. 91

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s Poslovnim načrtom družbe SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., s projekcijo poslovanja do leta 2020.  

SKLEP št. 92

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., poziva poslovodstvo, da se upošteva vrtni red pri 
sprejemanju takšnih dokumentov.  

Ad.4

Drole Bojan: Zaradi že večkrat izpostavljene problematike pomanjkanja kadra 
in problematične starostne strukture je potrebno nemudoma 
pristopiti k iskanju in izobraževanju izvršilnih železniških 
delavcev. 

Odgovor: Direktor je pojasnil trenutne zaposlitve in prehode delavcev in iz 
drugih družb, dodaten problem pa se pojavlja v elektro dejavnosti, 
kjer delavci zaradi ugodnejših razmer na trgu dela dajejo 
odpovedi. 

Berdajs Silvo: Pojasnil je, da je že 13.10.2017 nadzorni svet holdinga sprejel 
poslovni načrt holdinga. Pri tem se je osredotočil na planirano 
število zaposlenih in planirano maso plač. Poslovni načrt 
zaključkov Transcera glede števila zaposlenih ni upošteval, 
planirana sredstva za izplačilo plač pa so višja. 
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Predsednik je člane sveta delavcev SD – I in poslovodstvo seznanil s pisnimi vprašanji 
Tranture Mirana in Igličar Marka. Pisna vprašanja so bila poslana poslovodstvu, da se do 
vprašanj opredeli tudi na seji. Pisna vprašanja so priloga zapisnika. 

Trantura Miran: Problematika prehoda delavcev invalidov v ŽIP in pomisleki po 
letu dni, da ŽIP ne bo spreminjal delovnega mesta in nastopa dela 
delavcem.

Odgovor: Z aneksom k pogodbi so bila na ŽIP prenesena pomožna dela na 
vzdrževanju. Formalni razgovori so bili opravljeni, ob tem jim je 
bilo povedano, da bodo delavci imeli nastop dela tam, kjer so ga 
imeli tudi v naši družbi. ŽIP je del sistema SŽ, zato se maksimalno 
tudi prilagaja delavcem. Zagotovila pa ni, da bo pa delavec delal 
do upokojitve na neki lokaciji; če bodo vzdrževalci na lokaciji 
prisotni, bodo tam tudi ti delavci ŽIP-a. 

Trantura Miran: Priporočila Transcara se v gradbeni dejavnosti že izvajajo, kar pa 
ni v skladu s stališčem, da se brez soglasja sveta delavcev ne bodo 
izvajala.

Odgovor: V gradbeni dejavnosti se res opravljajo določene kadrovske 
spremembe, ki pa niso v povezavi s priporočili Transcara, ampak 
gre za organizacijske in kadrovske spremembe predvsem zaradi 
delavcev (prerazporeditve, nekaj tudi na lastno željo, prenehanje 
delovnega razmerja, ipd.). 

Igličar Marko:  Delavec predlaga za terminske plane vzdrževanja – planiranje 
delavcev, mehanizacije, ipd., podobno aplikacijo, kot je aplikacija 
za naročanje vlakovnih poti.

Odgovor: Z aplikacijo »IBM Maksimo«, ki naj bi zaživela v drugi polovici 
leta 2018, bo problematika rešena.

Igličar Marko: Delavec opozori na pomanjkanje progarjev po posameznih LV, 
saj se rednega in invalidskega upokojevanja, ter prehodov ne 
nadomešča z novim zaposlovanjem. In zato sprašuje, ali je v planu 
kakšna zaposlitev?

Odgovor: V zadnjem letu se je zaposlilo 50 progarjev, ki so večinoma ostali 
po lokacijah. Problem posameznih lokacij bo rešen z 
združevanjem lokacij.

Igličar Marko: Delavec opozori na problem strojnih regulacij, in vpraša ali ne bi 
bilo smiselno nabava ali izposoja strojev za strojno regulacijo 
prog za Pisarno Ljubljana in Postojna.

Odgovor: Strojne regulacije se izvajajo, v obdobju 1-10 je izpolnjen plan za 
pisarno Postojna v višini 87% in da merilni vlak ni pokazal veliko 
napak.

Replika Igličar 
Marko

Delavec se strinja, da je letošnje leto izjemno, kar se tiče strojnih 
regulacij. V zvezi z merilnim vlakom, ki je pokazal malo napak, pa 
je komentar, da so seveda na odsekih s počasnimi vožnjami 
50km/h tudi napake pol manjše.

Igličar Marko: Glede na degradacijo primorske proge, predvsem na odseku 
Ljubljana-Brezovica in Rakek-Postojna je delavec izpostavil 
problematiko rednega vzdrževanja prog na območju Pisarne 
Postojna. Zanima ga kdaj se lahko pričakuje kakšen remont, 
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Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 93

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

Ad. 5

Predsednik SD – I je že na 10. redni seji SD – I pojasnil, da je zaradi prenehanja delovnega 
razmerja v družbi prenehal mandat članu SD – I Budimliču Murisu.

Na podlagi podatkov volilne komisije sta Medved Roman in Kač Roman dosegla sicer isto 
število glasov, mandat pa nastopi tistemu, ki ima daljšo delovno dobo v družbi., to pa je 
Medved Roman (42. člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju).

Razpravljavcev ni bilo.

oziroma nadgradnja med postajnih odsekov na primorski progi?
Odgovor: V letu 2018 se bo predvidoma delno obnovil odsek proge 

Preserje-Borovnica. V letu 2018 se bodo pripravili projekti, leta  
2019 pa je na odseku proge od Ljubljane do Postojne predvideno 
pet obnov proge.

Drole Bojan: Pri sprejemanju delavcev na usposabljanje bi jim bilo potrebno 
na razgovorih povedati, kam bodo po usposabljanju razporejeni, 
da ne bi prihajalo (tako kot sedaj) do odpovedi delavcev zaradi 
razporeditve na lokacije, ki za delavca ni sprejemljiva.

Novak Albina: Izpostavila problematiko povračila stroškov delavcem, ki končajo 
študij ob delu, ki jih sedaj praktično ni, vloge za povračilo pa s 
strani delavcev prihajajo.

Odgovor: Izobrazba ni edini temelj za razporeditev na delovno mesto.
Šmid Aleksander: Delavca zanima finančno – prihodek - udeležbe SVTK dejavnosti 

pri delu na remontu Celje – Zidani Most in Poljčane – Sl. Bistrica 
ter število opravljenih ur.

Odgovor: Podatek bo čim prej pisno posredovan.
Kovač Iztok: Kdo razporeja nove delavce v pisarni po lokacijah vzdrževanja? 

Odgovor: Vodja službe.   
Šljivić Milorad: Povprašal je glede problematike prodaje vozovnic na nekaterih  

postajah – posredovan tudi dopis. 
Odgovor: Po pregledu obremenitev na posameznih postajah bo podan 

odgovor.
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Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 94

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., za nadomestnega člana SD – I potrjuje Medved 
Roman-a.

Ad. 6

Zaradi prenehanja delovnega razmerja v družbi članu SD – I Budimliču Murisu, je potrebno 
nadomestnega člana imenovati v Odbor za varnost in zdravje pri delu v SD KPD (v 
nadaljevanju: odbor).

Za imenovanje nadomestnega člana v odbor je prispel pisni predlog Sindikata železniške 
dejavnosti Slovenije, ki za nadomestnega člana predlaga Marka Igličar-ja.

Razpravljavcev ni bilo.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 95

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., za nadomestnega člana v Odbor za varnost in 
zdravje pri delu pri SD KPD imenuje Marka Igličarja.

Ad. 7

Berdajs Silvo je pojasnil, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe.

Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 17.45 uri.

Bojan Gajšek
Sekretarka SD – I: Predsednik SD-I
Albina Novak


