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ZAPISNIK

12. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 14. 3.
2018 s pričetkom ob 10.00 uri v stekleni dvorani na Kolodvorski 11 v Ljubljani.

Prisotni člani SD:
Bojan GAJŠEK, Matjaž HRIBAR, Rifet HODŽIĆ, 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, Franc KLOBUČAR,
Brane ČEPEK, Iris DEJAK, Roman JAKOPIČ, Diko IVANOVIĆ, Robert MEDVED in
Aleksander ŠMID.
Opravičeno odsotni: Bojan DROLE in Edvard VEBER.
Lista prisotnih je priloga originala zapisnika.
Sejo je vodil predsednik SD – I Bojan Gajšek, zapisnik je pisala sekretarka SD – I Albina
Novak.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal naslednji predlog DNEVNEGA
REDA:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje, 3. korespondenčne seje in 2. izredne seje ter
pregled realizacije sklepov
2. Informacija o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
3. Vprašanja članov SD-I poslovodstvu družbe
4. Poročila po participacijskem dogovoru
5. Seznanitev z odstopom člana v Odboru za spremljanje predpisov
6. Razno
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

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad. 1
Predsedujoči je v razpravo podal zapisnik 11. redne seje z dne 23. 11. 2017, 3.
korespondenčne seje SD SŽ-I z dne 21.2.2018 in 2. izredne seje SD SŽ-I z dne 5.3.2018 ter
poročilo o realizaciji sklepov in sicer:
Sklep št. 89 je realiziran
Sklep št. 90 je realiziran
Sklep št. 91 je realiziran
Sklep št. 92 je realiziran
Sklep št. 93 je realiziran
Sklep št. 94 je realiziran
Sklep št. 95 je realiziran
Sklep 3. korespondenčne
seje je realiziran
Sklep št. 96 je realiziran
Sklep št. 97 je realiziran

Sklep št. 98 je realiziran

Sprejem zapisnika 10. redne seje, vključno s pregledom
realizacije sklepov
Seznanitev z informacijo o poslovanju družbe SŽInfrastruktura, d.o.o. , v obdobju januar - oktober/2017
Seznanitev s Poslovnim načrtom družbe SŽ – Infrastruktura,
d.o.o., s projekcijo poslovanja do leta 2020.
Poziv poslovodstvu, da se upošteva vrstni red pri sprejemanju
takšnih dokumentov.
Seznanitev z odgovori poslovodstva na vprašanja članov SD –
I.
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., za nadomestnega
člana SD – I potrjuje Medved Roman-a.
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., za nadomestnega
člana v Odbor za varnost in zdravje pri delu pri SD KPD
imenuje Marka Igličarja.
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s
spremembami in dopolnitvami Poslovnega načrta SŽ –
Infrastruktura, d.o.o., za leto 2018 s projekcijo poslovanja
2019- 2020.
Izrek nezaupnice delavskemu direktorju Slovenskih železnic,
d.o.o., Albertu Pavliču.
Poziv Svetu delavcev kapitalsko povezanih družb v skupini
Slovenskih železnic, da Nadzornemu svetu Slovenskih železnic,
d.o.o., predlaga razrešitev Alberta Pavliča kot delavskega
direktorja oziroma člana Poslovodstva Slovenskih železnic,
d.o.o.
Na podlagi ocene dosedanjega dela izrek zaupnice Silvu
Berdajsu kot predsedniku Sveta delavcev kapitalsko povezanih
družb v skupini SŽ.

Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 99
Sprejmejo se zapisnik 11. redne seje SD SŽ-I z dne 23.11.2017, 3. korespondenčne seje SD
SŽ-I z dne 21.2.2018 in 2. izredne seje SD SŽ-I z dne 5.3.2018, 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 – december 2017. Izpostavil je sledeče:
1. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE I. - XII. 2017
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 109.351 tisoč evrov od
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 79.951 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 23.934 tisoč evrov ter 5.466 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 3,4 % ( 3.545 tisoč evrov) večji od planiranih v PN, v primerjavi z
istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 7,7 % (9.130 tisoč evrov).
Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 36.405 tisoč evrov od
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 34.000 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 2.061 tisoč evrov ter 344 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 2,2 % (815 tisoč evrov ) manjši od planiranih v PN, v primerjavi z
istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 2,5 % (920 tisoč evrov).
Poslovni prihodki SŽ Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 145.227 tisoč evrov od
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 113.951 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 25.467 tisoč evrov ter 5.809 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 21,9 % (2.737 tisoč evrov) večji od planiranih v PN za leto 2017, v
primerjavi z istim obdobjem leta 2016 pa manjši za 6,3 % ( 9.778 tisoč evrov).
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so realizirani v višini 106.568 tisoč evrov od
tega 10.876 tisoč materiala, 18.337 tisoč evrov električne energije, 32.397 tisoč evrov
storitev, 37.607 tisoč evrov stroškov dela, 1.972 tisoč evrov amortizacije, 5.379 tisoč evrov
drugih poslovnih odhodkov.
Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so realizirani v višini 37.516 tisoč evrov od
tega 306 tisoč materiala, 358 tisoč evrov električne energije, 4.309 tisoč evrov storitev,
32.262 tisoč evrov stroškov dela, 134 tisoč evrov amortizacije ter 147 tisoč evrov drugih
poslovnih odhodkov.
Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so realizirani v višini 143.555 tisoč evrov od
tega 11.182 tisoč materiala, 18.696 tisoč evrov električne energije, 36.178 tisoč evrov
storitev, 69.869 tisoč evrov stroškov dela, 2.106 tisoč evrov amortizacije, 5.524 tisoč evrov
drugih poslovnih odhodkov.
Na področju vzdrževanja JŽI je bil dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v
višini 2.783 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 2.721 tisoč evrov.
Na področju vodenja prometa je bil dosežen negativen poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v
višini 1.111 tisoč evrov; negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 1.186 tisoč evrov.

3

V obdobju I-XII/2017 je bil v SŽ-Infrastruktura, d.o.o. dosežen pozitiven poslovni izid iz
poslovanja (EBIT) v višini 1.672 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 1.535 tisoč
evrov.
Direktor SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Matjaž Kranjc je podal Informacijo o poslovanju družbe
SŽ – Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar 2018. Izpostavil je sledeče:
2. FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE I. /2018
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki na področju vzdrževanja JŽI so ocenjeni v višini 7.281 tisoč evrov od
tega prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 5.289 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 1.967 tisoč evrov ter 258tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 2,5 % ( 213 tisoč evrov) manjši od planiranih v PN, v primerjavi z
istim obdobjem leta 2016 pa večji za 3,2 % (224 tisoč evrov).
Poslovni prihodki na področju vodenja prometa so ocenjeni v višini 3.112 tisoč evrov, od
tega prihodki iz naslova pogodb z vlado RS v višini 2.916 tisoč evrov, ostali prihodki na
domačem trgu v višini 170 tisoč evrov ter 26 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 0,4 % (11 tisoč evrov ) večji od planiranih v PN, v primerjavi z istim
obdobjem leta 2017 pa večji za 1,9 % (59 tisoč evrov).
Poslovni prihodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so ocenjeni v višini 10.344 tisoč evrov od tega
prihodke iz naslova pogodb z vlado RS v višini 8.205 tisoč evrov, ostale prihodke na
domačem trgu v višini 2.088 tisoč evrov ter 51 tisoč evrov drugih poslovnih prihodkov.
Poslovni prihodki so za 2,0 % (210 tisoč evrov) manjši od planiranih v PN za leto 2017, v
primerjavi z istim obdobjem leta 2016 pa večji za 2,4 % (247 tisoč evrov).
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki na področju vzdrževanja JŽI so ocenjeni v višini 7.127 tisoč evrov od tega
269 tisoč materiala, 1.658 tisoč evrov električne energije, 1.883 tisoč evrov storitev,
3.045 tisoč evrov stroškov dela, 177 tisoč evrov amortizacije, 95 tisoč evrov drugih poslovnih
odhodkov.
Poslovni odhodki na področju vodenja prometa so ocenjeni v višini 3.161 tisoč evrov od tega
35 tisoč materiala, 42 tisoč evrov električne energije, 371 tisoč evrov storitev, 2.690 tisoč
evrov stroškov dela, 17 tisoč evrov amortizacije ter 6 tisoč evrov drugih poslovnih odhodkov.
Poslovni odhodki SŽ-Infrastruktura, d. o. o. so ocenjeni v višini 10.239 tisoč evrov od tega
304 tisoč materiala, 1.700 tisoč evrov električne energije, 2.205 tisoč evrov storitev, 5.735
tisoč evrov stroškov dela, 194 tisoč evrov amortizacije, 101 tisoč evrov drugih poslovnih
odhodkov.
Na področju vzdrževanja JŽI je ocenjen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v višini
154 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 158 tisoč evrov.
Na področju vodenja prometa je ocenjen negativen poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v
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višini 49 tisoč evrov; negativen je tudi čisti poslovni izid v višini 49 tisoč evrov.
V mesecu I/2018 je v SŽ-Infrastruktura, d. o. o. ocenjen pozitiven poslovni izid iz poslovanja
(EBIT) v višini 105 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid v višini 109 tisoč evrov.
1.

KADRI - POROČILO ZA MESEC JANUAR 2018
NADURNO DELO

SKUPAJ
PLAČANE

jan.
10.700
6.082

feb.

marec

april

sep.

okt.

nov.

dec.

maj

junij

julij

avg.

SK I.-XII.
10.700
6.082

SKUPAJ
PLAČANE

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

januar
10.101
7.984
402
18.487

februar

marec

avgust

september

april

oktober

maj

november

junij

julij

december SK I.-XII.

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
Služba za vodenje prometa
Služba za gradbeno dejavnost
Služba za EE in SVTK
Skupaj:

Število primerov
januar 2018
5
1
2
8
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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
januar 2018
12
7
26
49
21
1
116

STANJE ZAPOSLENIH
Datum
1.1.2018
31.1.2018

Štev. zaposlenih
2166
2164

vzroki prenehanja pogodb o zaposlitvi v obdobju
januar 2018
invalidska upokojitev
smrt
Skupaj:

Število
1
1
2

Na dan 31.1.2018 je 4 zaposlenim prenehalo delovno razmerje (prehod v drugo družbo,
sporazumno prenehanje delovnega razmerja in redna odpoved POZ iz strani delavca), odhod
ni upoštevan v stanju za mesec januar 2018, znižanje bo v mesecu februarju 2018.
Predsednik je podal direktorjevo informaciji o poslovanju družbe SŽ – Infrastruktura, d.o.o.,
v razpravo.
Razpravljavec je izpostavil:
Robert Medved: Neenoten kriterij za dodelitev nagrade npr. počena tirnica?
Direktor: Izplačilo se vrši po kriterijih Pravilnika 603 (glede na višino plače
posameznika). Bodo pa preverili izpostavljen primer in
posredovali odgovor.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 100
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar – december/2017 in januar/2018, ki ju je podal
direktor Matjaž Kranjc, vključno z vprašanjem in odgovorom.
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Ad. 3
Na SD SŽ-I so bila naslovljena vprašanja treh članov SD SŽ-I, ki jih je SD SŽ-I posredoval
tudi poslovodstvu (vprašanja Mirana Prnaverja, Iztoka Kovača in Rifeta Hodžiča) in že pred
tem s posredovanim vprašanjem Sindikata vzdrževalcev železniške infrastrukture Slovenije
(Roman Jakopič).
V razpravi je bilo izpostavljeno še sledeče:
Vprašanje Roman SVŽI je izpostavil problematiko dela z lesenimi pragovi, ki so
Jakopič: impregnirani s kreozoltnim oljem, delavci pa z njimi rokujejo
nezaščiteni in tako močno izpostavljeni nevarnostim okužb in
zastrupitvam. Izpostavili so še problematiko zagotavljanja
varnosti skupinam delavcev, kadar opravljajo dela in naloge na
progi.
Odgovor Ribič Družba je v sodelovanju s strokovnimi sodelavci za varnost in
Zvone: zdravje pri delu izdala navodila za varno delo z lesenimi pragovi
in ostalim impregniranim materialom. Navodilo je poslano po
pisarnah, da se vsi delavci, ki rokujejo s takšnimi materialom z
navodilom seznani in morebitne pripombe posreduje službi.
Odgovor Potrebno je preveriti, če je navodilo usklajeno z tehničnimi in
Predsednik SD-I: varnostnimi navodili. Zainteresirane je pozval, da se morebitni
predlogi poslovodstvu posredujejo preko SD-I.
Odgovor Problematiki čuvanja skupin se je še dodatno posvetilo pozornost,
direktor: saj je bilo predpisano, da se zmanjša število delovnih skupin na
posameznem progovnem odseku. Uvajajo se nove tehnologije v
komuniciranju - npr. preko GSM-R naprav.
Replika Roman Nove naprave prepočasi uvajamo. Delodajalec še vedno niha med
Jakopič: stroški in človeškimi življenji. Izboljšave predlagali, manjka volje
za implementacijo v prakso.
Vprašanje Rifet Pojasnilo vprašanja na temo sprejema progarjev v zadnjih treh
Hodžić: letih in njihova napredovanje. Zaradi pomanjkanja tega kadra na
terenu je njegov predlog, da tri leta delavec dela na delovnem
mestu, za katerega je bil sprejet.
Odgovor Ribič V zadnjih dveh letih je v SŽ – Infrastruktura, d.o.o., bilo prejetih
Zvone: na delovno mesto progar 56 delavcev. 49 delavcev je še vedno v
družbi. Trenutno poteka zaradi potreb tehnološkega procesa dela
usposabljanje za progovne čuvaje, voznike progovnih vozil in
nekaj za vzdrževalce prog, objektov in opreme proge. Prav tako
poteka optimizacija dela v službi, določile se bodo lokacije
vzdrževanja in ostali parametri z namenom učinkovitejše
organizacije dela in procesov.
Vprašanje Igličar Koliko progarjev opravlja delo z zdravstvenimi omejitvami?
Marko:
Odgovor Ribič Podatki bodo posredovani naknadno na naslednji seji.
Zvone:
Vprašanje Problematika koriščenja odmora med delom na določenih
Prnaver Miran: delovnih mestih in izplačilo nagrade za preprečitev trčenja –
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Odgovor
direktor:

Replika Prnaver
Miran:
Odgovor Čepek
Branko:

izplačilo nagrade ni v skladu z Navodilom 603.
Koriščenje odmora – odmor se koristi v skladu z dogovorom na
način, da tehnološki proces ni moten. Zbirajo se podatki, na
podlagi katerih se bodo nadaljevali razgovori z namenom iskanja
rešitev za posamezne lokacije. Izplačilo nagrade – na predlog
strokovnega sodelavca in vodja službe je bilo ugotovljeno, da je
ravnanje delavca imelo simbolični doprinos k preprečitvi
izrednega dogodka – odločili so se priznati nek delež, ki pa je
manjši od predvidenega po navodilu.
Zakaj ni minimalno po pravilniku, ampak pod minimalnim
zneskom?
Razjasnitev situacije in ugotovljena dejstva so bili podlaga za
takšno odločitev. Predstavljeni so bili tudi preventivni ukrepi, da
do takšnih primerov ne bo več prihajalo.
Lokacija SV naprav Divača – glede na nove naprave
nadpovprečno izobraženi, zaslužijo dodatek oz. povišanje plače.

Vprašanje oz.
pobuda Kovač
Iztok:
Odgovor V zadnjih letih se je intenzivno investiralo v nove sisteme, kar
Klobučar Franc: potegne za sabo več osebja z višjo izobrazbo. Lokacija je na
ključni točki. Potreba po višjem nivoju znanja sicer je, vendar je
potrebno tovrstno problematiko reševati na nivoju celotnega
sistema SŽ.
Predsednik SD-I: Pozval je poslovodstvo, da zaradi polemike na pobudo poda pisni
odgovor.
Direktor: Direktor je podal informacijo na vprašanje Aleksandra Šmida na
zadnji seji SD-I, koliko znaša udeležba Pisarne SVTK pri delu na
remontu Celje – Zidani Most in Poljčane – Sl. Bistrica.
Vprašanje Šmid Ali kadrovske službe na terenu nimajo podatkov, kdo in kdaj je
Aleksander: posamezen delavec kandidat za upokojitev?
Odgovor Razgovori s kandidati redno potekajo v centralizirani službi,
direktor: kadrovske delavke so redno obveščene o teh razgovorih in
rezultatih razgovorov.
Odgovor Direktor je podal podatke o udeležbi Službe za EE in SVTK,
direktor: Pisarne SVTK Celje, pri delu na remontu Celje – Zidani Most in
Poljčane – Sl. Bistrica ter številu opravljenih ur.
Vprašanje Problematike organizacije zimske službe; opozoril je na
Trantura Miran: neustrezno dodelitev pristojnosti štabom, prepočasno obveščanje
SGD glede uvedbe dežurstva in na neustrezne kriterije v Načrtu
za zavarovanje prometa v zimskem obdobju SŽ-Infrastruktura,
d.o.o. od 15.11.2017, saj bi ob navedenih 5 cm snega morale
ekipe na terenu že čistiti mehanske kretnice z žicovodi, ne pa da se
ekipe v obilnem sneženju takrat šele obvešča. Prav tako je
opozoril, da tedensko dežurni delavci, ki odpravljajo napake, ne
morejo in ne utegnejo v dani situaciji izvajati še čiščenja snega z
naprav.
Da se ob organizaciji zimske službe pojavljajo problemi sta
opozorila še Kovač Iztok in Hodžić Rifet.
Odgovor Pripravljen je operativni načrt z namenom poenotenja, operativni
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direktor: štabi predlagajo dežurstva po območjih, prav tako zasedbe. Plani
dežurstev oz. pripravljenosti se potrjujejo, kako pa so operativni
štabi komunicirali naprej, pa bo preveril.
Ugotovitev Komunikacija je bila prepočasna, pristojnosti štaba niso bile
predsednik SD-I: jasno definirane.
Vprašanje Kovač Izplačilo dodatka za premik pri zasedbi vozil za posebne namene?
Iztok:
Odgovor Ribič Spremljevalcu ne pripada dodatek na premik. Podan bo pisni
Zvone: odgovor.
Vprašanje Muster Izpostavil problematiko razgovorov pri upokojevanju delavcev,
Karel: zakaj se zdravniški pregledi za IŽD, še vedno izvajajo le v
Ljubljani, ne pa tudi v Mariboru, kot to velja za delavce nekaterih
družb v skupini, kako dolgo se bo še uvajal strokovni sodelavec za
zapore v Mariboru?
Odgovor Razgovori v vodenju prometa potekajo, informativni datumi
direktor: upokojitev za posameznika so pridobljeni, prav tako podatki,
kateri delavci bodo podaljšal z delom v letu 2019. Zdravniški
pregledi – pogodba z ŽZD v Ljubljani je veljavna do konca leta.
Odgovor Čepek Razgovori s kandidati za upokojitev se opravljajo. Strokovni
Branko: sodelavec, ki se ukvarja z zaporami se uvaja oz. določena dela že
izvaja samostojno, pri zahtevnejših nalogah pa ima še pomoč.
Vprašanje Jug Ali lahko centralna transportna operativa prekliče oziroma vpelje
Borut: zaporo proge?Izpostavljen konkreten primer.
Odgovor V navedenem primeru je bila zapora preklicana in vpeljana na
direktor: zahtevo direktorja SŽ-Infrastruktura, nadaljnja komunikacija pa
je bila nepravilna. Zaporo lahko napove ali odpove samo
pooblaščena oseba upravljavca.
Opozorilo Problematika zaposlenosti v lokaciji vzdrževanja ENP Vižmarje.
Petrovič Andrej: Zaradi pomanjkanja kadra (upokojitve 2 delavcev) je nujno
pristopiti k pridobitvi novih delavcev.

Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 101
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odgovori poslovodstva na vprašanja
članov SD – I.

Ad.4
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 izrednih dogodkih na območju Slovenskih železnic in kratek pregled januar –
december 2017,
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- informacija o poslovanju za obdobje I. – XII. 2017,
- poročilo o nadurnem delu za obdobje I. – XII. 2017,
- poročilo o številu delavcev, ki so postali invalidi in številu delavcev, ki niso več
izpolnjevali posebnih
- zdravstvenih pogoje za obdobje I. – XII. 2017,
- poročilo o izkoriščenosti LD za obdobje I. – XII. 2017,
- poročilo o stanju zaposlenih za obdobje I. – XII. 2017,
- poročilo o bolniški odsotnosti za obdobje I. – XII. 2017,
- poročilo o številu delavcev, katerim je bila za obdobje I. – XII. 2017 izplačana nagrada po
Nav. 603 obdobju,
- poročilo o odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače za obdobje I. – XII.
2017 in
- poročilo o številu in vzrokih začasnih prepovedi opravljanja dela IŽD za obdobje I. – XII.
2017.
Predsednik SD – I je poročila podal v razpravo. Ni bilo razprave.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 102
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s poročili po Dogovoru o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.

Ad. 5
Predsednik SD – I je člane SD SŽ – I seznanil z odstopno izjavo člana Odbora za spremljanje
predpisov Darka Pongraca (odstopna izjava delavca je priloga originala zapisnika).
Razpravljavcev ni bilo.

Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 103
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odstopom člana Odbora za
spremljanje predpisov Darka Pongraca.
SŽPS je za novega nadomestnega člana SD – I predlagal Ešegović Lukico.
Razpravljavcev ni bilo.

10

Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 104
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v Odbor za spremljanje predpisov imenuje Ešegović
Lukico.
Ad. 6
Predsednik SD – I je člane SD SŽ – I seznanil s predloženim predlogom za odpoklic Mirana
Tranture z mesta predstavnika SD SŽ - I v SD KPD in imenovanjem novega člana v SD KPD.
Predsednik je predlog podal v razpravo. Po kratki razpravi sta bila z enim glasom proti
sprejeta
SKLEP št. 105
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., kot predstavnika zaposlenih v SD KPD z dnem
14.3.2018 odpokliče Mirana Tranturo.
in
SKLEP št. 106
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., z dnem 15.3.2018 imenuje kot predstavnika
zaposlenih v SD KPD Boruta Juga.
Predsednik SD – I je člane SD SŽ – I seznanil z zapisnikom 4. seje Odbora za spremljanje
predpisov in podal zapisnik v razpravo.
Razpravljavcev ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 107
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z zapisnikom 4. seje Odbora za
spremljanje predpisov.
Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 12.13 uri.

Zapisala:
Albina Novak

Bojan Gajšek
Predsednik SD-I
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