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Z A P I S N I K

2. izredne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki je potekala dne 3. 11. 2021 
s pričetkom ob 10.00 uri v stekleni dvorani na Kolodvorski 11 v Ljubljani. 

Prisotni člani SD:

Primož BAVDEK, Jure BUZAR, Bojan GAJŠEK, Matjaž HRIBAR, Edvard KOSTIĆ, Anton 
KOŠIR, Iztok KOVAČ, Ivan Ivo KURALT, Denis LOVEC, Nina PELJHAN, Milorad ŠLJIVIĆ 
in Darko TEMENT.

Ostali prisotni:

Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Boštjan KORITNIK, Albina NOVAK, Miran PRNAVER in 
Davor LUČIĆ.

Opravičeno odsotni: Bojan DROLE, Borut JUG in Miran TRANTURA.

Lista prisotnih je priloga originala zapisnika. 

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

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna. 

Predsedujoči je v razpravo podal predlog DNEVNEGA REDA: 
1. Seznanitev s predlogom Poslovnega načrta SŽ – Infrastruktura, d.o.o. za leto 2022 s 

projekcijo poslovanja 2023-2024
2. Razno

Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
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Ad. 1

Direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Matjaž Kranjc predstavil predlog Poslovnega načrta SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o. za leto 2022 s projekcijo poslovanja 2023-2024. Dokument je v prilogi 
originala zapisnika.

Izpostavil je sledeče:

Najprej je podal generalno oceno poslovanja družbe za leto 2021, ko naj bi bil dosežen 
pozitiven poslovni izid iz poslovanja EBIT v višini osmih milijonov evrov in pozitiven poslovni 
izid v višini dobrih sedem milijonov evrov. Vsi kazalniki do sedaj kažejo na to, da je planirani 
poslovni izid  realno planiran in uresničljiv.

Predstavil je ključne strateške cilje SŽ-Infrastruktura, d.o.o., ki so:
- prilagoditev na projekt revitalizacije JŽI 2020 - 2050,
- revitalizacija mehanizacije 2021 - 2025;
- sprememba organizacijske in kadrovske strukture 2021- 2025 in 
- digitalizacija upravljanja prometa in procesov vzdrževanja 2021 – 2024.

Na osnovi sklenjene večletne Pogodbe opravljanju storitev upravljavca JŽI za obdobje 2021-
2030 in pripravljene investicijske dokumentacije, je v naslednjih letih predvidena zamenjava in 
nabava nove mehanizacije za izvajanje procesov vzdrževanja upravljavca. Z njo se bo 
zagotovilo bistveno večjo razpoložljivost mehanizacije za vzdrževanje, znižalo stroške zunanjih 
storitev tudi z razvojem dodatnih storitev, ki jih do sedaj zaradi zastarele mehanizacije družba  
ni mogla opravljati.

Za konec leta 2021 se pričakuje 2074 zaposlenih v družbi. Skupno število zaposlenih do konca 
leta 2022 se bo zmanjšalo zaradi predvidene ocene odhodov, predvsem upokojitev. 

Predstavil je še podrobnejši načrt investicij v letu 2022.

Predsednik SD-I je podal direktorjevo predstavitev poslovnega načrta v razpravo.

Razprave ni bilo. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP št. 52

Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s predlogom Poslovnega načrta SŽ-
Infrastruktura, d.o.o., za leto 2022 s projekcijo poslovanja 2023-2024.

Ad. 2
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Predsednik SD – I je podal informacijo o poteku priprav na dvodnevno sejo SD – I. 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 10.35 uri.

Pripravil/a:
mag. Albina Novak Bojan Gajšek
Sekretarka SD-I Predsednik SD-I
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