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ZAPISNIK
4. korespondenčne seje Sveta delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., ki je potekala v ponedeljek,
28.5.2018 med 8.30 in 10.00 uro.
Predmet korespondenčne seje je opredelitev do čistopisa Dogovora o ustanovitvi Sveta
delavcev kapitalsko povezanih družb in sporazum o njegovih pristojnostih ter dogovor o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Obrazložitev:
Bistvene spremembe dogovora, glede na obstoječi dogovor, so:









1. člen: Dogovor velja le za svete delavcev, vključene v SD KPD
6. člen: Dogovor določa, da SD KPD šteje 32 članov in da posamezni SD imenujejo
člane SD KPD v sorazmernem deležu glede na število zaposlenih v posamezni družbi v
skupini SŽ na dan razpisa volitev
8. člen: SD KPD je ustanovljen in deluje, ko so imenovani člani SD KPD, ki zastopajo
večino zaposlenih v skupini SŽ
9. člen: SD KPD je pristojen za imenovanje delavskega direktorja SŽ d.o.o. in
imenovanje predstavnikov v nadzorni svet SŽ d.o.o. v kolikor je v SD KPD vključen
tudi Svet delavcev SŽ d.o.o.
58. člen: novi tretji odstavek, ki določa višino plače članom SD in drugim delavcem, ki
za potrebe SD funkcijo opravljajo poklicno tako, da se pri določanju njihovih plač 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
72. člen: z dnem uveljavitve tega Dogovora preneha veljati Dogovor z dne 7.12.2017,
obstoječi SD KPD pa deluje do izteka mandata
74. člen: dogovor se v delu, ki se nanaša na individualne pravice, določene v 11. in
12. členu ter v poglavju C, D in E tega dogovora, uporablja za vse delavce zaposlene
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v skupini SŽ, ne glede na to ali ta dogovor velja za družbo, v kateri je delavec
zaposlen
PREDLOG SKLEPA:
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. se je seznanil s predlogom Dogovora o ustanovitvi
sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in sporazuma o njegovih pristojnostih ter
dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju z dne 24.5.2018 in z njegovo vsebino
soglaša ter pooblašča predsednika Bojana Gajška za njegov podpis.
Po opravljenem telefonskem izjavljanju:
ZAP.ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PRIIMEK IN IME
DROLE BOJAN
GAJŠEK BOJAN
HODŽIĆ RIFET
HRIBAR MATJAŽ
IGLIČAR MARKO
JUG BORUT
KNEŽEVIĆ NIKOLA
KOVAČ IZTOK
MEDVED ROMAN
MUSTER KAREL
NOVAK ALBINA
PETROVIČ ANDREJ
PRNAVER MIRAN
ŠLJIVIĆ MILORAD
TRANTURA MIRAN

URA
8.37
9.12
9.22
9.41
8.30
9.12
8.30
9.18
8.30
8.35
8.33
9.11
8.30

ZA / PROTI
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ni glasoval
ni glasoval
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

je sekretarka SD – I
UGOTOVILA:




da se je od 15 članov SD –I korespondenčne seje udeležilo 13 članov;
da je 13 članov glasovalo ZA;
2 člana nista glasovala.
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Na osnovi opravljenega glasovanja se izda
SKLEP št. 112:
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o. se je seznanil s predlogom Dogovora o ustanovitvi
sveta delavcev kapitalsko povezanih družb in sporazuma o njegovih pristojnostih ter
dogovora o sodelovanju delavcev pri upravljanju z dne 24.5.2018 in z njegovo vsebino
soglaša ter pooblašča predsednika Bojana Gajška za njegov podpis.

Pripravil/a:
Albina Novak
Sekretarka SD-I

Bojan Gajšek
Predsednik SD-I
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