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ZAPISNIK
7. redne seje Sveta delavcev SŽ-Infrastruktura, d. o. o. (SD – I), ki se je pričela 16. 12. 2021 ob
16.00 uri in končala 17. 12. 2021 v sejni sobi hotela Vital v Zrečah.

Prisotni člani SD:
Primož BAVDEK, Jure BUZAR, Bojan DROLE, Bojan GAJŠEK, Matjaž HRIBAR, Borut JUG,
Edvard KOSTIĆ, Anton KOŠIR, Iztok KOVAČ, Ivan Ivo KURALT, Denis LOVEC, Nina
PELJHAN, Milorad ŠLJIVIĆ, Darko TEMENT in Miran TRANTURA.
Ostali prisotni:
Matjaž KRANJC, Matjaž SKUTNIK, Branko ČEPEK, Boštjan KORITNIK, Albina NOVAK,
Davor LUČIĆ, Miran PRNAVER, Iris DEJAK, Franc PEVEC in Peter KORBAR.
Opravičeno odsotni:
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. Potrditev zapisnika 6. redne 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. Razno
Prisotni so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

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

Ad. 1
Predsedujoči je v razpravo podal zapisnik 6. redne seje z dne 14. 10. 2021 in 2. izredne seje z
dne 3.11.2021 ter poročilo o realizaciji sklepov in sicer:
Sklep št. 46 je realiziran
Sklep št. 47 je realiziran

Sklep št. 48 je realiziran
Sklep št. 49 je realiziran
Sklep št. 50 je realiziran
Sklep št. 51 je realiziran

Sklep št. 52 je realiziran

Sklep št. 53 je realiziran

Sprejme se zapisnik 5. redne seje z dne 29. 6. 2021 ter poročilo
o realizaciji sklepov.
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z
informacijo o poslovanju družbe SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v
obdobju januar - avgust/2021, ki jo je podal direktor Matjaž
Kranjc.
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z
odgovori poslovodstva na vprašanja članov SD – I.
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s
poročili po Dogovoru o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., imenuje za člana
volilne komisije Boštjana Koritnika.
V skladu z 48. členom Dogovora o ustanovitvi SD KPD in
sporazumom o njegovih pristojnostih ter dogovorom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju, se za člane Sveta
delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o. iz razpoložljivih sredstev
Sveta delavcev SŽ Infrastruktura, nabavijo torbe.
Ustanovi se Odbor SD-I za pripravo postopkov kandidatur v
sestavi:
- Miran Prnaver – predsednik
- Boštjan Koritnik – namestnik predsednika
- Borut Jug – član
- Jaka Golež – član
- Primož Bavdek – član.
Odbor ima naslednje naloge: priprava pisnih navodil za
vodenje kandidacijskih postopkov:
pred imenovanji delavcev, ki delo opravljajo za SD-I poklicno
in pred imenovanji delavcev, ki so predstavniki zaposlenih v
NS in v poslovodstvu.
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.

Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 54
Sprejme se zapisnik 6. redne seje z dne 14. 10. 2021 in 2. izredne seje z dne 3.11.2021 ter
poročilo o realizaciji sklepov.
Ad. 2
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Direktor SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Matjaž Kranjc je podal informacijo o poslovanju družbe
SŽ – Infrastruktura, d.o.o., za obdobje I-XI/2021. Izpostavil je sledeče:
V obdobju I-XI 2021 ocenjujemo , da bo v družbi SŽ-Infrastruktura, d. o. o. dosežen pozitiven
poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 11.302 tisoč evrov in pozitiven čisti poslovni izid
obračunskega obdobja v višini 9.906 tisoč evrov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je večji od
planiranega v poslovnem načrtu za 56,6 % oziroma 4.084 tisoč evrov (od tega na področju VP
večji v višini 2.352 tisoč evrov ter na področju vzdrževanja JŽI večji v višini 1.732 tisoč evrov).
Poslovni izid iz poslovanja EBIT je večji predvsem zaradi nižjih stroškov plač in stroškov
socialnih zavarovanj (v PN 2021 predvideno večje število zaposlenih).
Na področju vzdrževanja javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju JŽI) ocenjujemo, da
bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja ( EBIT) v višini 9.046 tisoč evrov, pozitiven je
čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini 7.960 tisoč evrov. Poslovni izid iz poslovanja
(EBIT) je večji od planiranega v poslovnem načrtu za 23,7 % oziroma 1.732 tisoč evrov. V
primerjavi z letom 2020 pa je poslovni izid iz poslovanja (EBIT) večji za 18,0 % oziroma 1.378
tisoč evrov.
Na področju obratovanja JŽI ocenjujemo, da bo dosežen pozitiven poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
v višini 2.256 tisoč evrov, pozitiven je tudi čisti poslovni izid v višini 1.946 tisoč evrov. Poslovni izid
iz poslovanja (EBIT) je večji od planiranega v poslovnem načrtu za leto 2021 za 2.350 tisoč evrov .
V primerjavi z istim obdobjem leta 2020 pa je večji za 155,4 % oziroma 2.620 tisoč evrov.
Poslovni prihodki
Poslovne prihodke SŽ-Infrastruktura, d. o. o. v višini 149.430 tisoč evrov ocenjujemo 0,8 %
oziroma 1.131 tisoč evrov večje od planiranih v PN. V primerjavi z letom 2020 pa manjši za 2,3 %
oziroma 3.461 tisoč evrov.
Poslovne prihodke na področju vzdrževanja JŽI v višini 113.787 tisoč evrov ocenjujemo 0,6
% oziroma 731 tisoč evrov večji od planiranih v PN. V primerjavi z letom 2020 pa manjši za
3,4 % oziroma 4.040 tisoč evrov.
Poslovne prihodke na področju obratovanja JŽI v višini 36.434 tisoč evrov ocenjujemo 0,8
% oziroma 290 tisoč evrov večje od planiranih v PN. V primerjavi z istim obdobjem leta 2020
pa večji za 3,0 % oziroma 1.065 tisoč evrov.
Poslovni odhodki
Poslovne odhodke SŽ-Infrastruktura, d. o. o. v višini 138.128 tisoč evrov ocenjujemo 2,1 %
oziroma 2.953 tisoč evrov manjši od načrtovanih v PN. V primerjavi z letom 2020 pa manjši za
5,1 % oziroma 7.460 tisoč evrov.
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Poslovne odhodke na področju vzdrževanja JŽI v višini 104.741 tisoč evrov ocenjujemo 0,9
% oziroma 1.001 tisoč evrov manjši od načrtovanih v PN. V primerjavi z istim obdobjem leta
2020 pa manjše za 4,9 % oziroma 5.418 tisoč evrov.
Poslovne odhodke na področju obratovanja JŽI v višini 34.178 tisoč evrov ocenjujemo 5,7 %
oziroma 2.062 tisoč evrov manjši od planiranih v PN. V primerjavi z istim obdobjem leta 2020
pa manjši za 4,4 % oziroma 1.555 tisoč evrov.
Ob tem je direktor predstavil še gibanje kadra po službah in predvidene zaposlitve.
Predstavil je predvidene večje investicije: modernizacija in nabava nove mehanizacije v
vrednosti 54 milijonov evrov – program je v potrditvi na direkciji; informacijski projekti
(Maxima, SAP), informacijski sistem za vodenje prometa, informacijski sistem za konstrukcijo
voznega reda. Plan dobave vseh sklopov je konec leta 2025.
Ponudbe za vzdrževalna dela na infrastrukturi so že bila predana direkciji v potrditev, prav
tako je družba že prejela osnutek aneksa 4. Direktor je poudaril, da se z večjimi vlaganji v
železniško infrastrukturo povečuje tudi opravljeno delo družbe.
Predstavitev poslovanja je direktor zaključil z informacijo, da je dogovorjeno izplačilo
»božičnice« v bruto znesku 700 evrov.
Predsednik SD – I je podal direktorjevo informacijo o poslovanju v razpravo. Razprave ni bilo.
Na predlog predsednika SD – I so člani SD – I soglasno sprejeli

SKLEP št. 55
Svet delavcev SŽ – Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., v obdobju januar - november/2021, ki jo je podal direktor Matjaž
Kranjc.

Ad. 3
Predsednik SD – I je sodelujoče seznanil, da je SD-I prejel odgovor na vprašanja s 6. redne
seje SD-I, ki je priloga zapisnika.
Predsednik SD-I je prisotne seznanil s pobudo, ki jo je naslovil na poslovodstvo in sicer je
predlagal dopolnitev 612. Pobuda je priloga zapisnika. Vodja sekretariata je povedala, da je
pobuda bila predana službi na SŽ, ki opravlja za našo družbo varstvo pri delu, odgovora pa še
družba ni prejela.
Izpostavljeno je bilo še sledeče:
Primož Bavdek: Ali bodo prometniki opravljali zdravniške preglede še vedno v
zdravstvenem domu Ljubljana Polje in zakaj ne v Železniškem
zdravstvenem domu?
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Direktor Problematika je širša, na zdravniške preglede se lahko napotuje le
odgovor: k izbranemu ponudniku, ki je za našo podjetje ostalo za letošnje leto
še enako.
Iztok Kovač: Kdo določi, kaj bo zdravnik pri delavcu ob zdravniškem pregledu
pregledal?
Direktor Zdravniki medicine dela opravljajo zdravniške preglede v obsegu,
odgovor: kot je določen za posamezne profile.
Miran Prnaver: 1. Opozoril je, da na postajališču Radeče zaradi puščanja strehe
teče po opremi.
2. Opozoril je na problematiko denarnega nadomestila za
krvodajalstvo.
Direktor 1. Streha postajališča bo sanirana, da se oprema ne bo uničevala.
odgovor:
Vodja službe 2. Vprašanje naj bi bilo rešeno z dodatnim pojasnilom, ki ga v čim
Branko Čepek:
krajšem času tudi pričakujejo od Sektorja za kadre.
Jure Buzar: Zopet je opozoril na nerešeno problematiko progovnih prometnikov
na postaji Dobrepolje.
Direktor Delavci dobijo ustrezno plačilo za delo, ki ga opravljajo. Seveda pa
odgovor: je dolgoročno potrebno delavcem izdati ustrezne pogodbe o
zaposlitvi. Iščejo se rešitve v sodelovanju s Sektorjem za kadre.
Iztok Kovač: Opozoril je, da je bilo nekaterim delavcem v preteklosti narobe
obračunan intervencijski dodatek za delo nad 12 ur. Pomočnik
direktorja je sicer v preteklosti že zahteval, da se problematika reši,
vendar do izplačila še ni prišlo. O problemu je obveščen tudi
odgovorna oseba pisarne.
Vodja službe Bo preveril, saj do sedaj ni bil obveščen o tej problematiki.
Peter Korbar:
Bojan Gajšek: Povprašal je, ali je že rešeno vprašanje glede zasedbe pri
progovnih vozilih, ko je potrebno opraviti zavorni preizkus?
Direktor Zasedba je sicer v skladu s pravilniki, opravljanje zavornih
odgovor: preizkusov pa je problem. Takoj po novem letu se bodo sestali s
predstavniki Službe za izobraževanje in poiskali primerno rešitev.
Boštjan Koritnik: Opozoril je na problematiko čuvanja skupin, ko so v skupini tudi
delavci, ki ne razumejo slovensko, niti angleško. S tem je ogrožena
varnost delavcev.
Vodja službe Problematiko so takoj sporočili ŽGP-ju. Se bodo pa novem letu
Franc Pevec: sestali s predstavniki ŽGP-ja in poiskali ustrezno rešitev, varnost
delavcev na delovišču mora biti zagotovljena.
Miran Trantura: Opozoril je na problematiko obveščanja (več) skupin na postaji
Maribor Tezno z uvedbo GSMR.
Direktor GSMR je potrebno prilagoditi tako, da bodo delavci čim lažje
odgovor: delali. Gre pa za novo, drugačno tehnologijo kot je UKV, ki deluje
po enotnem Evropskem protokolu in se je bomo morali tudi
navaditi.
Vodja službe S TK službo se usklajujejo, da bi zadevo rešili.
Franc Pevec:
Delavski direktor Predlaga, da se s terena poberejo vse pripombe, vsaka služba pa
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Matjaž Skutnik: naj s predstavnikom sodeluje s TK službo, ko se bo reševala
problematika. Na podlagi podanih pripomb članov SD-I ocenjuje,
da ni bilo opravljenega zadostnega izobraževanja osebja, ki
uporablja GSMR.
Vodja službe Sistem se je solidno prijel, je pa potrebno poiskati rešitve za
Peter Korbar: nakazano problematiko.
Bojan Drole: 1. Navodila za obračun plač so marsikdaj nejasna zato sprašuje,
na koga naj se obrača za razlago.
2. Kakšne so sprejete odločitve glede projektov Šempeter in
direktne povezave, loka proti Sežani?
3. Zanima ga, zakaj se pri zaposlovanju delavcev ne upošteva tudi
kraj bivanja zaradi prevoznih stroškov?
Vodja službe 1. V primeru dileme pri obračunu se naj obrne na vodjo pisarne,
Branko Čepek:
lahko pa tudi nanj ali Ivana Tabora.
Direktor 2. Šempeter – prestavitev postajališča, lok proti Sežani – projekt
odgovor:
še ni izdelan.
3. Pri izboru se tudi upošteva kraj bivanja, vedno pa tudi ni možno
izbrati kandidatov zaradi pomanjkanja kadra, velikokrat pa
mesto nastopa v naslednjih letih ni več enako, tudi zaradi
napredovanja na bolj zahtevne postaje.
Predsednik SD – I je predlagal
SKLEP št. 56
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil z odgovori poslovodstva na vprašanja
članov SD – I.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4
Člani SD SŽ – I in ostali vabljeni so prejeli poročila po Dogovoru o sodelovanju delavcev pri
upravljanju in sicer (prejeta poročila so priloga originala zapisnika):
- informacija o poslovanju družbe za obdobje I.-IX. 2021,
- poročilo o izkoriščenosti LD za obdobje I. – IX. 2021 ter
- poročilo o stanju zaposlenih za I. – IX. 2021.
Predsednik SD – I je poročila podal v razpravo. Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 57
Svet delavcev SŽ-Infrastruktura, d.o.o., se je seznanil s poročili po Dogovoru o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.
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Ad.5
Predsednik SD-I je udeležence izobraževanja povprašal o njihovi oceni izvedenega
izobraževanja. Anton Košir je izrazil zadovoljstvo z izvedbo in tematiko izobraževanja in je
predlagal, da se s podobnimi izobraževanji nadaljuje.
Direktor je opozoril, da se naj za zaposlene iz Kolodvorske 11 izda potrdilo za udeležbo na seji
SD-I za dejanski čas udeležbe na seji.
Direktor je podal informacijo o poteku prenove plačnega sistema, kjer je podjetje Korn Ferry
predlagalo reorganizacijo podjetja. Eden izmed ciljev prenove plačnega sistema naj bi bila tudi
poenostavitev obračuna plač.
Delavski direktor je podal informacijo, da je razpis za službena oblačila potrebno ponoviti. Ker
bo to še nekaj časa trajalo je opozoril, da je potrebno nadomestiti dotrajane kose oblačil. Vodja
službe Branko Čepek se je s tem strinjal, ob tem pa še dodal, da je potrebno pridobiti
informacijo, kdaj naj bi bila pogodba podpisana in seveda popraviti pravilnik o celostni
grafični podobi podjetja. Direktor je ob tem še pripomnil, da je potrebno s terena zbrati nujne
potrebe za nadomestilo.
Delavski direktor je podal poročilo in sicer je povedal, da je bilo v času od prejšnje seje do
dneva seje SD-I 6 rednih sej in 1 dopisna.

Pripravil/a:
mag. Albina Novak
(SEKRETARIAT INFRA.LJ)
Sekretarka SD-I

Bojan Gajšek
Predsednik SD-I
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