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Članicam in članom SŽPS 

Prometnikom, progovnim prometnikom 

Zaposlenim na prometnih operativah 

Ostalim zaposlenim na SŽ 

 

 

 

Spoštovani, 

 

čeprav ni moja navada, da se na tak način odzovem na stvari, ki bi morda tudi terjale takšno 

ravnanje, sem se danes moral odzvati na pisanje sindikalista, g. Roberta Medveda (člana 

SŽS), ki je po mojem mnenju zlorabil svoj dodeljeni službeni elektronski naslov za grob poseg 

v delovanje Sindikata železniškega prometa Slovenije. 

 

G. Medved je namreč v svojem obvestilu članicam in članom SŽS SVO (skupaj s tremi 

priponkami) predstavil tri, po njegovem mnenju zelo aktualne dokumente. Tako najprej 

pojasni, da so (najverjetneje misli na SŽS SVO) uspeli kljub nasprotovanju SŽPS, doseči 

Dogovor in z njim delno popraviti iz leta 2011 število izvajalcev – prometnikov v CP 

Ljubljana in s tem zagotoviti, da so prometniki obravnavani enakopravno z ostalimi. V zvezi s 

tem želim povedati naslednje: 

- res je, da sem nasprotoval takemu predlogu Dogovora, s katerim se sedmim prometnikom za 

delo operativnega pomočnika dodeli količnik 3,39, nimam pa s tem nobenih težav, če je to 

količnik za dejansko opravljeno delo v CP Ljubljana (ali imam prav, presodite sami), sem pa 

prepričan, da se je s tem dejanjem razvrednotilo delo vseh prometnikov in zaposlenih na 

prometnih operativah. Prav tako sem predlagal, da se mora v tem Dogovoru vsaj začasno 

rešiti tudi neprimerno ovrednotenje dela prometnikov postaje Ljubljana Zalog in Koper in 

ukinitev postaj 4 ranga na glavnem železniškem križu (na ta problem namreč opozarjamo 

delodajalca že od leta 2013 dalje). Žal moj predlog ni bil sprejet, zato takega Dogovora 

nisem podpisal in svoje mnenje o takem Dogovoru včeraj tudi predstavil članom GO na 8. 

redni seji, kjer je bil sprejet sklep, da se bo pristopilo k podpisu Dogovora, če bo v njem vsaj 

delno rešeno tudi neprimerno vrednotenje dela prometnikov postaje Ljubljana Zalog in Koper 

ter ukinitev postaj 4 ranga na glavnem železniškem križu. Želim pa ob tem jasno opozoriti, da 

se s takimi dogovori vsaj po mojem mnenju, stvari ne rešujejo, ampak se z njimi določene 

težave zgolj samo še poglobijo. Če bi se g. Medved, tako kot je sam zapisal v svojem 

obvestilu, resnično zavzemal za enakopravno obravnavo poklica prometnik na postajah 

Zalog, Koper, Maribor, Jesenice, Zidani most, Dobova itd., kot tudi vseh ostalih poklicev, 

potem bi najverjetneje tudi on presodil, da tak Dogovor ni v redu in o tem prepričal tudi svoj 

sindikat, da se ga tudi ne podpiše. 

 

V nadaljevanju svojega dopisa je g. Medved v vednost in pregled posredoval Dogovor med 

SŽPS in SSSLO, z dodanim komentarjem, da naj bi po mnenju SŽPS ta Dogovor izboljšal 

kadrovsko problematiko, ki se omenja v glasilu Prometnik. V zvezi s tem naslednje pojasnilo:  
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- kot prvo, kako je ta dokument sploh prišel v roke g. Medvedu, bo moral enkrat pojasniti on 

ali pa nekdo iz obračuna plač, zadeva pa vsekakor ne bo prijetna; 

-  priloženi dokument ni Dogovor, ampak je obvestilo SŽPS-ja obračunu plač o spremembi pri 

obračunu članarine za člane Sindikata železniškega prometa Slovenije. Očitno je bil 

njegovem namen, da s tem obvestilom in priloženim dokumentom posredno opozori naše 

članice in člane, da to sodelovanje ne bo zastonj oz. nas bo to stalo 10% mesečne članarine. 

V zvezi s tem lahko vsem pojasnim, da je v Dogovoru o sodelovanju jasno zapisano tudi to, da 

se teh 10% članarine uporablja v skladu s sklepi Glavnega odbora SŽPS in za potrebe SŽPS; 

- SŽPS ima vso pravico, da se povezuje s katerimkoli, za sedaj smo ocenili, da lahko v 

povezovanju s Sindikatom strojevodij Slovenije lažje rešimo nekatere težave ali se od njih ne 

nazadnje tudi kaj naučimo, vsekakor pa je to zgolj in samo stvar SŽPS in SSSLO. Če g. 

Medved ocenjuje tak Dogovor kot mešetarjenje, je to pač njegova stvar, jaz kot predsednik 

vidim v takem povezovanju pozitivno stvar in verjamem, da bo to sodelovanje potekalo na 

najboljši ravni, sem pa prepričan, da bi g. Medved tak Dogovor ocenil popolnoma drugače, 

če bi SŽPS podpisal sodelovanje s Sindikatom železničarjev Slovenije. Če si g. Medved res 

prizadeva za cilj, da ohranimo železnice na nek način povezane in pripravljene na bodoče 

izzive, potem bi od njega pričakoval vse kaj drugega kot pa tako pisanje. 

 

V tretjem delu je g. Medved posredoval prvo stran (naslovnico) glasila SŽPS ''Prometnik'', ki 

je po njegovem mnenju žaljiva do vseh zaposlenih v skupini SŽ in da si zaposleni ne zaslužimo 

takšne naslovnice. Glede tega dela pa želim povedati naslednje: 

- kot vem in o tem sem tudi vsaj za sedaj prepričan, živimo v svobodni in demokratični državi, 

v kateri Ustava RS v svojem 39. členu (svoboda izražanja) med drugim določa, da je v naši 

državi zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih 

oblik javnega obveščanja in izražanja, kjer vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi 

vesti in mnenja. Naj povem, da je ta številka Prometnika izdana v začetku meseca septembra, 

da smo za njo prejeli veliko pozitivnih kritih, tudi s strani tistih, ki niso člani SŽPS, zato je to 

prva prejeta negativna kritika, do katere ima g. Medved sicer vso pravico, če naslovnico 

dojema kot žalitev njega osebno, nima pa pravice to trditi tudi za ostale zaposlene na SŽ. 

 

Upam, da se bo g. Medved le zavedal dejstva, da tako njegovo pisanje ne koristi ničemur, niti 

njegovim članom, še najmanj pa njemu. 

 

S spoštovanjem, 
 

 Milorad Šljivić                                                                                    

Predsednik SŽPS 
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