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OBVESTILO ZAPOSLENIM
Kot vam je znano je svet delavcev Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. dne 15.2.2006 razrešil Rak
Damjana, Skutnik Matjaža in Bogožalec Anico s funkcij, ki so jih poklicno opravljali za potrebe sveta
delavcev.
Podlaga za razrešitev je bila skupna ugotovitev, da Rak Damjan, Skutnik Matjaž in Bogožalec Anica
ne spoštujejo sklepov sveta delavcev, ki jih je le-ta z veliko večino sprejel v zvezi z enovitostjo
Slovenskih železnic in ponovno pridobitev statusa upravljavca javne železniške infrastrukture. Pri tem
je svet delavcev izhajal iz demokratičnih načel, da je v času razprave dovoljeno vse, da pa ima
posameznik po sprejemu odločitve samo dve možnosti. Ali odločitev spoštuje ali pa odstopi s svoje
funkcije. In ker se omenjeni Rak Damjan, Skutnik Matjaž in Bogožalec Anica ne glede na odločitev
sveta delavcev z njo niso bili sposobni poistovetiti, niti niso premogli toliko poguma, da bi s svojih
funkcij odstopili, jih je svet delavcev pač razrešil.
Ob tem posamezni predstavniki sindikatov, iz katerih izhajajo Rak Damjan, Skutnik Matjaž in
Bogožalec Anica to dejstvo razlagajo kot onemogočanje nadaljnjega zastopanja v okviru sveta
delavcev. To enostavno ne drži, saj so v svetu delavcev tudi člani, ki zastopajo interese Sindikata
železniškega prometa Slovenije in Sindikata vzdrževalcev železniške infrastrukture Slovenije. Seveda
pa je to zastopanje odvisno od njih samih in od njihove pripravljenosti, da še vnaprej delujejo v tem
organu.
Ob tem je bilo zanimivo opazovati njihove nadaljnje aktivnosti. Takoj po razrešitvi so predstavniki
zgoraj omenjenih sindikatov, sklicali tiskovno konferenco in na njej podali zahtevo za odpoklic
delavskega direktorja. V ta namen so namesto, da bi zahtevo z argumenti podali na sami seji sveta
delavcev, ki je edini pristojen za razrešitev in imenovanje delavskega direktorja, pričeli z zbiranjem
podpisov.
Svet delavcev lahko o odgovornosti delavskega direktorja razpravlja in odloča samo na podlagi
Poslovnika o delu sveta delavcev in samo na podlagi utemeljenih razlogov. Teh razlogov v
dosedanjem delu delavskega direktorja ni zaslediti, saj deluje v skladu s sklepi, ki jih večinsko sprejme
svet delavcev. Zato lahko to zahtevo, v tem trenutku dojemamo zgolj kot užaljeno dejanje dveh
sindikatov, ki je pogojeno z razrešitvijo tistih, ki ne spoštujejo sklepov sveta delavcev in z
ugotovitvijo, da njihova nasprotovanja enovitim železnicam in ponovni pridobitvi statusa upravljavca
javne železniške infrastrukture, ne prinašajo želenih učinkov.
To stališče smo bili pač primorani tudi mi sporočiti Vam in ostali javnosti. Ob tem pa vas tudi
seznanjamo, da se izključujemo iz nadaljnjih polemik povezanih z razrešitvijo Rak Damjana, Skutnik
Matjaža in Bogožalec Anice in s tem povezane zahteve za odpoklic delavskega direktorja. Vse skupaj
je namreč že podobno »otroškemu vrtcu«, čeprav so pred nami pomembni projekti. Ti pa so:
•
sklenitev nove kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa,
•
sprejem novega akta o notranji organizaciji SŽ,
•
sprejem novega akta o sistemizaciji delovnih mest na SŽ,
•
ponovna ocenitev vseh delovnih mest na SŽ.

In to so projekti, ki so že v teku in jim bomo tudi v prihodnje namenjali vso našo pozornost in
energijo. Upam in želim, da se nam bosta pri tem končno pridružila tudi predsednika Sindikata
železniškega prometa Slovenije in Sindikata vzdrževalcev železniške infrastrukture Slovenije.
S spoštovanjem!
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