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Vsem članicam in članom Sindikata železničarjev Slovenije
Vsem zaposlenim na HSŽ d.o.o.

OBVESTILO
Sindikat železničarjev Slovenije daje vsem svojim članicam in članom ter vsem zaposlenim v zvezi z aktivnostmi
predsednikov Sindikata železniškega prometa Slovenije (SŽPS) Ivana Šenkiša in predsednika Sindikata vzdrževalcev
železniške infrastrukture Slovenije (SVŽI) Romana Jakopiča, glede obvestila z dne 17. februarja 2006 in zahtevo za
odpoklic delavskega direktorja Alberta Pavliča, naslednje pojasnilo:
V Sindikatu železničarjev Slovenije nismo nameravali polemizirati preko zunanje niti ne preko notranje javnosti.
Smatramo, da je potrebno morebitna nesoglasja usklajevati z argumenti v inštitucijah, ki so za to namenjene in edine
pristojne (Svet delavcev, Sindikati Slovenskih železnic). Prav zato ni nikakršne potrebe po navajanju raznih lažnih
obtožb, blatenju osebnosti in potvarjanja posameznih dogodkov, razen seveda, če argumentov enostavno nimaš .
Prav tako smo prepričani, da delo delavskega direktorja ocenjuje Svet delavcev, ki ga je na to funkcijo izvolil, je za to
edini pristojen in kateremu je delavski direktor po funkciji tudi odgovoren za izvajanje sprejetih sklepov in usmeritev.
Nikakor pa ne posameznim sindikatom, še najmanj pa Ivanu Šenkišu in Romanu Jakopiču, ki nista člana sveta delavcev.
Navedbe (ki so v celoti zlagane) v zahtevi za odpoklic delavskega direktorja Alberta Pavliča in v Obvestilu zaposlenim
so plod nezadovoljstva in frustracij navedenih predsednikov obeh sindikatov in ne vzdržijo moralne presoje ter jih zato
ne bomo podrobno komentirali, saj so v celoti v funkciji izdaje interesov HSŽ in velike večine zaposlenih.
Naše mnenje, ki ga delimo z vsemi ostalimi reprezentativnimi sindikati je, da so vse te aktivnosti obeh akterjev sestavni
del scenarija, ki je z njima usklajen od zunaj (Javna agencija za železniški promet), da se SŽ »razbijejo na več delov« (v
SŽS smo za enovite železnice) ter da upravljavec železniške infrastrukture ostane Javna agencija za železniški promet.
SŽS in ostali reprezentativni sindikati pa se zavzemamo da se status upravljavca žel. infrastrukture vrne na SŽ ter se
tako samostojno, učinkoviteje razpolaga in upravlja z več milijardnimi sredstvi, ki so za to namenjena.
Da pa bi bila ta pot čim lažja in hitrejša akterja vztrajno poizkušata z vsemi sredstvi diskreditirati in diskvalificirati tako
delavskega direktorja Alberta Pavliča, Svet delavcev, kot tudi veliko večino zaposlenih včlanjene v sindikate, ki so se
odločno uprli Šenkiševemu scenariju, ki je škodljiv in nevaren tako za SŽ kot za vse zaposlene.
Sindikat železničarjev Slovenije ocenjuje, da delavski direktor Albert Pavlič delo opravlja kvalitetno, korektno, skladno s
sprejetimi sklepi in usmeritvami Sveta delavcev in pričakovanji velike večine reprezentativnih sindikatov. Prav zato ni
nikakršne zdravo razumne potrebe po takšnih aktivnostih, ki jih izvajata omenjena predsednika sindikatov.
Prepričani smo, da z nami delite isto mnenje in, da provokacijam s strani predsednikov Sindikata železniškega
prometa in Sindikata vzdrževalcev železniške infrastrukture Slovenije niti sedaj, niti v bodoče ne boste nasedli ter vas
hkrati pozivamo, da neutemeljene zahteve za odpoklic delavskega direktorja Alberta Pavliča ne podprete.
Lep pozdrav!
v.d. predsednika
Franc Zupanc l.r.

