Tokrat se bo obvestilo, ki je moje osebno mnenje, nanašalo predvsem na vaša mnenja Rdeči,
Gogi Debeli72 in kdor koli že, ob tem pa sem prepričan, da za temi vzdevki tičijo ekscentrični
narcisoidni vlakovni odpravniki zelo podložni Šenkišu.
Pa preidimo k stvari.
Vse aktivnosti Sindikata železničarjev Slovenije nikoli niso bile usmerjene v škodo delavcev
pa naj bo to čistilka, sprevodnik, vlakovni odpravnik ali blagajnik. Smo sindikat ki ima zelo
širok spekter poklicev, kar pa dokazuje da smo kredibilni, saj nam člani zaupajo. Vedno smo
dopuščali demokratičen dialog, sprejemali nasprotna mnenja, vendar pa so zadnji dogodki
presegli rubikon in zato smo reagirali tako kot smo. Zamižali smo na eno oko, ko so
aktivnosti Šenkiša povzročile izgubo provizije od prodanih kart sprevodnikom in vodjem
vlaka. Še enkrat smo zamižali, ko so njegove aktivnosti povzročile izgubo tako imenovanega
mejnega dodatka za 1500 železničarjev. Ponovno smo zamižali, ko je želel preko nadzornega
sveta Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. uveljavljati svoje ozke interese pa mogoče niti ne
toliko za sebe kot za Javno agencijo za železniški promet (AŽP). Vse to in še marsikaj smo
prenašali zgolj zato, ker smo vse skozi zasledovali štiri cilje; zaščita delavcev in njihovih
pravic, sodelovanje med sindikati, enovite železnice in pridobitev statusa upravljavca javne
železniške infrastrukture. Očitno smo se ušteli. Boril se je za odpravo delavskih pravic,
sodelovanja s sindikati ni želel vzpostaviti, enovitost je zagovarjal s figo v žepu, status
upravljavca pa tako ali tako ni nikoli zagovarjal. Ja, takšna so njegova načela in v tej povezavi
vodene vse aktivnosti.
Če še vedno ne razumete bom pojasnil na lažji plastičen način. Mož (Šenkiš) vara svojo ženo
(HSŽ) s sosedo (AŽP). Upam da sedaj razumete in da je odgovor na dlani.
Zato menim fantje, da ste polili dovolj gnojnice in bodo vaša mnenja končala tam kamor
sodijo. V kanalizacijo. Moja odločitev pa je še toliko lažja, ker ne vem koga bom s tem
morebiti prizadel.
Navsezadnje smo lastniki te spletne strani in imamo to pravico, da z njo počnemo kar želimo
in za kar menimo, da je prav. Res pa je, da bomo prikrajšani za take »demokratične« razprave
kot so vaše. Vi pa jih lahko brez skrbi nadaljujete na spletni strani SŽPS. Ups, pozabil sem, da
te možnosti na njej nimate. So se fantje zaščitili pred demokracijo, ni kaj!
Benjamin Ornik, s polnim imenom in obrazom!

