Spoštovane članice in člani Sindikata železničarjev Slovenije !
Sindikat železničarjev Slovenije je preživel turbulentno obdobje svojega delovanja, vendar sedaj
moramo strniti vrste in s skupnimi močmi nastopiti enotno. Predsedniki SE so naredili prvi korak
sledeči pa je sedaj vaš v naši skupni bitki. Kar nas ne ubije nas krepi tako, da sedaj stopimo skupaj
boljši prihodnosti naproti. Imamo priložnost, da skupaj ustvarimo boljše rezultate za člane SŽS, zato
potrebujemo pomoč VSEH vas. Vsak predlog pobuda ali mogoče kaj drugega je dobrodošlo, saj če ne
povemo svojih težav. Vsak predlog, pobuda ali kritika je na mestu. Vse to nam sporočite na
info@sindikat-szs.si ali na Forum, saj le z upoštevanjem vseh bomo boljši in naredili SŽS spet VAŠ.
Vrata naše sindikalne pisarne so vseskozi odprta in tudi pogovor kjerkoli je dobrodošel.
Z pomočjo vseh VAS smo vzpostavili normalno in nemoteno delovanje in izboljšali:
1. Oddajanje in vzdrževanje počitniških kapacitet
2. Nova internetna stran www.sindikat-szs.si
3. Facebook (Ponosni člani SŽS), Twitter (sindikatszs), Instagram (sindikatszs)
4. Solidarnostne pomoči
5. Zagovori na disciplinskih obravnavah ter pravna pomoč
6. Optimizacija in demokratično delovanja SŽS
7. Zmanjšanje finančnih odlivov
8. In še in še in še ……….
V dobrobit članom SŽS smo v Sindikatu železničarjev Slovenije kadarkoli in s komerkoli pripravljeni na
pogovore ter na kompromise, vendar ne bomo pristali na ponižanje. Bodimo močni in preudarni za
dobrobit vseh naših članov SŽS ter tudi zaposlenih v SŽ Skupini.
Bivše vodstvo, ki je izgubilo vse tožbe na sodišču proti nam, smo tudi pozvali, da se vzdržijo raznih
nepreverjenih komentarjem, saj blatijo vse nas v SŽS. Blagovna znamka SŽS je vsem nam v srcu in če
je še kanček tega ostalo pri ljudeh, ki nam podtikajo polena pod noge jih lepo prosimo, da imajo
kanček spoštovanja. Vsak član lahko preveri kadarkoli poslovanje in vodenje NAŠEGA sindikata.
Dobrodošli na kolegijih in raznoraznih sestankih.
SŽS smo mi vsi. Spreminjamo tudi dosedanjo prakso, ko je vodstvo sindikata narekovalo kaj se bo in
kaj se ne sme delati, zdaj ste to VI. Vodstvo sindikata mora le biti servis vsem članom, zato na plano s
predlogi in zahtevami.
Naša skupna pot skozi mavrico bo trnova, ampak tam naša skupna sreča stanuje. Tam smo že bili in
s skupno pomočjo bomo tudi prišli ne posamezno ampak kot skupina z zastavo SŽS na čelu. Le kot
skupina smo navajeni delovati in posamezno ne bomo dosegli NIČ.
Sindikat železničarjev Slovenije je ponovno postal kredibilen zastopnik interesov svojega članstva.
Zaradi tega vas pozivam, da se vzdržimo vseh ravnanj, ki razdvajajo naše članstvo in ohranimo
enotnost, ki jo v tem času še najbolj potrebujemo. Dvignili se bomo kot Feniks iz pepela, vendar kot
skupina in ne kot posameznik.
Hvala za vso podporo, vendar naše borbe še ni konec.
Vodstvo SŽS

