GOVOR PREDSEDNIKA SŽS
Spoštovane članice, člani, spoštovani predsednik vlade, cenjeni gostje. Dovolite mi, da vas najprej
prisrčno pozdravim in se vam hkrati zahvalim, da ste se odzvali vabilu in se udeležili današnje
svečanosti.
Pred dvajsetimi leti, ko so se pričele v Sloveniji družbene spremembe, in ko takratno sindikalno
gibanje ni bilo sposobno slediti tem spremembam je bila logična posledica združevanje delavcev na
novih demokratičnih temeljih za zagotavljanje njihovih potreb in pričakovanj.
V tistem času je bilo na takratnem Železniškem gospodarstvu Ljubljana ustanovljeno kar nekaj
železniških sindikatov. Med njimi sta bila tudi dva sindikata, ki sta le nekaj let kasneje skupno
ustanovila Sindikat železničarjev Slovenije.
Zagotovo lahko trdim, da smo skupaj orali ledino demokratičnega sindikalnega gibanja na
Slovenskem. Takrat smo bili brez izkušenj, brez znanj in materialnih pogojev, vendar nam je uspelo,
saj smo verjeli v uspeh.
Z leti smo pridobivali znanje, sposobnosti in izkušnje kar se je odražalo tudi v vse večjem številu
članov, ki je verjelo v naše poslanstvo. Pričeli smo sodelovati z drugimi sindikati v Sloveniji in se
vključevati v mednarodne sindikalne inštitucije.
Prav pri slednjih smo pridobili prepotrebne informacije, nasvete in navsezadnje tudi pomoč za naše
nadaljnje aktivnosti.
Danes po dvajsetih letih je v Sindikat železničarjev Slovenije vključenih 2400 zaposlenih na Slovenskih
železnicah, na kar smo ponosni in si vsekakor štejemo za velik uspeh, seveda pa se zavedamo tudi
velike odgovornosti. V tako številčni sindikalni družini, ki združuje različne poklice in delovna mesta
ni lahko usklajevati različne interese.
Do sedaj nam je to tudi uspevalo in prepričan sem, da se bomo tudi z bodočimi izzivi, uspešno soočili.
Sodelovanje s sorodnimi sindikati na Slovenskih železnicah je bilo v vseh teh letih uspešno, saj smo
skupaj uspešno izvedli kar nekaj pomembnih skupnih projektov in akcij, zato ne vidim razlogov, da
ne bi bilo tudi v prihodnosti tako. Dejavni smo tudi na državni ravni v okviru sindikalne centrale Zveze
delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost, katere smo tudi soustanovitelji.
Za uspešno delovanje družbe in posameznika je potreben dialog, s katerim bomo skupaj premostili
težave in iskali rešitve za enakopravno porazdelitev bremen današnjega časa.
Učinki globalne krize nas niso zaobšli in soočili smo se še z večjimi težavami kot poprej. Sindikati in
vodstvo Slovenskih železnic smo pozvali lastnika – državo, da se aktivno vključi v razreševanje nastale
nezavidljive situacije. Predsednik vlade se je na naš poziv odzval in skupaj s svojo ekipo tudi večkrat
obiskal Slovenske železnice. Uspeh skupnega dogovarjanja je viden že danes in iz tega mesta bi se
vam, predsednik vlade, zahvalil za vašo aktivno vlogo pri iskanju rešitev Slovenskih železnic kakor
tudi pri pripravi pomembne zakonodaje za nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje Slovenskih železnic.

Ob koncu bi se rad zahvalil tudi vam spoštovane članice in člani Sindikata železničarjev Slovenije, za
dosedanje sodelovanje. Zato sem na vas izredno ponosen, ker ste članstvo, čeprav zelo kritično in
zahtevno, katerega si vsak predsednik lahko le želi.
Še posebej pa se bi zahvalil prvemu predsedniku Sindikata železničarjev Slovenije Albertu Pavliču in
vsem nekdanjim kot sedanjim funkcionarjem sindikata za njihov prispevek pri dvajsetletnem
tvornem sodelovanju ter graditvi sindikata na demokratičnih temeljih.
Zato ima Sindikat železničarjev Slovenije pred seboj zagotovo svetlo prihodnost, saj danes vemo,
znamo, hočemo in zmoremo.
Naj živi Sindikat železničarjev Slovenije.

