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Poštovane kolegice i kolege

Kao što znate 12. i 13.09.2021. g. održati će se izbori za predstavnika
radniku u Nadzornom odboru društva Jadrolinija. Kandidati su gospodin
Nediljko Bulić, dosadašnji član NO, i Ivan Srzentić zapovjednik, a ujedno i
predsjednik SSPJ.

Zadnjih godina svjedoci smo loše situacije u društvu Jadrolinija u
smislu nedostatka posada, a samim tim i redovitih smjena, lošeg
održavanja brodova, što se pokazalo ovo ljeto, učestalim havarijama na
brodovima, nabavkom tri trajekta koji svojom godinom izgradnje teško
mogu konkurirati na skorašnjim koncesijskim natječajima, nenabavkom
katamarana koji su prastari... Zbog svega navedenog postoji velika
mogućnost gubitka koncesija, a poslijedično i radnih mjesta kako na
brodu tako i na kopnu. Naime naš prihod dolazi od prijevoza, a
eventualnim gubitkom koncesija nestaje i prihod.

Gospodin Ivan Srzentić se do sada istakao kao pomorac koji
profesionalno i odgovorno radi svoj posao zapovjednika, a kao
predsjednik SSPJ-a, gdje je dao srce i dušu u borbi za “malog čovjeka”, a
rezultat njegovog borbe su tri opomene pred otkaz. Napominjemo kako
te opomene nisu nastale zbog neodgovornog obavljanja dužnosti
zapovjednika, već su nastale zbog pokušaja zaštite “malih” ljudi u našem
društvu Jadrolinija, a kao predsjednik SSPJ.

Svjesni smo kako predstavnik radnika u NO ne može “promijeniti
svijet”, ali sudjeluje u donošenju odluka i trebao bi informirati djelatnike



o stanju u društvu, a što smo zadnjih godina bili zakinuti ili cenzurirane
informacije dobivali na “kapaljku”, najčešće preko društvenih mreža.

Izborom Ivana Srzentića u NO zamrznuti će se njegovo članstvo u
SSPJ baš zato da može predani i sa srcem nastaviti rad za boljitak svih
radnika kao što je radio i do sad.

Poštovane kolegice i kolege izađite na glasanje 12. i 13.09. 2021.
god. u što većem broju i dajte svoj glas Ivanu Srzentiću koji će sigurno
dati sve od sebe za bolju budućnost Jadrolinije.

ZA SSPJ:

IVICA GOBIN vr

NIKICA GRBIĆ vr

IVICA TOMLJENOVIĆ vr

ZVONIMIR FRANIĆ vr

MARIN ŠARIĆ vR


