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Predmet;Odgovor na vaše očitovanje

Za; v.d. PREDSJEDNIKA UPRAVE DRUŠTVA JADROLINIJE;

gosp. DAVID SOPTA

Poštovani,

Od Vas smo očekivali da ćete navedene primjedbe, koje su poslali zapovjednici Rudolf Dorkin i
Robert Skoblar, nastojati otkloniti, a ne da će te nam skretati pozornost na to što bi, ili ne bi
trebalo objavljivati na službenim stranicama sindikata.Gosp. Ante Kosovića, potvrdio nam je
još 01.02.2022. primitak navedenih primjedbi. Uvjeren sam da ste upoznati sa tim.

Skrećem vam pozornost, da su gosp. Rudolf Dorkin i gosp. Robert Skoblar, zamjenik
predsjednika i tajnik SSPJ. Kako i sami navodite zapovjednici. Ukoliko pročitate Statut
Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije, II. CILJEVI I NAČELA DJELOVANJAmoći će te, vrlo brzo
zaključiti, da je opći cilj djelovanja ovog sindikata promicanje interesa i prava zapovjednika i
članova posade brodova (u daljnjem tekstu; pomoraca) zaposlenih kod društva za linijski
pomorski prijevoz putnika i tereta Jadrolinija (u daljnjem tekstu: Poslodavac).

Da su ciljevi i svrha djelovanja ovog sindikata između ostalog; članak 8; 1) od: f. promiče
vrijednosti utvrđene konvencijamaMeđunarodne pomorske organizacije i potiče njihovu
sveobuhvatnu primjenu. g. promiče vrijednosti utvrđene uredbama i direktivama Europske unije i
potiče njihovu sveobuhvatnu primjenu, h. promiče vrijednost utvrđene aktima Međunarodne
organizacije rada i potiče njihovu sveobuhvatnu primjenu do; i. potiče unaprjeđenje sigurnosti
Pomoraca putnika i tereta na brodovima Poslodavca.

Skrenuo sam već pozornost poštovani gospodine predsjedniče, na jednom od sastanaka da
obratite pozornost na Statut ovog sindikata, priznatog od resornog Ministarstva RH,
Ministarstva koji poštuje sve međunarodne konvencije, kao i odMinistarstva rada i
mirovinskog sustava. Sve navedeno također je objavljeno na službenim stranicama ovog
sindikata. Točno je da su zapovjednici predstavnici Brodara, te da im je dužnost štititi ugled i
interese društva za koji rade. Točno do onog trena, dok isti taj Brodar ili oni koji ga vode, ne
poštuju međunarodne konvencije i zakone. Zar mislite da su vam se gore navedeni obratili zbog
nečeg drugog???

Nije točno kako navodite; da se ovakvim načinom komunikacije narušava ugled Društva i svih
njenih zaposlenika, jer ne prepoznaje trud pomoraca. Navedenim primjedbama, upravo se
radi suprotno, točnije zapovjednici Dorkin i Skoblar-članovi sindikata, skreću pozornost na
trud pomoraca, koji se obraćaju svojim zapovjednicima. U vašem očitovanju ispada da vi to
pokušavate napraviti, točnije narušiti odnos između zapovjednika i pomoraca koji se na
brodovima za tekuću problematiku upravo obraćaju svojim zapovjednicima. Zar mislite da su
navedeni zapovjednici članovi sindikata, zato što sve navedeno nije istinito??? ili nemaju
pametnijeg posla??? Inače su poštovani gosp. predsjedniče u Jadroliniji, ako niste znali,



upravo zapovjednici na čelnim mjestima u sindikatima, kao predsjednici sindikata, sami
osnivači sindikata ili povjerenici. SPH-donedavno zapovjednik na Jadroliniji, NSPPBH-
zapovjednik na Jadroliniji, dalje vam neću nabrajati, otišao bi u prošlost. Zar mislite da su
slučajno zapovjednici, predstavnici Brodara kako navodite, na čelnim mjestima u sindikatima???
I tako gotovo od uvijek.

Kad smo kod zaštitne odjeće poštovani gospodine predsjedniče, pa upravo su vam
povjerenik za SPH u Jadroliniji donedavno zapovjednik u Jadroliniji i predsjednik NSPPBH
također zapovjednik, obojica predstavnici Brodara(bili ili jesu) uputili dopise na ovu temu, a
što je objavljeno na njihovim službenim ili web stranicama i to 03.11.2021., potpisano od
predsjednika istog tog sindikata, inače zapovjednika ili predstavnika Brodara.

Točan je navod da radnici od 2018.godine nisu izabrali svoje Povjerenike za zaštitu na radu,
ali sam vam svakako dužan skrenuti pozornost, da sam kao član Radničkog vijeća skrenuo
pozornost na ovo i to 28.10 2021. Isto to Radničko vijeće u kojem vam trenutno ima, za vašu
informaciju 5 zapovjednika, sve redom članova sindikata, ujedno predstavnika Brodara.
Slučajno??? (od toga je jedan degradiran-slučaj je na vrhovnom sudu, isti se spori sa
Brodarom, navodeći; kako se upravo držao pomorskog zakonika i konvencija), Radničkog
vijeća na koji ste, koliko je meni poznato pozvani svaki put, ali niste nikad prisustvovali ni na
jednoj sjednici.

I za kraj poštovani gospodine predsjedniče, još jednom vam skrećem pozornost da se dugi
niz godina, još puno prije vas, pa i sad u JADROLINIJI, putem službenih ili web stranica sindikata,
najviše obraćaju zapovjednici brodova, predstavnici brodara, u ulozi predsjednika ili
povjerenika istih tih sindikata. Gotovo uvijek je tako. Slučajno??? Prosudite sami!!! Toliko o
službenim ili web stranicama.

ŽIVILI MI PREDSJEDNIČE!

PREDSJEDNIK SSPJ, ČLAN RADNIČKOG VIJEĆA, ZAPOVJEDNIK I PREDSTAVNIK BRODARA

Ivan Srzentić

U Zadru, 11.02.2021.


