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POZIV slovenskim delavcem v boj za letošnji regres - z odzivom podjetja v medijih

Kljub jasnim zakonskim določilom zaposleni v podjetju AHA Secaplast iz Laškega še niso prejeli letošnjega regresa v

zakonsko določeni minimalni višini 789,15 EUR. V Konfederaciji slovenskih sindikatov POZIVAMO vse slovenske

delavce  k legitimni in legalni zaščiti njihovih pravic s sodnim varstvom  za kar bo poskrbela novo ustanovljena

konfederacija preko odvetniške pisarne brezplačno.

Odziv podjetja v Novem tedniku 27.11.2014: V AHA Secaplastu še brez regresa

Resničnost trditev direktorja Janeza Stupana v prispevku Novega tednika je vprašljiva, saj so se za tožbo odločili

vsi člani sindikata v podjetju in potrebno dokumentacijo predali odvetniku.

Od sindikatov v političnih vodah, tokrat okrog prodaje državnega premoženja pozabljeni slovenski delavci v mnogih

podjetjih še niso prejeli letošnjega regresa. S  strani države nezaščiteni slovenski delavci  so tako prepuščeni agoniji in

milosti delodajalcev, ki jim država premnogokrat popušča v škodo delavcev in splošno.

Država na žalost nima učinkovitih vzvodov za zaščito delavca ob očitnih kršitvah delovne zakonodaje ali obstoječa

zaščita ne deluje, kot da bi takšno stanje odgovarjalo vsem socialnim partnerjem. Veliko težav je rešljivih v 

poštenem socialnem dialogu za katerega pa v podjetjih mnogokrat ni posluha kot v primeru podjetja AHA

Secaplast, kjer zaposlenim tudi prispevkov ne plačujejo že več let in ne pomaga že davno podana prijava Inšpektoratu

za delo ter kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilstvu, več v povezavi: Kazenska ovadba Sindikata Celjske

regije zoper direktorja AHA Secaplast Laško . Država in njen okorel aparat se sploh ne odziva in tišči glavo v pesek

kot noj. Premnogokrat se zaposlenim ne priznava niti pravica do tega, da jih lahko nekdo zastopa in namesto poštenega

socialnega dialoga so sindikati tarča napadov in načrtnega diskriminiranja , ponekod celo s podjetjem všečnimi

sindikati ter vlado z roko v roki. Predsednik sindikata v AHA Secaplast Laško je danes na zavodu za zaposlovanje, ker

ni prenesel mobinga in je sam podal odpoved delovnega razmerja, več o tem v povezavi Spoštovani g. Stupan!. V novi

konfederaciji ugotavljamo in tudi zato smo se v njej od delodajalcev ter države neodvisni sindikati združili, da 

sindikati premnogokrat pozabljajo na svoje poslanstvo in slovenske delavce , ki so jih ustvarili in jih hranijo.

Takšno prakso želimo v novi konfederaciji spremeniti na vseh področjih delovanja za zaščito in uveljavljanje interesov

slovenskih delavcev a ob tem žalostni ugotavljamo, da naš največji nasprotnik sploh ne bodo delodajalci ampak drugi

sindikati ter vlada.

V povezavah spodaj se nahaja poziv zaposlenim v podjetju AHA Secaplast k dostavi dokumentacije za sodno varstvo

njihove pravice do letnega regresa, ki ga letos kljub jasnim zakonskim določilom še niso prejeli. Tako kot bo v primeru

podjetja AHA Secaplast poskrbljeno za sodno varstvo pravice do regresa bo brez vsakršnega oklevanja poskrbljeno

tudi za vse slovenske delavce, ki še niso prejeli regresa in se bodo obrnili na nas.

Zaradi opisanega POZIVAMO vse slovenske delavce , ki še niso prejeli letošnjega regresa, da se obrnejo na

Konfederacijo slovenskih sindikatov: info@konfederacijasindikatov.si.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: POZIV Članom sindikata in zaposlenim v podjetju AHA Secaplast

PRILOGA 2: Pooblastilo odvetniku za vložitev tožbe za regres 2014

PRILOGA 3: Pristopna izjava v Sindikat Celjske regije
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