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V podjetju AHA Secaplast po prekinitvi socialnega dialoga otoplitev odnosov in podpis pogodbe za delovanje

sindikata

Podjetje AHA Secaplast v prisilni poravnavi je po časih burnega socialnega dialoga pričelo zgledno sodelovati s

sindikatom. Po 14 letih delovanja sindikata je podjetje z njim podpisalo pogodbo za delovanje. Nova predsednica

sindikata Silva Vrbovšek je nedavno nasledila prejšnjega predsednika po odhodu iz podjetja. Odnosi med sindikatom in

podjetjem so se otoplili tudi zaradi prestopa KNSS - Celjske regije iz KNSS - Neodvisnost v Konfederacijo slovenskih

sindikatov.

AHA Secaplast je še vedno v postopku prisilne poravnave in njen izid še ni jasen. Zaposleni in sindikat, kot direktor

mag. Janez Stupan si močno želijo ohranitve podjetja in bodo tudi naredili vse, da se podjetje z dovolj dela in dobrimi

delavci ohrani. Za podjetje je bilo pogubno obdobje pred prihodom zdajšnjega direktorja mag. Janeza Stupana in še

posebej v času delovanja v Skupini AHA. Od prihoda novega vodstva v letu 2012 se stanje v podjetju izboljšuje in kot

pojasni direktor so dobri izgledi, da bodo zaposleni po zaključku prisilne poravnave prejeli lanski regres in, da jim bodo

poravnani že zapadli prispevki za pokojninsko zavarovanje.

Zelo pozitiven je tudi pričetek sodelovanja s sindikatom, do katerega je prišlo po izstopu podjetniškega sindikata iz

KNSS - Neodvisnost, kjer izteče odpovedni rok 15. marca. Vzporedno se je v sodelovanje s podjetjem vključila

Konfederacija slovenskih sindikatov in prvi rezultati so že tu, saj je prišlo do podpisa pogodbe za delovanje sindikata po

14 letih njegovega delovanja. Naslednji korak v socialnem dialogu bo priznanje reprezentativnosti sindikata pri

delodajalcu, vsaj v sindikatu računajo s tem, ker izpolnjujejo vse zakonske pogoje.

Po razpadu Skupine AHA je podjetje AHA Secaplast pričelo s prisilno poravnavo v upanju po nadaljnjem delovanju in

vse zasluge za ohranitev podjetja gredo direktorju mag. Janezu Stupanu, saj svoje poslanstvo opravlja predano in

vztrajno ter z vso odgovornostjo od pričetka njegovega delovanja v podjetju. Nesoglasja s sindikatom do katerih je

prišlo v preteklosti so bila tudi posledica delovanja KNSS - Neodvisnost, ki v 14 letih ni uspela skleniti pogodbe za

delovanje sindikata. Za podpis pogodbe je v veliki meri zaslužen Gvido Novak, predsednik Konfederacije slovenskih

sindikatov, ki je kot že rečeno po izstopu KNSS Celjske regije iz KNSS - Neodvisnost pričel sodelovati  in urejati vse s

podjetjem AHA Secaplast s pomočjo Sindikatov Štajerske.

V Konfederaciji slovenskih sindikatov močno upamo, da se bo dobro sodelovanje s sindikatom, kot se je pričelo v tem

letu tudi nadaljevalo in, da bo podjetje še dolgo uspešno poslovalo.

Spodaj objavljamo nekaj utrinkov iz svečanega podpisa pogodbe za delovanje sindikata.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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