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POROČILO O DELU ZA MESEC JULIJ 2013 

 

 
Po stečaju treh hčerinskih družb Mariborske livarne, Saniteca, Armala in MLM  
Storitev je delovne knjižice dobilo 334 nekdanjih delavcev Mariborske livarne.  
Kljub vsem vloženim naporom pa MLM še vedno čaka na obljubljeno pomoč, zato so 
ostali zaposleni delavci še naprej v negotovosti. 

Zaradi situacije v MLM in ostale situacije v Štajerski regiji smo imeli v začetku 
meseca julija sklican sestanek IO SKEI ReO Štajerska, na katerem so tudi 
predsedniki  družb opisali situacijo v kateri se nahajajo. 
 
Glede na vse povedano, se vedno bolj  kaže, da je  toliko bolj pomembna vloga 
sindikata, saj delavci iz dneva v dan bolj potrebujejo sindikat, in da je v dani 
situaciji še toliko bolj pomembna naša skupna moč. 
 
Tudi v Inotehni  v Slovenski  Bistrici  so nastale težave, saj niso pravočasno prejeli 
plač in regresa, zato smo se sestali s predstavniki sindikata in vodstvom družbe, 
kateri so nas seznanili z težavami v podjetju. Na podlagi povedanega smo  iskali 
čimprejšnje  rešitve. 
 
Tudi v storitvenem podjetju Himar delavci niso prejeli regresa za letni dopust, pa 
tudi pričele so se težave z izplačili plač, katere so iz meseca v mesec začele 
zaostajati. Na opravljenem sestanku z direktorjem in predstavniki sindikata smo se 
dogovorili, da bodo delavci čim prej prejeli zaostala izplačila.  Direktor je med 
drugim navedel, da so neizplačila posledica drastičnega zmanjšanja naročil in 
posledično nastale nelikvidnosti. Žal smo bili konec meseca ogorčeni in razočarani, 
saj se je direktor odločil za stečaj podjetja, in sicer ravno v času ko so bili delavci na 
kolektivnem dopustu. Žal še ena žalostna zgodba. 
 
Tudi v Krebe Tippo  smo se sestali z vodstvom podjetja zaradi zaostalih plač, regresa 
in pa tudi neurejenih odnosov do določenih delavcev.  Zadevi nismo uspeli priti do 
konca, tako da se v mesecu avgustu še sestanemo. 
 
V Gorenju Marles – sedaj Arosa Mobilia d.o.o. sem opravil sestanek – in  razgovor 
glede razporeditve delovnega časa in koriščenja letnega dopusta. 
 
V zvezi s težavami s katerimi se soočamo na SKEI ReO Štajerska sem opravil 
razgovore na Delavski hranilnici po nadaljnjih rešitvah, za katere upamo, da bodo 
čim prej  stekle v pozitivno smer. 
 
Na SKEI ReO Štajerska želimo, da bi tudi poslovanje v družbah steklo v pozitivno 
smer,  in da se po dopustih začne pozitivna in uspešna delovna jesen. 
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