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POROČILO O DELU ZA MESEC  JUNIJ  2013 

 

 
Sestanki in seje so se v začetku julija kar vrstili, predvsem zaradi situacije, katera 
se je dogajala v MLM in negotovosti delavcev, kateri so se znašli v tej agoniji.    
 
Na SKEI ReO Štajerska smo se med drugim za širšo pomoč na več nivojih obrnili 
tudi na župana Mestne občine Maribor, kateri je pokazal posluh za Mariborčane v 
stiski. Na podlagi našega razgovora je župan mesta Maribor g. dr. Andrej Fištravec 
poslal vloge za odlog plačila položnic na Elektro Maribor d.d., na Mariborski 
vodovod d.d,  na Nigrad d.d., na Snago d.o.o., ter vloge za učinkovito obravnavo vlog 
na Jamstveni preživninski in invalidski sklad RS, za Zavod RS za Zaposlovanje OS 
Maribor, na Ministrstvo za finance, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, na Vlado RS in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 
 
Prav tako  smo iskali pomoč in skupne rešitve z bivšim županom mesta Maribor, 
prav tako bivšim zaposlenim v MLM, g. prof.dr. Alojzom Križmanom univ.dipl.ing.,  
kateri je z veliko ogorčenostjo in zaskrbljenostjo spremljal dogajanja v MLM in 
skupaj z nami iskal rešitve v vsej možni širini. 
 
Primer MLM je, da se socialna varnost delavcev vsaki dan ruši. Ljudje so v večini  
primerov zelo potrpežljivi, a ne bodo več dolgo, saj se od obljub ne da živeti. 
 
Vsakemu dobremu gospodarstveniku in politiku bi moralo biti jasno, da podjetje 
nikoli ne propade zaradi delavcev, temveč vedno zaradi slabega – neodgovornega  
vodstva. 
 
Kljub poletnemu mesecu smo peljali aktivnosti in reševali probleme v podjetjih.  
Tako sem v mesecu juniju opravil sestanke in razgovore v Metalni SRM, Ecom Ruše, 
Palfinger, Elektrokovina Himar, Gorenje Kuhinje, TKS Ruše in MLM. Večina težav je 
bila zaradi dopustov, čakanja na delu, prerazporeditev, in izplačila regresa. 

 
Naša želja je, da se vzpostavi zdravo gospodarstvo, da se izboljša kakovost dela, 
medsebojnih odnosov in poveča kvaliteta življenja naših delavcev.   
Naj delo in pošteno plačilo postane vrednota. 
 
Za vse to se na SKEI ReO Štajerska trudimo po svojih najboljših močeh. 
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