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PISMO NOVINARJEM: 
 

KDAJ BO KONEC TEJ AGONIJI DELAVCEV KONSTRUKTORJA? 
 
 
Vem, da ste že vsi novinarji dobesedno naveličani enih in istih zgodb, pa vendar, to  moram 
napisati.  Sedaj si namreč delavci Konstruktorja dobesedno podajajo kljuko vrat, moje pisarne. 
Prinašajo izpolnjene vloge za pridobitev sredstev humanitarne akcije »Darujmo s srcem«,  Mestne 
občine Maribor. 
Vloge lahko delavci dostavijo na območno organizacijo do ponedeljka, 29.9.2011, še ta isti dan, pa 
jih bomo tudi odnesli  na občino.  
Naj  še povem, da so pripovedi nekaterih ljudi, grozljive. Gre za dejstvo, ko ne moreš ne živeti in ne 
umreti… 
Denar, ki so ga delavci kot neko akontacijo prejeli v začetka meseca septembra cca v višini 650 
evrov,  so nekaterim delavcem dobesedno »požrle banke«. Pravkar pa sem izvedela, da delavci v 
Konstruktor storitve niso prejeli niti te akontacije! 
Ti ljudje so imeli zadnji cent v rokah, ko so prejeli plačo za mesec april!!! Nemogoče je razumeti,  da v 
naši PRAVNI DRŽAVI ni institucije, ki bi prekinila agonijo teh še 246 zaposlenih delavcev! Nemogoče je 
doumeti,  da si pred tako veliko stisko ljudi, ko gre za golo preživetje, vsi le zatiskajo oči! Kakšni so 
potem naši sprejeti zakoni, če lastniki kapitala, lahko tako NEŽIVLJENJSKO postopajo z svojimi 
zaposlenimi?  
Torej smo v  lastni državi  le še hlapci Jerneji, brez vseh pravic!!! 
Tudi iz Jamstvenega sklada, kamor smo poslali dokumentacijo za predlog za začetek stečajnega 
postopka,  še nobenih informacij…. 
Za 5. oktobra je razpisan narok na sodišču, a se kdo zaveda, koliko dni je še do 5. oktobra? A se kdo 
zaveda, da gre v tej  zgodbi za LJUDI in ne številke, ki jih  v tem času lahko po dolgem in čez 
izračunavajo lastniki kapitala??? In kakršnekoli že bo odločitev,  še ta dan, ne bo prinesel 
»odrešitve«  tem delavcem. 
Vsak dan čakanja, kaj se bo zgodilo s tem podjetjem,  je kot dan umiranja na obroke.  
Delavci imajo »zvezane roke«. V kolikor bi dali izredno odpoved, ne bi ničesar prejeli iz Jamstvenega 
sklada, v kolikor bi se zgodil stečaj podjetja.  In tako iz dneva v dan čakajo, kaj bo prinesel jutrišnji 
dan… 
Vsi vemo, da so prisilke,  le neka farsa, ko  lastniki kapitala, »pospravijo na varno, kar se pospraviti 
da«.    
Ne nazadnje pa ves čas spremljamo, da si ti isti lastniki, ki so pognali v propad firme in na cesto na 
tisoče delavcev,  ustanavljajo nove firme, kot gobe po dežju. Npr. Konstruktor invest, kjer je prav tako 
prisilka, je 20.7.2010 ustanovil novo firmo KONSTRUKTOR NALOŽBA Po8 d.o.o.    KDAJ in ČE SPLOH 
KDAJ,  BOMO NAREDILI temu »STOP«? 
Danes me je dobesedno sram, da živim v državi, za katero sem nekoč  verjela in zaupala, da je pravna 
in socialna.  
Dostojanstvo človeka je vrednota, katere v naši državi ne bi smeli dovoliti nikomur, da nam jo jemlje! 
Pa že skoraj ni več  delavca, ki ne bi bil izkoriščan in ponižan!!! 
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