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POROČILO O DELU ZA MESEC FEBRUAR  2014 

 

 
Dne 6.2.2014 sva se s predsednikom športne komisije naše Regije udeležila žrebanja štartnih številk – za 
prijavljene tekmovalce 20. DP v smučarskih tekih in veleslalomu, katero je bilo 14.2. 2014 v Cerknem. 

 
Po planu SKEI Slovenije je bila naša regija SKEI ReO Štajerka organizator in gostitelj seje IO SKEI Slovenije 
in sicer 4.02.2014, katera je bila  zaradi vremenskih razmer prestavljena na 11.02.2014. Predsednik SKEI  
ReO Štajerska Mladen Tramšek se je dogovoril z vodstvom podjetja Impol, da je potrdil in omogočil članom 
IO SKEI Slovenije ogled uspešnega podjetja Impol iz Slovenske Bistrice. Po ogledu podjetja Impol, je bila v 
hotelu Leonardu skupna seja in zaključno kosilo. 

 
Obiskal sem Lestro Ledinek in se sestal z člani IO Sindikalne podružnice, kjer sem bil seznanjen z 
likvidnostnimi težavami podjetja, saj plače že zaostajajo dva meseca. Podjetje Lestro Ledinek je mednarodno 
priznano podjetje z veliko naročil, vendar brez pomoči posojila bank, zaradi neplačnikov, ne zmorejo 
poravnavati svojih obveznosti. Nenehno iščejo rešitve, kako iz finančne krize, kljub temu, da imajo ogromno 
dela in naročil. 
V Tovarni Kos in srpov  je zaradi neizplačila plače prišlo skoraj do stavke, vendar so kljub vsemu prejeli 
plače z enotedensko zamudo, tako, da do stavke ni prišlo. 
Po planu dela sem obiskal tudi podjetje  Arosa Mobilia,  Krebe Tippo in Ecom Ruše. 
 
Izvedli smo  2. seminar z delavnico na temo » Zagotavljanje telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v 
Elektro-kovinski industriji, in v okviru projekta PROMO »Promocija zdravega načina življenja v Elektro-
kovinski industriji«. Poudarek je bil na premagovanju stresa kot del promocije zdravja pri delu.  Tema 
seminarja je bila zelo zanimiva in kot pomoč pri delu za ohranjanje zdravja, vendar je žal bilo zelo malo 
udeležencev. Vsi kateri so bili prisotni, so bili zelo zadovoljni z bogato  vsebino seminarja, in so se izrazili 
zelo pohvalno. 
 
Na dan smučarskega tekmovanja smo vsaj malo pozabili na skrbi  in  prisotne vsakodnevne  težave. Naši 
smučarski  tekmovalci   so bili  zelo uspešni. Prismučali   so 2. mesto SKUPNO v  smučarskih tekih moški-
ženske in  in 3. mesto SKUPNO  v obeh disciplinah, na kar smo zelo ponosni. 
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