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Poročilo o delu v letu 2012! 

 
V začetku leta je bila prioritetna naloga naše organizacije dokončati 

reorganizacijo organiziranja SKEI OO v SKEI REO,katera se je pričela v 

zadnjem trimesečju leta 2011. V mesecu januarju so bila izdana: 

 

 sklep o ustanovitve SKEI REO Ptuj iz strani IO SKEI Slovenije  

 odločba UE Ptuj o hrambi pravil-Pravila o organiziranju in delovanju 

regijske organizacije za Ptuj in okolico 

 obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije za poslovni subjekt 

 davčna številka iz Ministrstva za finance Davčni urad Ptuj 

 objava v Uradnem listu Vpis v evidenco statutov sindikatov. 

 

V mesecu februarja je bila sklenjena pogodba z odvetnikom g. Bojan Grubar za 

nudenje pravne pomoči članom SKEI REO Ptuj.  

 

V mesecu maju smo izvedli enodnevni seminar in tiskovno konferenco za 

medije iz naše regije. V poletju smo izvedli dvodnevni seminar v sodelovanju z 

REO Zasavje. 

 

Naši člani so nas kot nastopajoči predstavljali v vseh športnih organiziranih 

srečanjih pod okriljem SKEI Slovenije (zimske športne igre na Golteh,kegljanje 

v Cerknici,varjenje v Celju,letne športne igre v Šempetru pri Novi Gorici, SKEI-

jev vzpon na Triglav, ribolovno prvenstvo na Jezeru Vogrščak,  srečanje ribičev 

v Kapci-Lendava med regijami Celje,Štajerska,Pomurje in Ptuj). 

Ekipa REO Ptuj nastopa tudi v podjetniški bowling ligi na Ptuju. 

 

V mesecu novembru sta bila izvedena dva članska zbora (Ptuj-Agis  in 

Kidričevo-Talum) na katerih je predsednica SKEI podala smernice za nadaljnje 

aktivnosti SKEI. 

 

V letu 2012 so bile izvedene štiri seje regijskega odbora z večinsko udeležbo 

vseh predsednikov podružnic. Predsednik in sekretar sta bila navzoča na vseh 

sejah IO SKEI Slovenije.  

 

                                                                                                      sekretar: 

Šuen  Franc 


