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Obravnavi zaključnega računa za preteklo leto in pripravi planov za tekoče leto, se v ReO SKEI Velenje  
posveča velika pozornost. 
Z zaključnim računom, se prvič seznani IO ReO SKEI že februarja. Najprej se opravi obravnava o 
rezultatih poslovanja in določi osnova poročila za Regijski odbor. Februarja se odda poročilo na 
AJPES, opravi se inventura in pozove SP SKEI, o pravočasni oddaji poročil. 
V marcu omenjeno poročilo obravnava še NO in Regijski odbor. NO v skladu s svojimi pristojnostmi 
pregleda finančno poslovanje, sprejme ugotovitve in predlaga določene zaključke Regijskemu odboru, 
ki omenjeno poročilo tudi sprejme. Poslovno finančno poročilo je objavljeno v enem dokumentu, 
(katerega naslovnica je vidna spodaj). 
V regiji preko transakcijskega računa ReO SKEI posluje oziroma bi naj poslovale štiri (4) SP SKEI. Tak 
način poslovanja je bil zavestno sprejet zaradi nižjih stroškov poslovanja in manjše odgovornosti iz 
finančnega poslovanja. Podoben način poslovanja je vpeljan tudi za vse pravne subjekte sindikata 
SKEI v Gorenju. V Konferenci SP SKEI PS Gorenja je povezano sedem (7) SP SKEI, ki poslujejo samo 
preko enega transakcijskega računa. V celi regiji imamo štirinajst (14) SP SKEI, ki skupaj poslujejo s 
šestimi (6) transakcijskimi računi.  
 
Marec je tudi čas, ko Regijski odbor dokončno potrdi in sprejme planske dokumente za tekoče leto. 
Tudi letos je bilo tako. Vsi planski dokumenti in finančni plan za leto 2012 so zbrani in objavljeni v 
enem dokumentu, (naslovnica desna slika spodaj). Predlogi omenjenih dokumentov so nastajali od 
januarja tega leto, ko je IO ReO najprej izdelal predloge, ki so se dopolnjevali do sprejetja na 
Regijskem odboru. 
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Sklicana je bila 8. seja IO ReO SKEI Velenje, na kateri so člani obravnavali zaključni račun in planske 
dokumente. Se seznanili z gradivom o enakem plačilu žensk in moških ter o izpeljavi ankete na to vprašanje. 
Obravnavali in sprejeli dnevni red ter gradivo za sejo ReO SKEI Velenje. Kakor pa je že v navadi je seja 
obravnavala tudi točke stalnice; obravnava in sprejetje zapisnika, gibanja članstva ter seznanitev z 
informacijami s sej organov in aktualne naloge SKEI. 
 
3. redna seja  ReO SKEI Velenje je obravnavala finančno poslovanje za leto 2011, sprejela poročilo NO in 
inventurne komisije, sprejela finančni plan in plan dela. Udeleženci so se seznanili še s potekom načrtovanega 
seminarja, ter obravnavali točke stalnice, pri čemur so predstavniki podjetij poročali o aktualnih dogajanjih po 
podjetjih. 
 
2. seja NO ReO SKEI Velenje je obravnavala zaključni račun za leto 2011. Ugotovila je, da  je bilo poslovanje 
regije v okviru plana. NO se je seznanil z podrobnostmi posameznih poslovnih dogodkov in opravljeno 
inventuro v ReO SKEI Velenje. Sprejeti so bili zaključki in ugotovitve, ki jih NO predlaga za sprejem in 
obravnavo na Regijskem odboru. 
 
Tudi po podjetjih so bili aktivni. Na redni seji so se sestali v SP SKEI BSH in Turna. 
Še posebej razveseljiva je novica, da se v podjetju Turna začenjajo pogajanja za PKP. Prvi pogajalski 
sestanek sindikata in uprave je predviden 7. maja 2012.  
 

Največja SP SKEI Gorenje GA, je sklicala sestanek na temo medsebojnih odnosov. SKEI ugotavlja, da so 
se odnosi poslabšali, da ni več rednih sestankov po proizvodnih obratih, kar velja tudi za sklice zborov 
zaposlenih. Širijo se pol resnice, ki zaposlene še posebej vznemirjajo ko gre za informacije o načrtovanih 
selitvah proizvodnje. Selitev proizvodnje je trenutno najbolj aktualno vprašanje, ki zbuja skrb zaposlenih o 
lastni usodi. 
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