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Mandatno obdobje nadzornega odbora SKEI Slovenije bomo zaključili s 24. sejami.  
 
V letu 2017 se je izvedel pregled financiranja in finančno materialnega poslovanja v Regijski 
organizaciji SKEI Ljubljana in okolica in Regijski organizaciji SKEI Pomurje. V letu 2018 je imel 
neuspešen pregled poslovanja v Regijski organizaciji SKEI Štajerska, katerega je izvršila 
komisija, imenovana na seji izvršnega odbora SKEI Slovenije.  
 
Izveden je bil posvet članov nadzornega odbora iz regijskih organizacij SKEI v letu 2019, kateri 
je bil slabo obiskan.  
  
Po zastavljenih letnih planih smo vršili kvartalne preglede finančno-materialnega poslovanja v 
SKEI Sloveniji in pregledali letna finančna poročila regijskih organizacijah SKEI Slovenije. 
Ugotavljamo, da je je finančno–materialno poslovanje SKEI Slovenije potekalo v skladu z 
veljavnimi finančnimi predpisi v RS, finančnimi načrti in akti ter sklepi organov SKEI Slovenije 
in regijskih organizacijah SKEI Slovenije v obdobju 2016 do 2021. 
 
Pri podajanju pojasnil k poročilom o finančno-materialnem poslovanju so sodelovali: sekretar 
za finance pri SKEI Slovenije, sekretarji regijskih organizacij SKEI Slovenije in predsednica SKEI 
Slovenije. 
 
Člani nadzornega odbora SKEI Slovenije so podali predlog izvršnemu odboru SKEI Slovenije, da 
se v nadzorne odbore regijskih organizacij SKEI določi člana nadzornega odbora SKEI Slovenije, 
kot zunanjega člana v nadzornih odborih regijskih organizacij, za hitrejše informiranje in 
reševanje nastalih zagat o financiranju in finančno materialnem poslovanju v regijskih 
organizacijah SKEI,  kar pa je bilo s strani izvršnega odbora SKEI Slovenije zavrnjeno. 
 
Predsednica nadzornega odbora SKEI Slovenije se je redno odzivala na vabila sej izvršnega 
odbora SKEI Slovenije ter republiškega odbora SKEI Slovenije. 
 
Člani nadzornega odbora SKEI Slovenije se zahvaljujemo SKEI Slovenije za sodelovanje. 
 
Novim izvoljenim članom nadzornega odbora SKEI Slovenije želimo veliko delovnega elana in 
sodelovanja pri delu v mandatnem obdobju 2021–2026. 
 
 
 
»Če želiš biti uspešen, moraš upoštevati eno pravilo; 
NIKOLI NE LAŽI SEBI …« (Paulo Coelho) 
 
 

Predsednica NO SKEI Slovenije 
Evica Lipičnik, l.r.  


