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KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  MARCU 2007 

 
 
Marec je mesec, ko v naši organizaciji namenimo največ časa finančnemu poslovanju v 
preteklem letu in sprejemamo finančne plane za tekoče leto.  
 
V tem mesecu so bile sklicane seje vseh organov naše organizacije in sicer 9. seja IO, 2. 
seja ReO in konstitutivna 1. seja NO SKEI ReO Velenje. 
Kot smo že omenili je bila rdeča nit vseh naših sej obravnava finančnega poslovanja za leto 
2006 in sprejemanje finančnega plana za leto 2007. 
Ob tem smo na sejah obravnavali tudi projekt pridobivanja novih članov SKEI, ter dve točki, 
ki sta stalnici na sejah IO in ReO SKEI Velenje. To sta točki informacije s sej organov in 
aktualne naloge SKEI, ter aktivnosti in naloge v SP SKEI po podjetjih. 
NO je na svoji 1. seji  izvolil tudi vodstvo tega organa (predsednico in podpredsednika).   
 
Finančno poslovanje v letu 2006, je bilo ocenjeno za dobro in v okviru planiranih postavk. 
Pri prihodkih in odhodkih so bile postavke višje za 103 indeksne točke, ostanek prihodkov 
nad odhodki bil višji za 109 indeksnih točk. Pri obravnavi planskih postavk za tekoče leto je 
bilo omenjeno, da bi v prihodnosti morali več sredstev nameniti za izobraževanje. 
Razpravljavci so kritično izpostavili tudi zbiranje sredstev za projekt pridobivanja novih 
članov, pri čemur so bile podane nove možnosti financiranja projekta. Delitev sredstev po 
nivojih organiziranosti na osnovi naročenih artiklov, ali pa zbiranje sredstev, kjer bi od 
vsakega novega člana 50 % njegove članarine, namenili za omenjen projekt.  
Pozitivno pa je na sejah organov bilo ocenjeno tudi pripravljeno gradivo za obravnavo 
finančnega poslovanja v letu 2006. 
 
S ponosom naj zapišemo tudi informacijo, da smo bili gostitelji 8. seje IO SKEI Slovenije, 
ki je potekala v Gorenju. Člani IO so si ob obisku  lahko ogledali tudi del proizvodnje. 
Posebnost tega ogleda je bil ogled skladišča, ki je eden najsodobnejših in med največjimi v 
Evropi. Skladišče je skoraj v celoti avtomatizirano, kjer še posebej izstopajo nameščeni 
roboti. 
 
Člani našega IO so se udeležili javnega protesta v Ljubljani, ki je potekal pod geslom 
»Vsem dostopne kakovostne javne storitve«. 
 
Naše zaupnice SKEI po podjetjih so si ob 8. marcu – dnevu žena, ogledale gledališko 
predstavo v Kulturnem domu v Velenju.  
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