
      Posočje                               za vas piše Vojko Fon, sekretar ReO SKEI 

Posočje – november 2016

Približujejo se volitve v sindikalne 
podružnice  
 
 že veste koga boste predlagali 
za vašega sindikalnega zaupnika  
 
 ta vas bo (po izvolitvi) zastopal, 
informiral ter ščitil nadaljnjih 5 let. 

 
 

 
 Izberimo najboljše (ker 

smo najboljši) 

Volitve v vseh sindikalnih podružnicah 

Razširjena veljavnost KP 

V Ur. L. RS št. 80 od 26.10.2015 je 
objavljena razširjena veljavnost KPD za 
kovinsko industrijo Slovenije. 
 
Sekretar SKEI za KP in PS 
 

Božičnica 
 
Ali je vaš sindikat v podjetju vodstvu že 
predlagal izplačilo Božičnice.  
 
Preverite – povprašajte – Govorite o njej 
 
DA VAS BODO SLIŠALI 

»Dobimo se na železniški: vsako sredo med 15h in 17h za člane sindikata 

SKEI«.  

Vsebina: 
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podružnicah 1 
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Najpogostejše oblike statusnega 

preoblikovanja 2 

Preveri svoje podatke 3 
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Prihajajoči 
dogodki 

 Januar 2016. – 
volitve v 
sindikalnih 
podružnicah 

 15.6. – kongres 
SKEI 

https://www.facebook.com/avtofinance


 
Najpogostejša oblika statusnega preoblikovana 
gospodarskih družb. 
 
Uradnega podatka, nisem našel predvidevam, da je 
najpogostejša oblika preoblikovanja družbe iz delniške 
družbe d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.. 
 
Naslednje pogosto preoblikovanje je iz samostojnega 
podjetnika s.p. v družbo z omejeno odgovornostjo 
d.o.o.. 
 
 
 
Preoblikovanje delniške družbe d.d. v družbo z 
omejeno odgovornostjo d.o.o.  
 
Delniška družba se najpogosteje spremeni v družbo z 
omejeno odgovornostjo, zaradi zmanjšanja števila 
delničarjev (pod 50) ali, ko se lastninski delež 
posameznega delničarja povzdigne preko 90 %. 
 
Lastniški delež posameznega lastnika se običajno 
zgodi pri prevzemu podjetja, ko neka večja delniška 
družba prevzame manjšo delniško družbo. 
 
Tako preoblikovanje je dobro v primeru, da delniška 
družba kupi podjetje s svojim kapitalom.  
 
Dogaja se, da družbe kupujejo manjšo družbo z 
njenim kapitalom, torej tako podjetje nima dolgoročne 
perspektive saj je dobiček namenjen odplačilu kredita 
in ne razvoju. 
 
 
PRIMER: 
Podjetje 1 d.d. kupi Podjetje 2 nakup izvedejo, ko je 
poslovanje podjetja negativno, vzrok takega 
poslovanja je padec vrednosti delnice in posledično 
nizka cena nakupa.  
 
Podjetje je bilo kupljeno z kapitalom Podjetja 1 d.d. 
zato je tak nakup v tistem trenutku rešil Podjetje  2 in 
vse zaposlene delavce v tem podjetju.  
 
Žal na slovenskem trgu naši gospodarstveniki še ne 
vedo, da pri prevzemu podjetja, ki poseljuje negativno 
zamenjaš vodstvo podjetja, saj je le to praviloma krivo 
za takšno stanje. Tako je bilo tudi v tem primeru, 
vodstvo podjetja je ostalo enako in tudi enako je 
peljalo zgodbo podjetja proti propadu.  
 

Najpogostejša oblika statusnega preoblikovana 
gospodarskih družb. 
 

 
Samostojni podjetnik: Takšno podjetje običajno odpre 
posameznik, ki se za tako vrsto podjetja odloči, zaradi 
nizkega začetnega stroška ustanovitve saj ni obveznega 
kapitala, podjetje je sorazmerno enostavno odpreti, nižji so 
administrativni stroški,… 
 
Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki samostojno 
opravlja dejavnost v okviru svoje registracije, takšna 
organiziranost ne predvideva več družabnikov. 
 
Samostojni podjetnik s.p. se največkrat odloči za 
preoblikovanje svoje družbe v družbo z omejeno 
odgovornost d.o.o., četudi so možna druga preoblikovanja.  
Podjetnik se za ta korak odloči, ko podjetje preraste v večje 
podjetje in prične dosegati večje dobičke saj si tako zniža 
davčno breme. Možen vzrok je tudi, da podjetnik ni več 
pripravljen odgovarjati za podjetje z vsem svojim 
premoženju.  
 
Vse to so posledice rasti podjetja, zato je taka oblika 
preoblikovanja praviloma  dobra za našo družbo. 
 

 
 

A.V.   
  Aleš Vodovnik 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prepis sklepa 16.6. z dne 26.10.2015 
»Sindikalne podružnice se poziva, da se 
seznanijo z napredovanjem zaposlenih 
znotraj podjetja. ReO Skei Posočje 
opozarja, da veliko zaposlenih odhaja v 
pokoj a so v celotni delovni dobi znotraj 
podjetja dosegli samo minimalno možnost 
napredovanja (ni bila izkoriščena celotna 
napredovalna lestvica za posameznega 
delavca v okviru po pravilih možnemu 
napredovanju).  
Pozivamo vse predsednike sindikalnih 
podružnic, da se v matičnih podjetjih 
seznanijo z Pravilniki o napredovanju na 
delovnem mestu ter pridobijo od vodstva 

Pravno oz. ekonomsko gledano do 
insolventnosti pride takrat, ko podjetje ne 
more več poravnavati svojih obveznosti 
do dobaviteljev – upnikov, kateri podjetju 
dobavljajo blago ali storitve. Tukaj so 
vključeni tudi vse obveznosti do 
delavcev, vključno z vsemi prispevki. 
Podjetje se vedno bolj vrti v začaranem 
krogu pomanjkanja denarja, kar privede 
do nezaupanja dobaviteljev in posledično 
na dolgi rok propad podjetja. 

 
Prave razloge, ki privedejo do podjetja bi 
morali iskati znotraj podjetja in to na 
najvišji vodstveni ravni. Samo vodilni 
vedo z katerimi odločitvami (namernimi 
ali nenamernimi) so podjetje pripeljali v 
stanje insolventnosti.  
 
Na podlagi svojih izkušenj lahko rečem, 
da podjetje v tujini lahko postane 
insolventno zaradi slabih poslovnih 
odločitev na področju investiranja, 
pomanjkljivega razvoja ali pa 
pomanjkanju marketinških aktivnosti. 
Izkušnje iz Slovenije pa kažejo, da je 
velika večina podjetji pristala v 
insolventnosti namerno. To pomeni, da 
so si nekateri izposojali denar na bankah 

Insolventnost 

Seznanitev z napredovanji zaposlenih znotraj 
podjetja 

SKEI Regijska 

organizacija Posočje 

Kolodvorska 8 2 

5000 Nova Gorica 

Gsm: 

041 954 784 

E-pošta: 

skei.posocje@siol.net 

 

Najdete nas lahko v 
spletu! 

http://skei.si/regijske_or
ganizacije_skei/reo_skei

_posocje/ 

Skupaj! 

za nakup podjetja in ker niso z 
poslovanjem podjetja zaslužili dovolj 
denarja za poplačevane kupnine so se 
velikokrat odločili, da bodo legalno – 
preko svetovalnih pogodb, ki jih za 
matično podjetje opravlja drugo tuje 
podjetje registrirano v davčni opazi, iz 
podjetja počrpalo kar se še da.  
 
Na tak način je iz Slovenije odteklo do 
50 milijard evrov. Zame je to pravi 
razlog, ker ne more se v eni državi 
uničiti vsa podjetja, katera so bila 
ustanovljena od let 1945 pa do 1991. 
Vzorec je preveč enak, da ne bi bila 
trditev resnična.  
 
Z vzroki (prave) insolventnosti se tudi 
noben ne ukvarja. Pravno ekonomski 
vzroki pa so seveda vsem znani in 
ekonomsko dovoljeni, saj pri nas 
nobeno sodišče ne more dokazati 
namena, da je lastnik namerno uničil 
vsa slovenska podjetja ustanovljena po 
drugi svetovni vojni. 

 
Na žalost se ta praksa nadaljuje preko 
nakupov podjetji iz tujine (beri ex, YU), 
kjer so svetovalne pogodbe zamenjale 
transferne cene. 

podjetja podatke o napredovanju 
sodelavcev znotraj podjetja. 
Predvsem naj bodo pozorni na 
napredovalne stopničke ter koliko 
delavcev letno dobi možnost 
napredovanja. Pri napredovanju 
znotraj podjetja je tudi pomembno 
kolikšno stopnjo napredovanja so 
delavci že dosegli v odvisnost od let 
dela v podjetju. 
 
 
Podatke bomo obravnavali na 
naslednji seji ReO Skei Posočje, ki bo 
v decembru. 
 

preverim ● pristopim ● spremenim ● priporočam ●   

P.S.:Spremljajte nas tudi na 

facebooku profilu: SKEI 

POSOČJE 

https://www.facebook.com/avtofinance
mailto:skei.posocje@siol.net


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UGODNOSTI 

SMAUČANJE 

 

 

Nakup osebne Sezonske kart za smučišče  
 
Smučarska sezona je vse bližje in ni ga mesta, kot je 
Maribor, ki se lahko ponaša s smučiščem praktično na 
domačem pragu.  
Kot upravljavci naprav na Pohorju, želimo pripomoči in 
spodbuditi smučarske navdušence, zato smo vam pripravili 
ponudbo s prilagojeno ceno sezonske smučarske vozovnice 
za člane sindikatov. 
Pogoj za nakup le te, je biti član sindikata. Na blagajni 
Pohorske Vzpenjače se v času njenega obratovanja 
izkažete  z veljavnima člansko izkaznico sindikata in 
osebnim dokumentom. 
S seboj prinesete bodisi iz priponke izpolnjen formular za 
nakup vozovnice ali za obročni nakup, ter vašo fotografijo.  
Nakup je možen samo osebno na BLAGAJNI SMUČIŠČA 
Vsi ostali pogoji so opisani v pripetem dokumentu. 
Prosimo, da ponujeno delite z vašimi člani skozi vse  kanale 
obveščanja, ki jih koristite. 
V upanju na vaš odziv, smo za vse dodatne informacije, 
vprašanja in nejasnosti na razpolago. 
info@mariborskopohorje.si in na številki +386 31 375 114 
 
 
Nakup dnevnih kart s popustom za člane sindikata SKEI 
 
Nakup dnevnih vozovnic se izvrši na podlagi oddanega 
številčnega  naročila, ki ga evidentira in žigosa odgovorna 
oseba sindikata SKEI, seveda za člane sindikata. 
Na podlagi izdanega in plačanega predračuna za naročeno 
število dnevnih vozovnic vam bomo ceno dnevne karte 
znižali za 30%.  
Se pravi da namesto 31,00€, plačajo člani 21,70€/kom, 
seveda količinsko za naprej najavljeno število.  
Posamezniki na blagajnah ne morejo sami kupiti dnevnih 
vozovnic.  
 
Zato bo SKEI Posočje zbiral NAROČILA (skupaj z plačilom) 
za skupen nakup dnevnih kart DO 18.11.2015 na e-mail … 
skei.posocje@siol.net 
 
Ponudbe za oboje veljajo do 20.11.2015.  
 

 

Metalflex Tolmin, Pečine 

 

 

 

 

 

 

Mariborsko Pohorje 
Osebna sezonska karta: 250 eur 
Dnevna karta: 21.70 eur 
 
 
 
 
 

Kanin sezona 2015 -2016 
Po podatkih TIC Bovec bo smučišče na Kaninu 
letos delovalo. Lastnik – Občina Bovec mora še 

določiti upravljalca, ki bo z smučiščem upravljal. Ta 
bo tudi prodajal smučarske karte. Takoj ko bo 

upravljalec znan bomo stopili v kontakt z njim in 
zrihtali ugodne cene smučarskih kart za člane 

sindikata SKEI. 
 

 

mailto:info@mariborskopohorje.si

