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   D  e  m  o  k  r  a  c  i  j  a       po      »I  m  p  o  l  s  k  o.« 
 

 

Pravijo, da smo leta 1990 začelo z novo državo, z demokracijo, v kateri lahko, seveda na kulturni način 

vsak državljan izrazi svoje mnenje, javno tako ustno kot pisno. 

Pa je temu res tako? 

 

V gospodarskih družbah skupine Impol zagotovo ne!  Zakaj si to v sindikatu upamo trditi in celo 

o tem obvestiti širšo slovensko javnost? 

 

Pred kratkim je sindikat Impol – Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikati Podravja, javno vse 

pristojne obvestil, da bo več let trajajoči nezakoniti plačni sistem prijavil pristojni instituciji, 

Inšpektoratu za delo. 

Ta novica je bila objavljena dne 21. septembra tudi v Štajerskem tedniku, pod naslovom: KSS: »Impol 

skriva podatke o plačah zaradi razlik med delavci in vodilnimi.« 

»Ustaljena praksa« novinarjev je, da si dovolijo pod tak ali podobni članek kritiko javnosti. Tako lahko 

bralci predmetne članke javno kritizirajo in pod članek  javno izrazijo svoje mišljenje. 

Tudi na ta članek, je bil kritičen  odziv, seveda s strani najbolj zainteresirane javnosti, to so bili v največji 

meri bralci predmetnega članka,  delavci družb skupine Impol, ki se prav tako s plačno politiko družb 

skupine Impol ne strinjajo. 

 

Do sem vse lepo in prav. A glej ga zlomka, vodilnim predvsem s strani kadrovanja (direktorica za 

kadrovske zadeve), zagotovo, kot vedno, pod »taktirko« njej nadrejenih, tako javno izražanje ni 

bilo po merilih »impolskega menagementa«. Direktorica je imela  nalogo, da vse delavce, družb 

skupine Impol, ki so javno v pisni obliki pod članek komentirali vsebino le tega in tako javno 

izrazili svoje mnenje, povabi na zaslišanje v katerem so »kritizerji« morali njej in vpričo še enega 

prisotnega direktorja izpovedati, zakaj so javno izražali svoja mnenja, kakšen je bil njihov  namen 

itd… 

 

Sindikat vas TOVARIŠI in TOVARIŠICE, (ker pač je za vas večino impolskega menagementa to 

še vedno prava beseda, saj še vedno globoko živite v davno zablojenih in preživetih socialističnih 

časih), javno poziva, da taka zaslišanja, glede javnega izražanja ne sodijo v demokracijo, prav  

tako tudi v družbe skupine Impola NE! 

 

Skrajni čas bi že bil, da tudi Vi sprejmete merila poštenega komuniciranja, poštene kritike in 

boljšega medsebojnega zaupanja in temu primerno začnete že enkrat tako tudi delovat.  

S samovlado in samo všečnostjo se celotni družbi, na vseh področjih dela velika škoda! 

 
V Impolu: dne, 5. 10. 2018. 
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