
 
 

 Sindikat Impol  - SP - KSS 
Partizanska 38 
2310 Slovenska Bistrica 
 
 

Za ljudi 
 

in Slovenijo 
 

 Tel: 02 854 3 196                                           e- pošta: kss@impol.si 

 Fax: 02 845 3 196 

 
          Datum: 30. 7. 2018 

- Upravni odbor Impol 2000 d.d. 

- Direktorji družb skupine Impol. 

- Predsedniki Svetov delavcev družb skupine Impol. 

 

 

Spoštovani sodelavci, člani sindikata in naši simpatizerji! 

 
 

 Spodnja tabela, glede poštenega in za vse sprejemljivega plačnega sistema 

glede osnovnih plač, kot je  bila s strani sindikata impolski javnosti že 

prikazana in spodnji članek javno objavljen v časopisu Finance, do 

potankosti dokazujeta, zakaj Upravni odbor ne more in noče sprejeti 

predloga sindikata glede osnovnih plač po tarifnih razredih. 

Tak predlog sindikata ne more biti sprejet  preprosto zato, ker si potem 

»privilegirane« osebe, pač ne bi mogle jemati  iz skupne malhe finančnih 

sredstev plače, ki so visoke 6.617 € in veliko več. 

Tak grabež plač  nekaterih oseb, ki so na plačilni listi družb skupine Impol, 

pa dovolj jasno dokaže, zakaj je povprečje v družbah skupine Impol  za 40 

in več odstotkov višje od katerega koli republiškega povprečja! 

Le katero povprečje dosega najslabše plačani delavec z nezakonitimi 6.4 t/h?, 

kar pomeni cca 790 €  bruto plače tako plačanega delavca!  

 

Se vi »iz vrha« še sploh kdaj vprašate, kako tak delavec živi! 
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https://beta1.finance.si//files/2018-07-11/top-101-cvet-gospodarstva-5b45ea9096b36.pdf 
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V prilogi vam pošiljamo članek iz časopisa Finance. Prikazuje najboljše plače 

v nekaterih družbah v Sloveniji in kot vidimo se je Impol »znašel« na zelo 

dobrem 4 mestu! Iz zgornje slike je razvidno da ima Impol 2000 d.d. 52 

zaposlenih ter povprečno plačo  kar  6.617€!  

Predlog tudi sindikata SKEI Impol (spet kakšen tihi dogovor, za hrbti delavcev!) 

v povezavi z upravnim odborom za  zvišanje plač za 10%, je voda na mlin k še 

večjemu razslojevanju in še višji razliki od najnižje do najvišje plačanega 

delavca v Impolu.  Po predlogu sindikata SKEI Impol, bi zaposleni s plačo 

6.617€ dobil kar  661€, delavec v težjih delovnih razmerah pa, če je njegova 

plača 6, 4 t/h le dobrih 70€! 

Ne tako dolgo nazaj, ko so v Impolu še veljala kolikor toliko normalna pravila 

poštenega plačila za delo je sam takratni direktor pred celotnim takratnim 

Delavskim svetom povedal, da je zadovoljen, če je njegova plača 6 kratnik 

najnižje plačanega delavca. 

Zakaj danes, delavci in njihovi predstavniki ne moremo in ne smemo izvedeti, 

kolikšne so plače najboljše plačanih delavcev, tistih, ki imajo tako imenovane 

individualne pogodbe? 

 

Ta članek sindikat posreduje delavcem v resen razmislek, kako dolgo se bomo v 

družbah skupine Impol šli skrivalnice glede upravičenosti prejemanja plač in 

kako dolgo bo še trajala ta »impolska apatija« glede poštenega novega 

ovrednotenja vseh delovnih mest in temu primerno in pravično nagrajevanje 

vseh zaposlenih. 

Upamo, da je sedaj vsem sodelavcem jasno, zakaj poslovodstvo (uprava) ne 

podpre zgornjega in tudi nobenega drugega predloga sindikata Impol KSS – 

SP, glede pravične delitve plač, saj bi se porušilo razmerje, plač, ki je v veljavi 

sedaj, da privilegirane osebe prejemajo plačo, ki je zagotovo 15 krat višja od 

najslabše plačanega delavca! 

  

V prilogi je tudi povezava do časnika Finance kjer se lahko vsak sam prepriča 

o verodostojnih navajanjih sindikata. 
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