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          Dne,  20. 4. 2015. 

 

 

Izvršna direktorja  

Ga. Irena Šela 

G. Edvard Slaček 

 

 

Zadeva: Apel 

 

 

Spoštovana, 

 

na izvršilna direktorja posredujemo primere, ki bi morali v oboje stransko korist, 

(delodajalsko in delojemalsko) biti pozitivno rešeni in ki so na odgovorne osebe delodajalcev 

gospodarskih družb skupine Impol in upravni odbor Impol 2000 d.d. bili v večih pisnih 

oblikah že predstavljeni in posredovani. 

Zadeve opisujemo in argumentiramo v nadaljevanju. 

 Evidentiranje prihoda in odhoda na in z dela. Po informacijah bi naj ta zadeva bila 

urejena, tako da se šteje evidentiranje prisotnosti na delo in odhod z dela za delavce z 

drsečim delovnim časom, ob dejanskem fizičnem »potegu« evidentne kartice. 

Prosimo za potrditev te informacije. 

 Vračilo odvzetega števila dni dopusta, kot to določajo veljavne  podjetniške kolektivne 

pogodbe družb skupine Impol, sprejete in podpisane v času veljavnosti  Branžne 

kolektivne pogodbe za kovinske materiale  in livarne (Ur. l. RS. št. 14/2006 s sprem.). 

 Nagrada za visok jubilej ob 190 letnici obstoja Impola. Pisni predlog na upravni odbor 

s strani sindikata je bil, da naj bi vsak zaposlen delavec/ka, v družbah skupine Impol 

prejel vsaj 190€ v neto znesku (za vsako leto obstoja Impola torej vsaj 1€). 

 Regres za letni dopust za leto 2015, ki naj bo zaradi dobrih poslovnih in drugih dobrih 

rezultatov in ugleda družb skupine Impola vsaj 1000 € neto, za delavca z najnižjim 

osebnim dohodkom, nadalje pa po znani vsakokratni javno objavljeni lestvici za 

zaposlene glede na višino plače.  

Prosimo, za povratne informacije in ureditev zgoraj navedenih zadev, v predlaganem 

pozitivnem smislu, kot jih ponovno predlaga sindikat. 

 

 

Pozdrav. 

 

- v vednost; članom upravnega odbora Impol 2000 d.d. 

- sindikat 

 

      Izvršilni odbor sindikata KNSS-Neodvisnost  

              Impol 

           predsednik 

         Milan Mesarič 
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