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                              ZAHTEVA ZA IZPLAČILO BOŽIČNICE ALI 13. PLAČE! 
 
 
Argumenti. 
Uprava vsak leto najde sto in en izgovor, samo da delavcem izplača za konec leta namesto primerne 
nagrade za dobro delo le miloščino, v neki obliki. 
 
Uprava je za lansko leto govorila, da sploh ni denarja, da ne more izplačati niti evra ob koncu leta, nekje 
v mesecu oktobru  2009 pa izvemo iz tiskanih medijev, da si je uprava izplačala v letu 2008, kar za  
920,190€ prejemkov.  Predsednik uprave prejema plačo v višini skoraj 30.000€ Bruto. Kakšna je potem 
bila kriza v družbah Impola in za koga? 
V družbah skupine Impola imajo delavci nezakonite sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi, ker 
niso delavci iz pete alineje prvega odstavka 52. člena ZDR, in tako nezakonito prejemajo enormno 
visoko plačo. 
Torej, če je denar za izplačilo nezakonite plače, potem  mora biti tudi za zakonito  izplačilo primernega 
rezultata ob koncu leta, za ostale delavce, ki prejemamo plačo na zakonit način. 
 
Zgrešene investicije. 
- Nove škarje »DR. MASHINE«   (zelo malo obratujejo) 
-Vroče šobe – kdaj bodo pričakovane koristi, 
- Alumobil, 
- Investicija v nove špule, 
Ali se bo kdo  v Impolu od vodilne strukture spomnil in zahteval odgovor kdo pa so ti »strašni« 
predlagatelji teh zgrešenih investicij in s kakšnimi rezultati se te zgrešene investicije opravičujejo in 
kakšni so rezultati  boljše proizvodnje vsega tega zgrešenega zapravljanja denarja. 
Če bi se ob predlogu in začetku izvajanja  neke  zgrešene investicije, torej že na oko zgrešene 
investicije, le to dodobra proučilo bi denarja ne bi metali skozi okno, kot je praksa na žalost še zmeraj v 
družbah Impola. 
 NI pravilno in ni pošteno, da moramo vsi delavci za take anomalije prevzemati odgovornosti in 
se moramo zaradi takih anomalij odpovedovati svojemu že tako majhnemu zaslužku in s temi 
anomalijami povezano smo vsako leto tudi ob primerno nagrado! 
 
 



Podlage za izplačilo ob koncu leta. 
Podlaga za izplačilo te vrste plačila je opredeljena v 126. členu ZDR, ki določa, da je delavec 
poleg plače upravičen tudi do drugih  vrst plačil, če je tako določeno v kolektivni pogodbi. 
Najpogostejša oblika plačila  iz naslova poslovne uspešnosti sta trinajsta plača in božičnica. 
Pojem trinajste plače  se uporablja  takrat kadar je izplačilo v sorazmernih  zneskih glede na 
efektivno  opravljeno delo posameznika v letu, božičnica  pa, kadar se izvrši plačilo vsem 
delavcem  v enakem znesku. 
Za obe vrsti  plačil je potrebno obračunati  vse predpisane  prispevke za socialno varstvo in 
druge obvezne dajatve. 
Smiselno bi bilo, da se v družbah Impola izplača trinajsta plača iz naslova poslovne uspešnosti 
ali božičnica, saj bi se na tak način ta vrsta plačila vključila v pokojninsko osnovo delavcev. 
 
V sindikatu smo prepričani, da  poslovno uspešnost ni potrebno vezati na  končni ugotovljeni  
finančni rezultat poslovanja. Uspešnost  poslovanja  se naj vsaj enkrat ocenjuje tudi po 
doseganju rezultatov dela delavcev.  
 
Delavci predvsem v proizvodnji so delodajalcu kar naprej na razpolago, delalo se bo, po nam 
znanih podatkih do zadnjega datuma v tem letu. To pa je dokaz, rezultata dela delavcev, za 
katerega bi nedvomno morali biti nagrajeni v predlagani obliki. 
 
 
Sindikat predlaga, da se izplačilo izvede samo za člane sindikatov! 
 
Isto časno pa upravi predlagamo, da že v tem letu prične z aktivnostmi o dvigu osnovne plače, 
kot je za branžo v katero spadajo družbe skupine Impola dogovorjeno na ekonomskem 
socialnem svetu! 
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