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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE IDRIJA- CERKNO  

ZA LETO 2015 
 

Idrijsko Cerkljanska regija je ena manjših regij. Pokriva območje občin Idrija in Cerkno in 

smo dejavni v štirih podjetjih te regije. To so Kolektor,  Hidria Rotomatika, Eta Cerkno ter  

Lindab IMP Klima Godovič. Podjetja poslujejo dokaj dobro, plače so redne, regres je bil 

izplačan v vseh podjetjih, vendar tudi v letu 2015 ni zmanjkalo dela za sindikat. 

 

V letu 2015 smo imeli tri redne seje regijskega izvršnega odbora in sejo nadzornega odbora, 

ki je pregledal poslovanje regijske organizacije v letu 2014 in ugotovil, da je organizacija 

poslovala v skladu z veljavno zakonodajo ter z načrtom regijske organizacije. Poslovanje 

regijske organizacije je bilo pozitivno. 

Tudi v letu 2015 je bilo poslovanje regijske organizacije pozitivno. 

 

Sodelovali smo na sejah izvršnega odbora ter regijskega odbora SKEI Slovenija. 

Podprli smo akcijo zbiranja podpisov za spremembo zakona o minimalni plači ter zbiranje 

podpisov organizirali po podjetjih. 

 

V sodelovanju z regijsko organizacijo KRAŠKO NOTRANJSKE IN OBALA smo v mesecu 

maju organizirali skupni seminar v Cerknem.  

Tema seminarja je bila ravnokar sprejeta kolektivna pogodba ter mobing na delavnem mestu. 

 

Udeležili smo se tudi zimskih športnih iger na Kopah. 

 

Čez celo leto smo našim članom nudili brezplačno pravno pomoč, ter jih seznanjali o njihovih 

pravicah in jim pomagali pri uveljavljanju le teh, ugotavljali upravičenost odpovedi pogodb o 

delavnem razmerju, pomagali pri odškodninskih zahtevkih zaradi poškodb pri delu… 

 

Stalno smo bedeli nad tem kaj se dogaja v naših družbah. 

 

V družbi Kolektor se je sindikat uspešno izpogajal za dvig plač na Idrijski lokaciji. 

Ravno tako so potekala pogajanja glede malic ter fiksnih dodatkov, kar je žal ostalo še 

nedokončano delo za leto 2016. 

Organiziran je bil izlet za člane sindikata ter ob koncu leta obdarovanje. 

 

V Eti Cerkno je sindikat čez celo leto sodeloval pri sprejemanju novih pravilnikov v podjetju 

ter pri novi sistemizaciji delavnih mest. Pripravljal se je tudi na pogajanja za sprejem nove 

podjetniške kolektivne pogodbe. 

 

V Lindab IMP klima je sindikat spremljal poslovanje družbe in večkrat v letu zahteval 

sestanke, na katerih je z vodstvom podjetja poskušal najti skupne rešitve za naše člane in 
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ostale zaposlene. Spremljali smo tudi zamenjavo lastništva in podpisali vse potrebne 

dogovore za ohranitev pravic zaposlenih v podjetju. 

 

V Hidriji Rotomatika je sindikat uspešno izpogajal dvig plač. Skoraj čez celo leto je bila 

stalnica pogovorov odnosi med delavci in nadrejenimi delavci, spremembe delavnega 

koledarja in uvedba kolektivnega dopusta zaradi trenutnega pomanjkanja naročil ter presežki 

ur. Ob koncu leta je bil organiziran zbor članstva katerega se je udeležila tudi naša 

predsednica Lidija Jerkič na katerem je našim članom odgovarjala na zastavljene vprašanja. 

Sledilo je še novoletno obdarovanje naših članov.  

 

Ob koncu leta so v vseh naših podjetjih stekle priprave na volitve za sindikalne zaupnike za 

novo petletno obdobje, ter bile tudi izvedene v začetku leta 2016. 

 

V letu 2016 se planira pogajanje in podpis nove podjetniške kolektivne pogodbe v podjetjih 

Kolektor ter Eta Cerkno, podaljšanje veljavnosti kolektivnih pogodb oziroma, če bo potrebno 

sprememba- dopolnitev v Hidriji Rotomatka in Lindab IMP klima.  

 

Ravno tako planiramo: 

 

Uvajanje oziroma izobraževanje novih sindikalnih zaupnikov. 

Izobraževanje sindikalnih zaupnikov ter članstva. 

Nudenje brezplačne pravne ter strokovne pomoči našemu članstvu. 

Svetovanje pri delu sindikalnih podružnic ter nudenje pomoči. 

Sodelovanje na vseh nivojih organiziranosti sindikata, ter podpiranje sindikata v njegovih 

akcijah. 

Udeleževanje na športnih igrah. 

Nudenje solidarnostne pomoči. 

Pridobivanje novega članstva. 

 

 

 

 

 

Zapisal: Borut Majnik- Predsednik Regije Idrija-Cerkno 
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