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V Hidria Rotomatika smo v tem obdobju uspeli podaljšati PKP Hidrie za naslednji dve leti, kar je plod 

socialnega dialoga med vodstvom in ostalimi sindikati v korporaciji. Imeli smo več srečanj z vodstvom 

okoli reševanja posameznih primerov. Prav tako smo imeli dvakrat srečanje z vodstvom Hidrie, ki 

nam je pojasnilo nastalo situacijo in način reševanja, ter poudarilo pomen socialnega dialoga, ki je bil 

v teh mesecih še posebej pomemben. Člani IO podružnice so se večkrat sestali na svojih sejah, kjer so 

obravnavali razne predloge in obravnavali nastalo situacijo v povezavi z koriščenjem dopusta, 

spremembo delovnega koledarja,…Prav tako smo z novim odvetnikom pomagali članici pri reševanju 

odškodninskega zahtevka pri poškodbi na delu, ki je zanjo bil ustrezno rešen. Prav tako smo 

organizirali sindikalni izlet, ter po ugodni ceni ponudili nakup smučarskih kart v Cerknem. V Klimi 

Godovič smo se soočali z pomanjkanjem dela, večkrat smo se sestali z vodstvom in iskali rešitve, zato 

smo se dogovorili za prerazporeditev delavnega časa. Imeli smo odpuščanje manjšega števila 

delavcev, sedaj pa se stanje izboljšuje. Veliko nejevolje je pri zaposlenih povzročala prerazporeditev, 

vendar drugega ukrepa ni bilo možno izvesti, zato se je sindikat dogovoril za višje izplačilo regresa kot 

v drugih družbah Hidrie in dosegel, da se je bistveno izboljšal socialni dialog. V Eti Cerkno, ki je dobila 

novega predsednika uprave poteka delo nemoteno, sindikat se je sestal na več sejah, kot tudi z novim 

predsednikom uprave. Prav tako se je sindikat v juniju dogovoril za dvig plač z 1. Julijem 2014 za 3 %, 

kar je v danih razmerah zelo dober rezultat. Za člane smo organizirali nakup smučarskih kart in 

bazenskih kart po ugodnih cenah, ter nakup ozimnice in abonmajev za gledališče. V Kolektorju, kjer je 

dela dovolj so bile izplačane nagrade za obletnico Kolektorja. Sindikat je dobil v mnenje Hišni red, na 

katerega je podal pripombe, ki pa jih delodajalec v večini ni upošteval, kar je povzročilo nejevoljo na 

naši strani. Prav tako je bila sindikatu posredovan namen o ukinitvi dodatka iz leta 2008 in 2009, 

čemer pa sindikat nasprotuje, zato je predlagal sestanek z vodstvom, ki ga planiramo imeti kmalu. V 

obeh družbah Kolektor in Eta Cerkno je potrebno uskladiti PKP, saj so že precej zastarele, zato 

nameravamo vodstvoma to tudi predlagati. 
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