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Uprava Gorenje d.d. Velenje, 27.05.2015
Partizanska 12
SI-3503 Velenje

ZADEVA: Poziv k spoštovanju oziroma izpolnitvi zavez iz Sporazuma o 
ohranitvi delovnih mest z dne 19. 04. 2012
Spoštovani!

Že kar nekaj časa krožijo med zaposlenimi določene govorice, nato pa so nam bile še s strani nekaterih vodilnih delavcev v 
proizvodnih programih podane konkretne informacije, da se bodo v bližnji prihodnosti nekatere proizvodne linije preselile 
na druge proizvodne lokacije, in sicer izven meja Slovenije.

Glede na to, da smo bili v preteklosti priča že kar nekaj tovrstnim selitvam, želimo na tem mestu ponovno izpostaviti zaveze 
družbe Gorenje d.d., ki izhajajo iz 5. člena Sporazuma o ohranitvi delovnih mest, sklenjenega dne 19. 04. 2012. Ta namreč 
določa, da se Gorenje d.d. obvezuje, da bo ob morebitnih selitvah proizvodnje izdelkov in programov iz slovenskega dela 
Gorenja v obdobju 2012-2015 ohranjalo obstoječa delovna mesta v slovenskem delu Gorenja ter zagotavljalo delo in pro-
grame, ki bodo vsaj enakovredno nadomestili izdelke in programe, ki bi se selili. Vsi dobro vemo, zaposleni pa tudi ves čas 
opozarjamo, da ta drugi del zaveze ni bil v celoti oziroma dosledno spoštovan. Nenazadnje je tudi eden izmed ciljev Strate-
škega načrta skupine Gorenje 2014-2018 vzpostaviti spodbudno okolje za svoje zaposlene. Pri slednjem bomo predstavniki 
sindikata nepreklicno vztrajali tudi v bodoče.

Namreč, v primeru, da boste sprejeli odločitev o izvajanju nadaljnjih selitev brez zagotavljanja nadomestne proizvodnje, 
nam boste poslali jasno sporočilo, da naši argumenti, ki so bili že večkrat predstavljeni tako na sejah Sveta delavcev kot 
tudi na skupščinah SKEI Konference PS Gorenje, ter predvsem sklenjeni Sporazum o ohranitvi delovnih mest za vas nimajo 
nikakršne teže, kar pa bi zlasti v fazi aktivnega socialnega dialoga med sindikatom in upravo družbe predstavljalo izjemno 
nepremišljeno, predvsem pa nekorektno dejanje.

Na podlagi navedenega izrecno nasprotujemo morebitnim nadaljnjim selitvam proizvodnje na način, ki bi bil v nasprotju 
z zgoraj navedenimi zavezami iz Sporazuma o ohranitvi delovnih mest. Zato vas v izogib morebitnim nadaljnjim nespo-
razumom oziroma zaostrovanjem medsebojnih odnosov pozivamo, da dosledno upoštevate sledeči sklep skupščine SKEI 
Konference PS Gorenje, sprejet dne 09. 04. 2015:

»Skupščina SKEI Konference PS Gorenje poziva vodstvo podjetja, da se pri sprejemanju odločitev glede nadaljnjega op-
timiranja proizvodnih procesov nameni absolutna prednost slovenskemu delu Gorenja z namenom ohranitve obstoječih 
delovnih mest.«

V sindikatu upamo in si iskreno želimo, da bi predmetno problematiko rešili na sporazumen način v korist vseh vključenih 
strani, saj bomo v nasprotnem primeru z namenom dolgoročne zaščite sklenjenih socialnih dogovorov primorani poseči po 
bolj radikalnih oblikah sindikalnega boja.

S sindikalnimi pozdravi!

 Predsednik SKEI Gorenje GA Predsednik SKEI Konference PS Gorenje
 Vinko Jeličić Žan Zeba

V vednost:
- člani Sveta delavcev Gorenje d.d.
- predstavniki zaposlenih v Nadzornem svetu Gorenje d.d.
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