
ALI NAS MORA SKRBETI?
Med zaposlene se je vnesel občutek, kot da ni nobenega načrta, strategije, logike. Kje je Gorenje, kam gre Gorenje in kaj bo z 
Gorenjem? Bojimo se, da bodo številne reorganizacije in nekatere poteze imele pogubne posledice za Gorenje v Sloveniji. 

Ali se iščejo boljše rešitve za večino zaposlenih ali le za peščico posameznikov? Trenutno je najbolj pomembno, kdo bo kam kaj 
speljal-prodal-outsourcal. Vemo, da je bilo Gorenje v slabem stanju, ampak danes po več kot enem letu po prevzemu smo kljub 
prihrankom in večji produktivnosti še vedno v veliki izgubi. Ne verjamemo več podatkom, ki nam jih dajejo. 

V medijih se govori o 1500 novih delovnih mestih, ob tem pa potihoma selijo klicni center, razmišljajo o zaprtju trgovine, vedno več pa je 
tudi govoric o postavitvi TV hale v Srbiji in ne v Sloveniji. Ali bosta država in lokalna skupnost dovolili, da nam tako opevano 
investicijo speljejo drugam?

Odločitve se dnevno spreminjajo, velik vpliv na le-te pa ima, kot kaže, tudi nekdanje vodstvo Gorenja. Podjetje je v izgubi, ni denarja za 
delavce, po drugi strani pa krožijo informacije o izplačevanju visokih odpravnin, selitvi vodstva v Ljubljano, to pa pomeni tudi veliko 
nevarnost za izgubo strokovnih delovnih mest, ki so še kako pomembna za potek proizvodnje  v Velenju. Namesto na povečanju 
prihodkov se dela samo na zniževanju stroškov. 
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Vsakodnevno nam govorijo, da smo neproduktivni , nam pa delavci izgorevajo in zapuščajo 
podjetje, ob tem pa ugotavljamo, da v tovarnah na Kitajskem za enako število izdelkov dela 
enkrat več delavcev. Občutek imamo, kot da nekdo namerno povzroča nezadovoljstvo, da 
lahko rečejo, da se tukaj nič ne da. 

Pred časom smo dobronamerno na vodstvo Hisensa poslali pobudo za sestanek z njihovim 
ožjim vodstvom z željo, da jih opozorimo na težave, ki jih vsakodnevno opažamo zaposleni, 
pa žal nismo dobili odgovora.

Vsekakor si vsi zaposleni želimo dobro in uspešno zgodbo Hisensa in Gorenja. K 
temu pa bi vsekakor pripomoglo tudi to, da bi zaposleni  imeli več pravih informacij o 
trenutnem stanju in nadaljnjih načrtih lastnika. V izogib dezinformacijam ter z namenom 
boljše obveščenosti zaposlenih smo predlagali izvedbo zborov delavcev v začetku meseca 
decembra.

Potrebno se je tudi zavedati, da lahko zastavljene cilje dosežemo le z zadovoljnimi, 
dostojno plačanimi in motiviranimi zaposlenimi. S tem namenom je sindikat naslovil na 
delodajalca zahtevo za dvig plač in izplačilo nagrade zaposlenim ob koncu leta! 

“Z vsemi sredstvi se bomo borili za 
socialno varnost, dobre medsebojne 
odnose ter varno in zdravo delo naših 
zaposlenih.”

Jasmina Nedić
predsednica SKEI Gorenje GA



POBUDA ZA USTANOVITEV EVROPSKEGA SVETA DELAVCEV
23. oktobra 2019 smo se sestali predstavniki sindikata Gorenja iz Slovenije, Češke in Srbije. Osrednjo pozornost  smo namenili 
ustanovitvi Evropskega sveta delavcev (ESD). Pobudo o ustanovitvi smo poslali tudi vodstvu Hisense. ESD med drugim določa pravico 
biti informiran in izražati mnenje (opraviti posvetovanje) o vseh zadevah s področja  gospodarskih  in socialnih interesov 
zaposlenih. Tako mora  biti vodstvo  ESD obveščeno  o strukturi družb ali povezanih družb, njihovem gospodarskem in finančnem 
položaju ter predvidenem razvoju poslovanja, proizvodnje in prodaje. Osnova za obveščanje in posvetovanje pa je letno poročilo oziroma 
letni načrt podjetij v skupini Hisense.

SESTANEK S PREDSTAVNIKI MESTNE OBČINE VELENJE
Na povabilo podžupana Petra Dermola smo se sestali s predstavniki Mestne občine Velenje, katerim smo predstavili naše poglede na 
trenutno situacijo v Gorenju. Skupno mnenje je bilo, da je čudno, da v času, ko vsi govorijo o regionalizaciji in decentralizaciji, Hisense 
postavlja svoj center za Evropo v Ljubljani, kjer je dražja delovna sila, višji stroški upravljanja, v Velenju pa imajo tudi več kot zadosti 
prostora. Želimo si, da v Gorenje pridejo novi in ostanejo stari  delavci, ki jih bomo glede na začetne napovedi o veliki rasti še 
kako potrebovali. Nočemo, da nam iz Velenja odhajata znanje in strokovna delovna mesta, ki so pomembna za proizvodnjo na 
velenjski lokaciji. Tako država kot tudi lokalna skupnost morata narediti vse, da pride do realizacije obljubljene investicije v proizvodnjo 
elektronike in tovarno televizorjev ter širitev obstoječih proizvodnih programov.
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Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec, predsednik 
Gregorčičeva 20, 25 
1000 Ljubljana 
 

Spoštovani gospod predsednik, 

v Mestni občini Velenje smo zelo zaskrbljeni zaradi aktivnosti in namer, ki se v zadnjem 
obdobju odvijajo v Gorenju. Družba Gorenje je za našo lokalno skupnost izjemno 
pomemben steber gospodarstva že skoraj sedem desetletij. Prav tako je Gorenje, kot eden 
izmed večjih slovenskih izvoznikov in zaposlovalcev, izjemnega pomena za slovensko 
gospodarstvo. Trenutna situacija v podjetju, načrti novega vodstva in razpoloženje 
zaposlenih, so daleč od obljub in zavez, ki so jih novi lastniki dajali ob prevzemu družbe. 
Ocenjujemo, da je dobro leto dni po prevzemu Gorenja s strani kitajskega Hisensa stanje 
že postalo kritično. 

V preteklih dneh smo se zaradi izrednih razmer sestali tako z glavnim direktorjem Chao 
Liujem kot tudi s predstavniki delavcev in sindikatom. Ob prevzemu podjetja so bile 
napovedi optimistične. Obljubljali so, da bodo zgradili novo tovarno in ustvarili nova 
delovna mesta. Tako zaposleni v družbi kot tudi občinska uprava smo verjeli, da bo 
prevzem prinesel pozitivne učinke za zaposlene, za podjetje in za celotno lokalno skupnost. 
Žal pa trenutne razmere kažejo ravno obratno. Danes so zaposleni zelo zaskrbljeni in 
prestrašeni, saj o prihodnosti in načrtih Gorenja pridobivajo različne informacije in šele, 
ko so te že dejstvo. Učinkovitega dialoga z vodstvom ni. Zaradi precejšnjega pritiska na 
povečanje tempa dela se povečuje bolniška odsotnost, vedno več strokovnega kadra 
odhaja, prihaja do odpuščanj (tudi invalidnih oseb), nezadovoljstvo med zaposlenimi pa 
je vsak dan večje. Nedavna informacija o selitvi uprave v Ljubljano nas je negativno 
presenetila, saj selitev visoko izobraženega kadra v Ljubljano ne obeta nič dobrega. V 
Velenju verjamemo, da lahko vodstvo enako dobro vodi družbo tudi, če ostane v 
Velenju. Tudi namera o premestitvi klicnega centra v Srbijo, kaže na to, da želijo v 
Velenju ohraniti le proizvodni del s čim manj stroški oz. delovne sile. To je skrajno 
zaskrbljujoče! 

S takšnim načinom vodenja družbe, ki je eden izmed glavnih stebrov Šaleške doline in 
širše, se ne strinjamo. Odločno nasprotujemo selitvi upravnega dela Gorenja v Ljubljano, 
saj gre za še eno obliko centralizacije sistema, ki je eden izmed ključnih problemov 
Slovenije. Nenazadnje so nas zadnje čase polna usta raznih ukrepov proti centralizaciji, pa 
pokažimo, da nas niso samo besede. Kot predsednika Vlade RS vas pozivamo, da odločno 
ukrepate proti selitvi upravnega dela Gorenja. 

Prijazen pozdrav, 

         

                                                                                          Bojan KONTIČ 

V vednost: 
- nj. eksc. Wang Shunqing, veleposlanik Ljudske republike Kitajske 
- Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 
- mediji 
 

 Velenje,  12. november 2019 

 

PISMO ŽUPANA PREDSEDNIKU VLADE
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