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ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZAPOSLENIH!

Ali je Gorenje res pred stečajem?
Ne. Gorenje smo s pomočjo novega lastnika Hisense International finančno prestrukturirali. Lastnik je podjetju med drugim zagotovil več kot 
100 milijonov posojil, s katerimi smo poplačali del dolgov do bank in si na ta način ključno znižali stroške financiranja.

Ali nas Hisense želi dati v stečaj, ker imajo menedžerji takšne pogodbe in odpravnine, da jim jih ne morejo izplačati?
Hisense je v Gorenje vložil več 100 milijonov evrov in nima nikakršne želje, da bi ta denar izgubil, kar bi se zgodilo, če gre Gorenje v stečaj. 
Še več. Ne samo, da Gorenja ne želi poslati v stečaj, Gorenje postaja platforma za razvoj in prodajo celotne skupine Hisense v Evropi in CIS 
(države nekdanje Sovjetske zveze).

Ali imamo zastoje zaradi materiala zato, ker ne plačujemo dobaviteljem?
Dobaviteljem plačujemo redno in v skladu z dogovori. Proizvodnjo v tovarnah smo zmanjšali zaradi zmanjševanja zalog. Zato moramo najprej 
prodati aparate, ki smo jih že izdelali, šele nato proizvesti nove. Nenapovedane prekinitve, do katerih je v preteklosti tudi prihajalo, so 
posledica težav v oskrbni zalogi. Povzročajo nam škodo, zato je odpravljanje težav v oskrbni verigi ena od prioritetnih nalog v prihodnjih 
tednih in mesecih.

Zakaj še do sedaj ni sprejetega plana?
Načrt proizvodnje v skladu z internimi pravili predstavljamo Svetu delavcev. Mesečni načrti dela so pripravljeni in jih predstavljamo redno.

Ali Hisense res prodaja blagovni znamki ASKO in ATAG?
Blagovne znamke so eden ključnih razlogov, da je Hisense kupil Gorenje. Blagovnih znamk ne prodaja, temveč jih krepi.

Ali nas res prodajajo BEKO-tu?
Glavni direktor Lan Lin je že v pogovoru za interni časopis zelo jasno povedal, da to ne drži. Hisense je Gorenje kupil in v njegovo finančno 
prestrukturiranje vložil veliko denarja, zato ga ne prodaja, temveč gorenje vzpostavlja kot razvojno in prodajno platformo za Evropo in države 
CIS. Informacija, da Gorenje lastnik prodaja, ne drži.

Kdo je kriv in kdo bo odgovarjal za izgubo?
Rezultati poslovanja bodo znani aprila. Kot smo že napovedali, bodo slabi, kar je za prehodna leta razumljivo iz več razlogov. Vse svoje moči 
smo usmerili v iskanje strateškega lastnika, prodajo in prenos. Težave smo imeli na trgih, kjer so bili kupci v krču tudi zaradi negotovosti v 
povezavi s strateškim procesom. Obenem so ob nakupih vedno izvedejo računovodske uskladitve, zato imajo vsa podjetja v letu prodaje 
slabe rezultate.

Kaj delajo v Gorenju predstavniki Electroluxa in Boscha?
Ena od prioritet poslovanja Gorenja v prihodnjih tednih in mesecih je povečevanje OEM ali industrijskih poslov. V lanskem letu smo tudi zaradi 
strateškega procesa ustvarili bistveno manj prihodkov od industrijskih poslov, zdaj jih želimo znova postaviti na noge. O sodelovanju se, kot 
smo se že desetletja doslej, pogovarjamo s številnimi partnerji iz branže.

Utrinki iz zborov delavcev
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Ali se res naslednji mesec načrtuje dodatno odpuščanje?
Z novo organizacijo bomo zmanjšali število ravni poslovodenja, kar pomeni zmanjšanje števila oddelkov in direktorjev. V podpornih službah 
bomo morali postati bolj učinkoviti. Vse morebitne kadrovske poteze bomo ustrezno skomunicirali in skoordinirali s sindikatom in Svetom 
delavcev. Načrta odpuščanja prihodnji mesec pa ni.

Kaj se dogaja v programu PSA, da padajo naročila, plan pa se vsakodnevno spreminja, aparat nove generacije pa je top na trgu?
Proizvodnjo optimiziramo za zagotavljanje dobičkonosnosti, optimalnih zalog ter v skladu z dobavami materiala. Težave z dobaviteljem 
elektronike odpravljamo ter se usmerjamo v lasten razvoj in proizvodnjo elektronike, vendar za vzpostavitev sistema potrebnega še nekaj 
časa.

Kako, da je naenkrat pomivalni stroj predrag, nedaleč nazaj pa smo napovedovali novo dodatno linijo?
Linijo hladilnikov iz HZPA smo v Valjevo selili tudi zaradi prostorskih potreb programa PMS. Načrti o gradnji dodatne linije proizvodne linije v 
programu pa se niso spremenili.

Hisense je našel veliko nepravilnosti v poslovanju in nas bodo zaprli?
Hisense je v postopku prevzema opravil skrbni pregled. Imel je dostop do celotnega poslovanja Gorenja. Po finančnem prestrukturiranju se 
zdaj lotevamo poslovnega prestrukturiranja.

Ali sploh bo TV hala?
Načrt glede gradnje tovarne za izdelavo televizij ostaja nespremenjen. Predvidoma jeseni prihodnje leto bo v novi tovarni stekla proizvodnja 
televizij, pretežno za evropski trg. Preventivno smo že izvedli arheološka izkopavanja. Postopek pridobivanja dokumentacije je v teku.

Kako to, da tisti, ki so krivi za slabo vodenje in poslovanje Gorenja še vedno sedijo na vodilnih mestih?
Kadrovska politika in imenovanja poslovodstva so v domeni lastnika. Doslej je lastnik na podlagi slabih rezultatov že izvedel več kadrovskih 
sprememb na trgih in v centrali podjetja. O vseh ste bili ustrezno obveščeni. Doseganje poslovnih rezultatov zaposlenih na vseh ravneh, 
ustrezno nagrajevanje doseganja oziroma preseganja in sankcioniranje nedoseganja rezultatov, so ključna vodila Hisense International in 
Gorenja.

Ali se res razmišlja o outsorcingu posameznih dejavnosti (čiščenje, varovanje)?
Zaenkrat načrtov o outsorcingu dejavnosti ni.

Ali se pripravlja ponovna temeljita reorganizacija in ukinitev posameznih dejavnosti?
Cilj reorganizacije je predvsem zmanjševanje nivojev vodenja. Bistveno bomo zmanjšali število področij in s tem povezano število direktorjev 
in tako zagotovili bolj učinkovito in hitrejše vodenje podjetja.

Ali držijo informacije, da se obetajo spremembe pri delovnem času?
V tem trenutku poslovodstvo ne razmišlja o spremembah delovnega časa ne v proizvodnji ne v podpornih oziroma servisnih službah. Delovni 
čas do nadaljnjega ostaja enak.

Ali zaradi spremembe v d.o.o. potrebujemo nove pogodbe o zaposlitvi?
Preoblikovanje podjetja v drugo obliko ne vpliva na sklenjene in veljavne pogodbe, saj je Gorenje, d.o.o. pravni naslednik podjetja Gorenje, 
d.d. Kot takšno prevzema vse njegove obveznosti. Vse sklenjene pogodbe o zaposlitvi torej ostajajo veljavne še naprej pod enakimi pogoji, 
kot so veljali doslej.


