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OBVESTILO ČLANOM SINDIKATA
SKEI GORENJE
V zvezi z aktualnimi postopki ugotavljanja presežnih delavcev v družbah Gorenje, d.o.o., HGE, d.o.o., Gorenje I.P.C., d.o.o. in Gorenje
Gostinstvo, d.o.o. pozivamo vse člane sindikata SKEI Gorenje, ki so bili oz. še bodo vabljeni v naslednjih dneh v kadrovsko službo z
namenom ugotavljanja pogojev za »čakanje pred upokojitvijo«, da se v primeru kakršnihkoli vprašanj oz. dilem obrnejo na odvetnika
sindikata (tel. št.: 03 898 27 53) ali na sindikalno pisarno (tel. št.: 03 899 22 34).
Hkrati opozarjamo, da v okviru programa razreševanja presežnih delavcev ne smejo biti podane odpovedi pogodb o zaposlitvi
iz poslovnega razloga naslednjim kategorijam delavcev, ki skladno s predpisi uživajo posebno delovnopravno varstvo:
delavci pred upokojitvijo ( dopolnjenih 58 let starosti ali če delavcu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do 5 let
pokojninske dobe)
noseče delavke
delavke, ki dojijo otroka do enega leta starosti
starši, ki izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta
predstavniki delavcev (člani sveta delavcev, sindikalni zaupniki)
Invalidom lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga zgolj, če so predhodno izpolnjeni pogoji, ki jih določajo
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju oziroma predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
Sindikat in delodajalci Skupine, pri katerih tečejo postopki razreševanja presežnih delavcev, so se dogovorili, da bodo delodajalci pri
določanju presežnih delavcev upoštevali še naslednje skupno pravilo:
V primeru, da sta oba zakonca ali zunajzakonska partnerja zaposlena v družbah v Skupini Gorenje, v katerih se bodo vodili
postopki razreševanja presežnih delavcev, je lahko presežni delavec le eden izmed njiju;
varstvo oz. pravilo iz prejšnje alineje velja tudi v primeru, če je eden od zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev kot presežni
delavec prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v postopku razreševanja presežnih delavcev, ki je bil v družbi
Gorenje, d.o.o. ali Hisense Gorenje Europe, d.o.o. že izveden in zaključen v marcu oz. aprilu 2020;
med presežnimi delavci tudi ne more biti samohranilcev oz. samohranilk.
Delavci, ki so želeli uveljaviti možnost pri ohranitvi zaposlitve iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku, so morali delodajalca o
navedenih dejstvih obvestiti najkasneje do 22. 5. 2020.
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