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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje (v nadaljevanju Svet MOV) je na podlagi 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 
in 18/8) na 5. izredni seji Sveta Mestne občine Velenje dne ¬¬¬¬¬¬3. 7. 2012 
sprejel naslednji

SKLEP
o opredelitvi sveta Mestne občine Velenje 

do razvojne vizije Skupine Gorenje 

1. člen

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z razvojno vizijo 
Skupine Gorenje in jo podpira ob upoštevanju naslednjih 
stališč:

1. Za nadaljnji razvoj Šaleške doline je izjemnega pomena, da 
se število delovnih mest slovenskega dela Skupine Gorenje 
v prihodnjih letih ne znižuje, četudi bo prišlo do realizacije 
odločitev vodstva družbe o optimiziranju proizvodnih lokacij. 
Selitev namesto ukinitve proizvodnih programov s stroškovno 
nekonkurenčnimi proizvodi v okolja, kjer ekonomski pogoji 
za poslovanje zagotavljajo še sprejemljivo rentabilnost 
proizvodnje, lahko prispeva k boljšim poslovnim rezultatom 
Skupine Gorenje, vendar bo ta ukrep v celoti dosegel namen, 
če to ne bo pomenilo izgube delovnih mest v slovenskem delu 
Skupine Gorenje, če delavci v Šaleški dolini zaradi tega ne 
bodo ostali brez dela in bodo dobili vsaj enakovredno delo v 
nadomestnih ali novih programih.

2. Glede na velikost in pomen slovenskega dela Skupine 
Gorenje za Slovenijo in še posebej za Šaleško dolino naj bo pri 
sprejemanju odločitev o načinih uresničevanja razvojne vizije in 
ciljev Skupine Gorenje ob ekonomskem interesu (čim večjem 
dobičku družbe), upoštevana tudi družbena odgovornost 
družbe do zaposlenih, lokalne skupnosti in do poslovnih 
partnerjev. Lokalna skupnost, poslovni partnerji, predvsem pa 
delavci Skupine Gorenje so bili v celotnem obdobju delovanja 
podjetja Gorenje, posebej še v mnogih kriznih obdobjih, z veliko 
naklonjenostjo, odpovedovanjem, inovativnostjo, izkušnjami 
in razumevanjem, ključni dejavnik njegovega uspešnega 
poslovanja, preživetja, nadaljnje rasti in razvoja.

3. Nedvoumen interes lokalne skupnosti je, da je tudi v 
prihodnje sedež slovenskega dela Skupine Gorenje v Velenju, 
saj je delež zaposlenih delavcev na tej lokaciji v okviru Skupine 
Gorenje daleč največji. 

2. člen

Svet Mestne občine Velenje prav tako podpira pobude Sveta 
delavcev slovenskega dela Skupine Gorenje, ki so jih sprejeli 
na 32. seji dne 28. marca 2012:

1. da se zagotovi delo delavcem, ki bi lahko ostali brez dela ob 
sprejemanju odločitev o optimiziranju proizvodnih lokacij;

2. da se poišče nadomestne programe za zapolnitev proizvodnih 
kapacitet, saj v nasprotnem primeru tudi programi, ki bi ostali v 
Velenju, ne bi bili racionalni (dobičkonosni);

3. da se tudi v nadaljnjih odločitvah upoštevajo vse, z zakonom 
in drugimi predpisi zahtevane norme, in da se te odločitve 
pravočasno uskladi s socialnimi partnerji; 

4. da aktivnosti, ki se bodo izvajale pri optimiziranju proizvodnih 
lokacij, ne bodo vplivale na finančno stanje in povečale sedanje 
zadolženosti;

5. da se s socialnimi partnerji sklene dogovor, ki bo zagotavljal 
ohranitev obstoječih delovnih mest ob upoštevanju vseh norm, 
ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih in veljavnih kolektivnih 
pogodbah.         

3. člen

Svet Mestne občine Velenje pričakuje, da bodo pristojni državni 
organi upoštevali in podpirali uvajanje novih proizvodnih 
programov kakovostnih izdelkov, ustvarjanje novih delovnih 
mest z višjo dodano vrednostjo, domačih gospodarskih družb 
pod enakimi pogoji kot vlaganja tujih investitorjev. 

4. člen

Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št. spisa: 032-01-0007/2012
Datum: 3. julij 2012

                                župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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