Kaj imajo skupnega Pohorje,
Kanin, Lipica in Bohinj?
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Slabo državno upravljanje, pomanjkanje strategije in odgovornosti,
odgovarjajo v sindikatu delavcev gostinstva in turizma
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Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) opozarja, da velik
del odgovornosti za težave slovenskega turizma, katerih zadnji primer je
stečaj Športnega centra Pohorje (ŠCP), nosi država, saj ni naredila nič za to,
da bi rešila situacijo. "Kaj počnete z našo branžo? Koliko časa vam bomo to
še dovolili," je retorično vprašala generalna sekretarka sindikata Karmen
Leban. Med najbolj zgrešenimi primeri je naštela Kanin, kjer država ni
našla potrebnih sredstev za sanacijo gondolske žičnice in posledično so
tamkajšnji hoteli še vedno zaprti in mnogo ljudi še brez službe.

Problematična se ji zdita med drugim tudi pomanjkanje strategije za
Kobilarno Lipica in divja privatizacija hotelov v Bohinju, zadnji primer
slabega upravljanja slovenskega turizma pa je ŠC Pohorje: "Vlade so samo
obljubljale, a ničesar naredile. Ne razumemo, kako ne uvidijo, da je stečaj za
državo morda najlažja, a hkrati najdražja varianta?"
Zakaj nihče ne odgovarja?
Lebanova je spomnila še na vrsto propadlih državnih investicij in
izgubljenih milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, ki je poniknil v
turističnih objektih (na primer Rimske terme), medtem ko je povprečna
plača delavca v gostinstvu in turizmu v Sloveniji le nekaj več kot tisoč evrov,
z vsemi dodatki vred. Na slovenski turizem je neposredno vezanih 28 tisoč
delovnih mest, posredno celo 53 tisoč, država pa zanj po besedah Lebanove
nima nobene strategije. "Če bi to panogo znali izkoristiti, je v njej ogromno
prostora za nove zaposlitve," je dodala.
Sekretarka območnega odbora SGiT Podravja Breda Črnčec je spomnila
na že tako kritičen položaj mariborskega gospodarstva, za katerega stečaj ŠC
Pohorje predstavlja nov udarec. "V Mariboru je že dalj časa vklopljen rdeči
alarm pred izgubo zaposlitve, ampak, kot kaže, si odgovorni še kar naprej
zatiskajo oči. "Najbolj žalostno je, da je podjetje pristalo v stečaju in da za to
pač nihče ne odgovarja. Kratko pa so potegnili delavci, ki so se znašli na
cesti, skoraj brez možnosti za ponovno zaposlitev, saj je bilo v septembru
okoli osemsto registriranih brezposelnih z izobrazbo s področja gostinstva
in turizma."
Turisti največ v gore, sledijo zdravilišča in morje
Republiški statistični urad je sicer danes objavil, da je bilo avgusta okoli 421
tisoč prihodov tujih turistov, to je šest odstotkov več kot avgusta lani,
ustvarili pa so 1,16 milijona prenočitev oziroma dva odstotka več kot pred
letom dni. Število domačih gostov je upadlo za osem odstotkov, na 135.600,

število njihovih prenočitev pa se je znižalo za skoraj devet odstotkov, na 482
tisoč. Največ nočitev turistov je bilo v gorskih občinah, sledile so zdraviliške
in obmorske občine. V zdraviliških je bilo število prenočitev približno enako
kot avgusta lani, v obmorskih pa za odstotek višje. V občini Ljubljana je bilo
deset odstotkov vseh turističnih nočitev oziroma za 12 odstotkov več kot
pred letom dni. 40 odstotkov vseh nočitev je bilo ustvarjenih v Piranu,
Ljubljani, Brežicah in na Bledu.
Največ tujih turistov je prišlo iz Italije (18 odstotkov), Nemčije (14
odstotkov), Nizozemske (devet odstotkov) in Avstrije (osem odstotkov). V
prvih osmih mesecih tega leta je bilo v Sloveniji 2,44 milijona prihodov
turistov, to je skoraj tri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so
6,85 milijona prenočitev oziroma dober odstotek manj kot v enakem
lanskem obdobju.

Gostinci in turistični delavci: Velik del krivde za slab položaj v
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Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je opozoril, da velik del odgovornosti za
težave slovenskega turizma nosi država, ki ni naredila nič za to, da bi rešila položaj.
"Kaj počnete z našo branžo? Koliko časa vam bomo to še dovolili," se je na novinarski konferenci
vprašala generalna sekretarka sindikata Karmen Leban. Med najbolj zgrešenimi primeri slovenske
politike na področju turizma je naštela Kanin, kjer država ni našla denarja za sanacijo gondolske
žičnice in posledično so tamkajšnji hoteli še vedno zaprti, mnogo ljudi pa je še vedno brez službe.
Problematična se ji zdita med drugim tudi pomanjkanje strategije za Kobilarno Lipica in divja
privatizacija hotelov v Bohinju, zadnji primer slabega upravljanja slovenskega turizma pa je Športni
center (ŠC) Pohorje.
Spomnila je še na vrsto propadlih državnih naložb in milijone evrov, ki so poniknili v turističnih objektih,
kot na primer Rimske terme, medtem ko je povprečna plača delavca v gostinstvu in turizmu v Sloveniji
le nekaj več kot 1.000 evrov z vsemi dodatki.
Na slovenski turizem je neposredno vezanih 28.000 delovnih mest, posredno celo 53.000, država pa
zanj po besedah Lebanove nima nobene strategije. "Če bi to panogo znali izkoristiti, je ogromno
prostora za nove zaposlitve," je dodala in se vprašala, zakaj nihče izmed odgovornih za nasedle
projekte, med drugim tudi ŠC Pohorje, ne odgovarja za svoja dejanja.
Kdo bo odgovarjal
Sekretarka območnega odbora GiT-a Podravja Breda Črnčec je spomnila na že tako kritičen položaj
mariborskega gospodarstva, za katerega stečaj ŠC-ja Pohorje predstavlja nov udarec.

"Najbolj žalostno je, da je podjetje končalo v stečaju in da za to pač nihče ne odgovarja. Kratko pa so
potegnili delavci, ki so se znašli na cesti brez možnosti za ponovno zaposlitev, saj je bilo v septembru
okoli 800 registriranih brezposelnih oseb z izobrazbo s področja gostinstva in turizma. Zato se nam
upravičeno postavlja vprašanje, kaj se počne s slovenskim turizmom," je še dodala.
A. Č.

Sindikat gostincev sprašuje državo, kaj počne s slovenskim
turizmom
Maribor, 24. oktobra (STA)
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije opozarja, da velik del odgovornosti za težave slovenskega
turizma, katerih zadnji primer je stečaj Športnega centra Pohorje, nosi država, ki ni naredila nič za to, da bi
rešila situacijo. Generalna sekretarka Karmen Leban je zato naslovila na državo vprašanje, kaj počne z
njihovo branžo.
Med najbolj zgrešenimi primeri slovenske politike na področju turizma je naštela Kanin in Kobilarno Lipica.
Spomnila je še na vrsto propadlih državnih investicij in izgubljenih milijonov evrov davkoplačevalskega
denarja, ki je poniknil v turističnih objektih, kot na primer Rimske terme, medtem ko je povprečna plača
delavca v gostinstvu in turizmu v Sloveniji le nekaj več kot 1000 evrov z vsemi dodatki.
Na slovenski turizem je neposredno vezanih 28.000 delovnih mest, posredno celo 53.000, država pa zanj
po besedah Lebanove nima nobene strategije.
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Sindikati predlagali, da se privatizacija ustavi, a jih niso
podprli
Ljubljana, 17.10.2014, 19:45 | STA / S.S.

Ekonomsko-socialni svet je sklenil, da se postopki privatizacije državnih podjetij, ki že
tečejo, nadaljujejo. Sindikati so sicer zahtevali, da se postopke ustavi, a predlog ni bil
sprejet.
Video
Iz 24UR: Privatizacija se ni ustavila
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Ekonomsko-socialni svet (ESS) je na današnji seji sklenil, da se postopki privatizacije državnih podjetij, ki že
tečejo, nadaljujejo, je povedal državni sekretar Metod Dragonja. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič pa je pojasnil, da so sindikati zahtevali, da se postopke zaustavi, a ta predlog
ni bil sprejet.
Kot je ob robu seje ESS v Ljubljani novinarjem povedal Dragonja, ki je kot državni sekretar v kabinetu
predsednika vlade pristojen za področje javnega premoženja, so predstavniki vlade danes predstavili poročilo o
poteku privatizacije.
Po njegovih besedah so predvsem na sindikalni strani izrazili precejšnjo zaskrbljenost, da nekateri postopki
prodaje državnih naložb niso dovolj pregledni, transparentni in ne sledijo vsem ciljem. "Sindikalna stran je celo
predlagala, da bi prekinili potek privatizacije podjetij s seznama 15 podjetij, sprejetega v DZ, vendar smo nato
ocenili, da je ta zahteva nerealna," je pojasnil.
So se pa po njegovih besedah dogovorili, da bodo v razpravo in pripravo strategije upravljanja državnega
premoženja aktivno vključili tudi delodajalce in sindikate.
Poleg tega so se s predstavniki delojemalcev dogovorili, da se čim prej aktivira Ekonomsko-socialni strokovni
odbor oz. posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Sindikati bodo lahko prek njega
opozarjali na socialne vidike privatizacije.
Uskladili so se še o aktivnem delu na temah, kot je vzpostavitev demografskega sklada, ki se bo napajal tudi iz
kupnin od prodaje državnih naložb.
Sindikati se bodo trudili naprej
Predsednik ZSSS Semolič je potrdil, da so danes vse sindikalne centrale zahtevale zaustavitev postopka
privatizacije do sprejetja strategije, ki bo odgovorila na vprašanja, kako in pod kakšnimi pogoji prodajati ter kako
onemogočiti deviacije na tem področju.
A predstavniki vlade in delodajalcev so nastopili proti predlogu in zato ni bil sprejet, je razložil Semolič in
napovedal, da bodo pri njem vztrajali.
Prvi mož ZSSS je opozoril, da v primerih rizičnega kapitala, ki želi poceni kupiti slovenska podjetja in čim prej priti
dovelikih dobičkov, lastniki odpuščajo delavce. Zlasti vloga negotovega kapitala bo usodna za številna podjetja, je
izpostavil.
Na današnje dogajanje so se v posebni izjavi odzvali tudi v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, kjer
menijo, da "je zahteva za ustavitev privatizacije realna in potrebna, sicer je ne bi sopredlagali".
Po njihovem bi morali izvajanje privatizacije 15 podjetij z vladnega seznama podpreti z ustreznim pravnim
okvirjem, ki bi omogočil učinkovit nadzor nad prodajo, transparentnost postopkov in preprečitev možnih zlorab.
Cilj pa bi moral biti ohranjanje delovnih mest in povečanje socialno ekonomske varnosti delavk in delavcev ter
nadaljnji razvoj privatiziranih podjetij, ne pa izpolnjevanje obljub v zameno za dostop do finančnih virov.
Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj je bil na drugi strani ob
robu seje kritičen, ker se je ponavljalo "ideološko mantro" o tem, kako je država slab lastnik. "Nato pa se nemški
državi proda letališče in morda se ji bo še telekom, kar pomeni, da bi morali slovenski oblastniki povedati, da je
slab lastnik slovenska država, ne pa država kar na splošno," je dejal.
Privatizacija se bo nadaljevala

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki je trenutno tudi na čelu ESS, Branko Meh pa je po
koncu seje poudaril, da je treba privatizacijo po seznamu 15 podjetij nadaljevati, a morajo biti kupci taki, da bodo
skrbeli za vlaganja, razvoj, zaposlovanje.
Za nadaljevanje privatizacije so so se zavzeli tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).
Privatizacija bo tako glede na današnje srečanje tekla naprej. Strategija bo, tako Dragonja, na vladi usklajena do
konca novembra. Nato bo šla v javno razpravo, ko bodo zbrane pripombe deležnikov in zainteresirane javnosti,
pa še v vladno in parlamentarno razpravo.

