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Prezaposlitve delavcev Hotela Habakuk

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TV SLOVENIJA 1, 23.07.2019, DNEVNIK, 19.33
JASMINA JAMNIK (voditeljica): Zdaj pa k skrbem delavcev v Termah Maribor. Vodstvo podjetja namerava konec avgusta
okoli 90 zaposlenih iz Hotela Habakuk prezaposliti na hčerinsko podjetje. Delavce seveda zanima kaj konkretno zanje to
pomeni, včeraj so na sestanku z vodstvom iskali odgovore. Pa poglejmo ali so jih tudi dobili. Janez Krušič Sterguljc je z
nami v Mariboru in ima več informacij, o tem Janez kaj bo torej načrtovana prezaposlitev prinesla zaposlenim? So jih
odgovori odgovornih pomirili?
JANEZ KRUŠIČ STERGULJC (voditelj iz mariborskega studia): Ne, s pojasnili poslovodstva niso zadovoljni. Ravno
zaradi tega pričakujejo, da se bodo v prihodnje z vodilnimi še pogovarjali in poskušali rešiti tudi vprašanje slabih delovnih
pogojev. Vodstvo Term Maribor na naša vprašanja ne odgovarja, poglejmo pa kaj so povedali sindikatu.
FRANJA PIŽMOHT (novinarka): Lani ustanovljeno hčerinsko podjetje HBP že zaposluje okoli 20 delavcev Hotela
Bellevue, dodatne prezaposlitve pa naj omogočile lažje trženje mestnega in mariborskega dela hotelske verige.
BOJAN MEDIK (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije): To je 86 zaposlenih in da naj bi se jim priznala kontinuiteta pravic
iz delovnih razmerij, drugih odgovorov nismo dobili, tudi ne na vprašanje zakaj je bila odpovedana kolektivna pogodba.
FRANJA PIŽMOHT (novinarka): Zaposlene še bolj skrbijo kadrovska podhranjenost, neizplačane nadure, slabi odnosi. V
sindikatu so tako v enem dnevu zbrali večino podpisov zaposlenih za podporo sindikalnim aktivnostim.
BOJAN MEDIK (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije): Počakajmo do 15. avgusta, če bodo do takrat skupna
posvetovanja, obljubili so nam, da nam bodo dali nek odgovor. Do takrat čakamo.
FRANJA PIŽMOHT (novinarka): Bojijo se, da prezaposlitve pomenijo nadaljnjo razprodajo term. Rusi so po prevzemu
najprej prodali obmejne trgovine, letos še Fontano, prodajajo Hotel Bellevue. Zdaj iščejo kupca za zemljišče nekdanjega
motela v Bresternici, pred desetletji mondenega turističnega središča. Domačini bi mu vrnili stari blišč.
PRIMOŽ HEDL (predsednik Krajevne skupnosti Bresternica – Gaj): Ne bi si pa želeli ne krajani ne krajevna skupnost in
verjamem, da tudi ostali, da tu nekdo naredi ograjo in v bistvu naredi privatno zemljišče.
FRANJA PIŽMOHT (novinarka): Krožijo tudi govorice o prodaji nekdanjih Hotelov Piramida in Orel, a vodstvo naj bi
sindikatu zagotovilo, da za hotela v središču mesta, kot tudi Gostilno Pri treh ribnikih, trenutno ne iščejo novega lastnika.

