
HOTEL DIANA

Državno sekretarko
zatožili Šarcu

Timotej Milanov Olgi Belec v Sindikatu gostinstva in turizma očitajo,
daje opeharila zaposlene v svoji nekdanji družbi

Hotel Diana, nova lastnica podjetja paje celo sprožila
tožbo, v kateri ji očita goljufijo. Belčeva očitke zavrača

Zapletom v murskosobo-
škem Hotelu Diana ni videti
konca. Jasna Klepec, ki je

konec preteklega leta skupaj s po-

slovnim partnerjem Željkom Jova-
novičem kupila omenjeno podjetje
od Olge Belec in njenega sina Patric-
ka Belca, si zdaj prizadeva za razve-

ljavitev pogodbe o nakupu. Meni
namreč, da je nekdanja lastnica pred
podpisom pogodbe ni seznanila z

nekaterimi ključnimi informacija-

mi glede poslovanja družbe. Kot še

navaja, je na to v začetku marca opo-

zorila tudi Belčevo, ta pa ji je zagoto-
vila, da se bosta dogovorili. "Vendar
se je srečanju izogibala, zato dogovo-
ra ni bilo mogoče doseči. Ni mi pre-

ostalo drugega, kot da vložim tožbo,

ker sem ogoljufana," pravi Klepčeva.
Med drugim Belčevi očita, da 21 de-
lavcem v letih 2017 in 2018 ni izpla-
čala jubilejnih nagrad za deset let
dela, prav tako naj bi bila zamolča-
la, da je bilo ob koncu leta neporav-

nanih kar 5514 presežnih ur. Belčevi,

danes državni sekretarki v uradu
vlade za Slovence v zamejstvu in

po svetu, ki na evropskih volitvah
kandidira na listi Stranke Alenke
Bratušek (SAB), enako očitajo tudi v

Sindikatu gostinstva in turizma.

O nenavadnem dejanju

"Kako me lahko sedaj, ko kandidira-

te na tako pomembno funkcijo, pre-

pričate, da vam verjamem, da boste
delali v dobro ljudi, ko pa je več kot
očitno, da ste zavajali in na svoj način
tudi opeharili svoje lastne zaposle-
ne,” je generalna sekretarka sindika-
ta Breda čmčec zapisala v dopisu, ki
so ga iz sindikata poslali Belčevi in
na številne druge naslove, tudi pred-
sedniku vlade Marjanu Šarcu.

Kot še izpostavljajo, je omenje-
ni presežek ur dokumentiran tudi
v dopisu, ki ga je Belčeva letos po-

sredovala računovodskemu servisu
Dob inženiring iz Slovenske Bistri-
ce, medtem ko niti ob primopredaji
podjetja novim lastnikom po naved-
bah sindikata ni bil predan noben

pisni dokument o presežnih urah ali

drugih terjatvah zaposlenih. "Ko ste

seznam presežnih ur posredovali v

računovodstvo Hotela Diana, ste zapi-
sali, da naj se ta seznam pošlje gospe

Klepčevi, ona pa naj se odloči, kaj bo
naredila z njimi. Nenavadno dejanje,”

pišejo v sindikatu, kjer menijo, da bi
morala Belčeva novi direktorici po-

jasniti vsa dejstva, zakaj tolikšno šte-
vilo presežnih ur, ki jih delavci niso

mogli izkoristiti, prav tako jim jih
niso izplačali. Kot smo poročali, je
že prejšnje vodstvo delavcem ostalo
dolžno regres za leto 2016 in za del
regresa za leto 2017, novo vodstvo
družbe pa se je ob prevzemu zaveza-
lo, da bo delavcem ta dolg plačalo.

Belčeva: Trditve lahko

podkrepim z listinami

"Delavci so vedeli, da lahko za ne-

izplačan regres za letni dopust vlo-

žijo tožbe na delovnem sodišču, pa

tega niso storili. Verjeli so vam, vam

sledili, celo z vami sklenili dogovor,
da ste jim regres za vsa leta nazaj
izplačevali brez zakonsko določe-
nih zamudnih obresti. Vse zato, da

ohranijo delo, da ne potopijo podje-
tja. In sedaj? Vi ste odšli, delavci pa

so ostali," so besede, ki so jih glede
tega v sindikatu namenili Belčevi.
Ta pojasnjuje, da je podjetje proda-
la v dobri veri, da bo nova lastnica
poskrbela za delavce in odkupila

nepremičnino. "Današnja lastnica je
vedela za vse, kar navajate, to lahko

podprem tudi z listinami," odgo-
varja Belčeva, ki nasprotno trdi, da
se je želela večkrat srečati s Klepče-
vo, pa ta v to ni privolila. Nazadnje
sta se po njenih navedbah srečali
v soboto na Bogračiadi, ki jo vsako
leto v Murski Soboti organizira

Hotel Diana, na njej pa je sodelovala
tudi ekipa SAB. Dopisa sindikata po

lastnih besedah Belčeva še ni preje-

la, je pa dobila poziv sodišča in se,

kot pravi, veseli, da bo lahko tam vse

dokazala.
�4 delavcev ni prejelo

M I jubilejnih nagrad, očitajo
f I prejšnji lastnici
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Zapleti tudi pri kupnini

Prav tako še ni končana zgodba s kupnino za družbo, ki je po navedbah
Belčeve v celoti znašala 30 tisoč evrov, ta znesek pa Klepčeva zanika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti je v sodnem registru za družbo Hotel

Diana na podlagi sklepa o izvršbi pri poslovnem deležu Jasne Klepec
zaznamovalo prepoved razpolaganja s poslovnim deležem in vpisalo
zastavno pravico v korist upnice - nekdanje lastnice podjetja Olge Belec
zaradi izterjave r8 tisoč evrov neplačanega dela kupnine. Klepčeva pa

glede na nove okoliščine meni, da ta denar pripada delavcem, zato je
Belčevi predlagala, da preostanek kupnine za zdaj deponirajo pri no-

tarju.

Lastniki stavbe še čakajo na izvršbo

Medtem si lastnik stavbe, v kateri deluje družba Hotel Diana, gre za lju-
bljansko Heto Asset Resolution, še naprej prizadeva, da bi stavbo izpra-
znili. To bi se moralo zgoditi že v začetku aprila, ko bi moralo priti do
izvršbe, a jo je Okrajno sodišče v Murski Soboti na predlog dolžnika za

tri mesece preložilo. Potezo so na sodišču utemeljili s prizadevanjem za

50 zaposlenih, ki bi se v primeru izselitve družbe soočili z izgubo zapo-

slitve. V treh mesecih naj bi tako imeli v Hotelu Diana možnost, da se

z lastnikom stavbe sami dogovorijo za njen nakup ali pa da zaključijo
poslovanje v njej.

V Heti zadeve ne komentirajo, kot smo že poročali, pa naj bi po neu-

radnih informacijah že imeli kupca za stavbo, za katero želijo iztržiti 1,8

milijona evrov, v Hotelu Diana so zanjo nazadnje ponujali 1,2 milijona
evrov. Družba Hotel Diana po neuradnih informacijah Heti dolguje 60

tisoč evrov iz naslova neplačane uporabnine.

Ljubljanska družba Heta Asset Resolu-
tion si medtem še vedno prizadeva za

izpraznitev objekta, za katerega naj bi

že imeli kupca. Foto Aleš CIPOT
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