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Ljubljana - Po presenetijivem porazu
SDS Janeza Janše na predčasnih vo-
litvah sije župan Kopra Boris Popovič
premislil in svetnikom ne bo predlagal
ustanovitve Casinoja Koper. »V trenut-
ni situaciji je žal nemogoče pričako-
vati, da bi bila Mestna občina Koper
uspešna v postopku pridobitve kon-
cesije za prirejanje iger na srečo,« je
dejal Popovič.

Z občinsko družbo bi sicer v vse bolj
verjetnem stečaju Casinoja Portorož
poskušali priti do opreme in prostorov
družbe. Včeraj jeprišlo tudi do sestanka
sindikalistov s Casinojem Riviera, na
kateri naj bi jim manjšinski lastnik
predstavil alternativo predlogu uprave
Casinoja Portorož, po katerem bi za-
posleni za naslednja dva meseca pri-

volili v 50-odstotno znižanje plač. Po
naših informacijah je omenjeni pre-
dlog minuli teden na seji obeh nadzor-
nih svetov, tudi novega pod vodstvom
Mitje Peternela iz Riviere, doživel so-
glasno podporo. Ali zaposlenim Riviera
responujanižjezmanjšanjeplač, včeraj
še ni bilo znano.

Po neuspeli dokapitalizaciji je prav
dogovor z zaposlenimi glede plač, s či-
mer bi zagotovili likvidnost, eden od
pomembnih korakovpri iskanju rešitev
za Casino Portorož. Včeraj se je namreč
iztekel rok za plačilo koncesijske da-
jatve, kot je pojasnil predsednik uprave
družbe Andrej Bošnjak, pa se jim z
davčno upravo še vedno ni uspelo do-
govoriti o odlogu plačila DDV Pri tem
pa bi lahko pomagal dogovor s sin-
dikati.

Medtem ko usoda Casinoja Portorož

visi na nitki, pa m videti konca zapletov
pri sanaciji igralniške družbe. Če bi jo
državna sklada Kad in Sod prodala Ca-
sinoju Bled oziroma Gold Clubu, če-
mur zaradi nesprejemljivih pogojev
oporekajo sindikati, pa je namero o
prevzemu družbe pred dnevi objavil
Casino Riviera. Manjšinski delničar, ki
je po odvzemu glasovalnih pravic »dr-
žavnim lastnikom« na nezakonito skli-
cani skupščini imenoval svoj nadzorni
svet, je to storil skupaj s hotelirsko druž-
bo Eurotas, kasneje pa se jima je pri-
družila tudi občina Piran.

Če bi prišlo do dogovora s sindikati,
bi Casino Portorož dobil nova dva me-
seca za stabilizacijo poslovanja, vendar
za svoje preživetje nujno potrebuje zu-
nanjo pomoč. Prisilna poravnava na-
mreč ni mogoča, saj še od prejšnje niso
bile poplačane vse obveznosti.
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