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Denarne skrbi
našega turizma
Išče se kupec za dvorec Zemono
TINA KODRE
Ajdovsko podjetje Mlinotest, hčerinska družba Vipe Holding in trenutni lastnik dvorca Zemono, išče zanj
novega lastnika.
"Glede na težko gospodarsko situacijo v živilskopredelovalni industriji smo dvorec Zemono opredelili kot
poslovno nepotrebno nepremičnino
in smo pričeli aktivnosti iskanja primerne dolgoročne rešitve," so potrdili
v Mlinotestu. Podrobneje zadeve niso
želeli pojasnjevati.
Prestižni dvorec Zemono je bil vse
do leta 2006 v lasti nekoč svetovno
znane in priznane Tovarne pohištva
Lipa iz Ajdovščine. Ta ga je popolnoma
obnovila in imela v njem poleg prodajnega salona tudi gostinsko ponudbo.
Osrednja dvorana je bila namenjena
kulturnim in drugim prireditvam.
Eno od štirih soban je imela v najemu
upravna enota Ajdovščina za poroke.
Julija 2005 je nadzorni svet Lipe v
sklopu ukrepov za sanacijo podjetja
sprejel odločitev, da se dvorec Zemono
proda kot poslovno nepotrebna ne-

premičnina. Šest mesecev kasneje ga
je za takratnih 980 milijonov tolarjev
kupila Vipa Holding. Občina Vipava
ter postojnsko podjetje Batagelj & Co,
ki sta imela pri dvorcu predkupno pravico, sta se tej odpovedala. Batagelj &
Co je imel sicer nad dvorcem hipotekarna jamstva, predkupni pravici pa
se je odpovedal zaradi previsoke cene.
Obljube in načrti, da bo Vipa Holding
kot novi gospodar dvorcu zagotovila najmanj 150 dni aktivnosti letno
in ekonomske cene ter tako poskrbela, da se bo vzdrževal sam, so očitno
padli v vodo.
Spodnji del dvorca ima trenutno
v najemu gostilna Pri Lojzetu, zgornji
osrednji del pa je še vedno namenjen
prireditvam. Upravni enoti Ajdovščina, ki za poroke še vedno uporablja
eno od štirih soban, najemna pogodba
poteče konec decembra letos. Odpoved najemne pogodbe za poročno dvorano je sprožila Vipa Holding že lani,
ki je po lastnih pojasnilih hotela povzdigniti nivo reprezentančnega dvorca
in ugled objekta, zato tako imenovane
instant poroke niso več prišle v poštev.

SID banka povečala zaprto
izdajo obveznice v tujini
SID banka je za 60 milijonov evrov povečala izdajo obveznice, ki jo je na mednarodnem kapitalskem trgu prvič izdala konec septembra. Znesek izdaje po
povečanju je tako 210 milijonov evrov, so prek spletne strani Ljubljanske borze
sporočili iz SID banke.
V SID banki so bili s septembrskim odzivom vlagateljev na izdajo obveznice zadovoljni, saj je banka takrat prvič po znižanju bonitetnih ocen Sloveniji
in posledično tudi SID banki vstopila na mednarodni kapitalski trg, takratna
izdaja enoletne obveznice na mednarodnih finančnih trgih v višini 150 milijonov evrov pa je bila uspešna. Zbrana sredstva SID namenja za kreditiranje
gospodarstva.
Organizator izdaje je nemška banka Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler
& Co. Kuponska obrestna mera je 3,42 odstotka. Obveznice kotirajo na drugem
reguliranem trgu Dunajske borze. (sta)

Po dokaj dobri sezoni
v turističnih podjetjih
zaskrbljeno ocenjujejo
poslovanje
BOŽO ZORKO
Začetek tedna je v Radencih v znamenju drugih dnevov slovenskega turizma. Začelo se je včeraj s turističnim
forumom, na katerem so udeleženci
razpravljali predvsem o našem turizmu v zaostrenih gospodarskih razmerah, nadaljuje pa se danes in jutri z že
59. gostinsko-turističnim zborom.
Kot je v svojem govoru ob odprtju
Dnevov turizma opozoril Zdravko Počivalšek, predsednik Gostinsko-turistične zbornice Slovenije in direktor
Term Olimia, je turizem dejavnost,
ki je v zadnjih letih Sloveniji prinesla
dobri dve milijardi evrov prilivov. V
tej panogi je zaposlenih okoli 45 tisoč
ljudi in ustvarijo 12 odstotkov BDP. V
zadnjih desetih letih je v turizmu nastalo več kot 10.000 novih delovnih
mest, možnosti so še za okoli 5000
novih.
Dodati velja, da je to hkrati panoga,
ki morda največ prispeva k enakomernejšemu razvoju Slovenije, in brez nje
bi bila cela področja skoraj brez možnosti zaposlovanja. Zaradi vsega tega
je še toliko pomembneje, kako bo
panoga preživela krizne čase. Po razpravi na forumu sodeč, ne prav lahko
in brez prask. Podatki namreč kažejo,
da se je v zadnjih nekaj letih število turističnih postelj in mest v kampih povečalo bolj, kot se je povečalo število
nočitev.
Zdravko Počivalšek: "V zadnjih
osmih letih po vstopu v EU je bilo
v nočitvene kapacitete, bazene in
velnes centre, žičnice, zasneževanje
in športnorekreacijske komplekse investiranih 136 milijonov evrov v 105
projektih. Na področju velnes in termalnega turizma je bilo vloženo v 33
projektov 255 milijonov evrov, od katerih je 63,5 milijona evropskih sredstev."
Prav tako povprečne cene, ki so
jih naši ponudniki dosegali na trgu,
ne sledijo povečani kakovosti, in posledica je, da se poslovni rezultati velikega dela našega turizma slabšajo.
Zaradi velikih kreditnih bremen, ki
so nastala zaradi velikih vlaganj, in
deloma zaradi odlivanja denarja iz
dejavnosti v razne lastninske "telo-

Zdravilišče Radenci praznuje letos 130 let zdraviliške dejavnosti v kraju, v teh dneh pa
gostijo predstavnike slovenskega turizma, ki so se zbrali na dnevih našega turizma.
(Zdravilišče Radenci)

Nagrajenci dnevov slovenskega turizma
Iztok Legat je od Turistično-gostinske zbornice Slovenije dobil prizna nje za življenjsko delo v gosti nst v u i n razvoju st roke. Sekcija za gost i n st vo i n t u r i zem pr i Obr t no -podjet n i šk i zbor n ici
Slovenije je za življenjsko delo s področja gostinstva nagradila Miho Ledinka. Dr. Marjan Rožič je dobil priznanje za življenjsko delo pri razvoju
turistične društvene organizacije, Ayhan Öztürk (direktor Turkish Airlines za Slovenijo) pa je postal ambasador slovenskega turizma za leto 2012.
FIJET Slovenija - društvo turističnih novinarjev - pa je Turizmu Ljubljana podelil Kristalni Triglav, ki se podeljuje za posebne dosežke v turizmu.

Boljši časi za mariborsko letališče
V popoldanski razpravi je Marjan Hribar, direktor direktorata za turizem
in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
dejal, da pogovori o prodaji mariborskega letališča dobro tečejo in da se letališču zagotovo obetajo boljši časi. Menda že letos proti koncu leta.
vadbe", je razumljivo, zakaj v panogi
mnogi zaskrbljeno gledajo na prihodnost.
Na turističnem forumu skorajda
ni bilo razpravljavca, ki ne bi dejal,
da bodo morali zniževati stroške in
povečevati prodajo, da bo morala
država več storiti za prepoznavnosti našega turizma v tujini in podob-

no, a recepta, kaj natančno narediti,
ni. Vsi poznavalci trdijo, da brez vsaj
delne prodaje turističnih zmogljivosti tujcem ne bo šlo. Zaradi denarnih
bremen in zaradi učinkovitejše prodaje, hkrati pa bo naš turizem moral
trgu ponuditi novo ponudbo in ne več
računati samo na to, kar je bilo dobro
v preteklosti.

Nobelova iz ekonomije za Shapleyja in Rotha
JURE STOJAN

Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 15. oktobra 2012
Država
ZDA
Japonska
Bolgarija
Češka
Danska
Velika Britanija
Madžarska
Litva
Latvija
Poljska
Romunija
Švedska
Švica
Norveška
Hrvaška
Rusija

Oznaka
USD
JPY
BGN
CZK
DKK
GBP
HUF
LTL
LVL
PLN
RON
SEK
CHF
NOK
HRK
RUB

Šifra
840
392
975
203
208
826
348
440
428
985
946
752
756
578
191
643

Tečaj
1,2971
102,10
1,9558
24,931
7,4591
0,80745
278,53
3,4528
0,6962
4,0868
4,5740
8,6591
1,2091
7,4100
7,5085
40,1885

Letošnja Nobelova nagrada za ekonomijo bo šla v ZDA: 89-letnemu Lloydu
Shapleyju, upokojenemu profesorju na
kalifornijski univerzi v Los Angelesu,
in šestdesetletnemu Alvinu Rothu,
profesorju na univerzi Harvard. Švedska kraljeva akademije je nagradila
“teorijo stabilne alokacije”, ki jo je Shapley razvil že v šestdesetih letih, Roth
pa nadgradil v osemdesetih letih z
vrsto empiričnih raziskav in celo z nasveti pri oblikovanju politik - "prakso
oblikovanja trga". Za zapletenimi besedami se skriva podvrsta ekonomske
discipline, ki je zaznamovala življenje
milijonov ljudi. Tudi v Sloveniji.
Letošnja Nobelova nagrajenca sta
namreč zaslužna za razvoj mehanizmov povezovanja - kako lahko tvorimo idealne pare med tistimi, ki nekaj
potrebujejo, in tistimi, ki ta nekaj
imajo. Kako denimo povežemo fakultete in gimnazijske maturante, samske
moške in samske ženske, bolnišnice in
zdravnike praktikante, pa tudi bolnike in darovalce organov. Zadnja dva
primera nista samo teoretična, pač pa
ju je Roth prelil v prakso - svetoval je

Alvin Roth (Reuters)

Lloyd Shapley (Reuters)

ameriškemu združenju bolnišnic. Na
prvi pogled gre za probleme, pri katerih ekonomisti običajno nimajo veliko
besede (jo pa imajo denimo zdravniki). Še več, v takšnih primerih mnogokrat ne deluje mehanizem, ki ga sicer
tako hvalijo ekonomisti: ni cen. Že
sama ideja se nam zdi ostudna, da bi
najbogatejši bolniki lahko kupili najboljše mlade ledvice. Očitno potrebujemo drugačen način, kako pravilno
povezati eno in drugo stran.
Zelo dober način je leta 1962
našel prav Shapley (skupaj z Davidom
Galeom, ki je umrl leta 2008 in zato ni
mogel prejeti Nobelove) - tako imenovani Gale-Shapleyjev algoritem.

Kako deluje, sta matematično prikazala na zelo vsakdanjem problemu kako povezati deset mladenk in deset
mladeničev. Rešitev? Vsaka mladenka
zaprosi tistega mladeniča, ki ji najbolj
ugaja. Mladeniči, ki prejmejo več ženitnih ponudb, se odločijo za tisto nevesto, ki je tudi njim najbolj všeč. Nato
se igra ponovi v naslednjem krogu,
tako dolgo, da nihče ne ostane brez
partnerja. Gale in Shapley sta tudi dokazala, da je rezultat takšnega postopka stabilna alokacija - stabilna načrtna
delitev. Zakaj stabilna? Ni ga fanta ali
dekleta, ki bi želel razdreti tako nastale zveze zaradi kakšne tretje, bolj
všečne osebe.

