
OGLEDALO
POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA so z 49 glaso-
vi za in 35 glasovi proti sprejeli zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju, bolj znan kot pokojninska reforma. S
tem zakonom naj bi postopoma podaljšali
upokojitveno starost na 65 let za moške in
ženske za dosego polne pokojnine. Pravico
do starostne pokojnine brez odbitkov bi
imeli tudi zavarovanci, ki bodo brez do-
kupljene delovne dobe dopolnili starost
60 let in imeli 43 let delovne dobe oziroma
zavarovanke, ki bodo brez dokupljene de-
lovne dobe dopolnile starost 58 let in imele
41 let delovne dobe. Pokojninsko reformo
so izglasovali poslanci SD, Zares in LDS,
koalicijski poslanci iz vrst Desus reforme
niso podprli, toda za zakon so glasovali
poslanci opozicijske SLS. Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije pod vodstvom Duša-
na Semoliča je v državni zbor že oddala
več kot 22 tisoč podpisov volivcev, ki pod-
pirajo pobudo za vložitev zahteve za razpis
referenduma o pokojninski reformi.

LJUBLJANO JE Z OBISKOM POČASTILA 46-letna
italijanska filmska igralka Monica Bellucci,
ki je slavnostno odprla trgovsko hišo Gale-
rija Emporium družbe Magistrat Internati-
onal v središču mesta. Organizatorji obiska
niso povedali, koliko so ji morali plačati za
to. Od navdušenja za plačani obisk je ni mo-
gla odvrniti niti polletna hčerkica. Helena
Draškovič in Jožica Brcar iz omenjenega
podjetja sta odločitev za gostovanje italijan-
ske lepotice pojasnili, češ da so vsi moški,
ki so jih povprašali, koga bi radi za častno
gostjo, zaželeli Monico Bellucci. Izredno
zanimivo je tudi, da je Belluccijeva ljubite-
ljica Slovenije, vendar je bila pri nas prvič.

ORANŽNI CUNAMI se medtem vali naprej. Vla-
da je oktobra v nasprotju z lastnimi pravili
na pobudo ministrice Zares za gospodar-
stvo Darje Radič zamenjala nadzornike
Pošte Slovenije. Zaradi tega je odstopil
celotni kadrovsko-akreditacijski svet pod
vodstvom ekonomista Bogomirja Kovača.
Novi nadzorni svet Pošte, ki mu predsedu-
je obramboslovec s fakultete za družbene
vede (!?) dr. Klemen Grošelj, je na petko-
vi korespondenčni seji za prokurista Po-
šte Slovenije imenoval Matjaža Andrica,
ki bo družbo zastopal pri sklepanju vseh
pravnih poslov. Andric je pred tem vodil
mariborsko enoto Pošte. Gre za nezau-
pnico sedanji upravi na čelu z generalnim

direktorjem Pošte Alešem Haucem, ki se
je zameril predsedniku Zares Gregorju
Golobiču. Andricu so dali pooblastilo, da
sopodpisuje vse posle, s čimer so ga posta-
vili nad upravo, kar ni v skladu z zakonom
o gospodarskih družbah. Klemen Grošelj
je očitno pri Zares dobil status odličnega
poznavalca gospodarstva, čeprav z delom
v njem nima izkušenj. Njegovo področje
je sicer obramboslovna geografija, upra-
vljanje in vodenje ob nesrečah in vojaška
zgodovina. To ga pri Zares kvalificira tudi
za člana nadzornega sveta Geoplina, kjer
je predsednik razvpiti zaresovec Janez
Kopač, generalni direktor na direktoratu
za energijo ministrstva za gospodarstvo.

V SODNEM POSTOPKU v zadevi Čista lopa-
ta je na ljubljanskem okrožnem sodišču
pred sodnico Vesno Podjed tožilka Boja-
na Podgorelec le prebrala obtožnico. Vsi
obtoženi, med njimi Ivan Zidar, Dušan
Črnigoj in Hilda Tovšak, sojo označili za
neutemeljeno. V tej zadevi je osem oseb
obtoženih za sprejemanje in dajanje daril
oziroma pomoči pri teh kaznivih dejanjih
v povezavi z gradnjo letališkega stolpa na
letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

PO SKLEPU DZ bodo v prihodnjem letu po-
litične stranke iz državnega proračuna
skupaj prejele 2,8 mio evrov. Največ SD -
70 tisoč evrov, sledi SDS - 68 tisoč evrov,
Zares - 23 tisoč evrov, Desus - 19 tisoč
evrov, SNS - 15 tisoč evrov, SLS in LDS
pa vsaka po 14 tisoč evrov. Do denarja
sta upravičeni tudi zunajparlamentarni
NSI - 10 tisoč evrov in Lipa - sedem tisoč
evrov. NENADGLUCKS


