
Poslanci potrdili azbes-
tni zakon
Minister Drobnič pravi, 
da sta zakona dobra

Ljubljana - Državni zbor 
je z 49 glasovi za in 36 
proti ponovno sprejel 
zakon o odpravljanju 
posledic dela z azbestom 
in s tem zavrnil veto dr-
žavnega sveta. Poslan-
ke in poslanci pa so s 50 
glasovi za in 33 glasovi 
proti zavrnili tudi veto 
DS na novelo zakona o 
vojnih veteranih in tako 
dokončno potrdili ome-
njeno novelo.

Azbestni zakon so kljub 
pomislekom DS podpr-
li poslanci SDS, NSi in 
SLS, ker ocenjujejo, da 
zakon azbestno proble-
matiko rešuje bolj celo-
vito kot stari zakon. Nji-
hovi koalicijski kolegi 
iz vrst DeSUS pa zako-
nu niso naklonjeni, zato 
so napovedali, da bodo 
glasovali po svoji ves-
ti. Proti zakonu sta tako 
glasovala poslanca De-
SUS Franc Žnidaršič in 
Vasja Klavora, podprl 
pa ga je Ivan Jelen. Po-
trebne glasove za spre-
jem zakona so prispevali 
še Zmago Jelinčič (SNS) 
ter poslanca italijanske 
in madžarske narodne 
skupnosti, Roberto Bat-
telli in Maria Pozsonec.

Ponovnemu sprejemu 
zakona pa je nasproto-
vala opozicija (LDS, SD 
in SNS z izjemo Jelinči-
ča), katere glavna kriti-
ka je bila, da v zakon ni 
vključen vpliv azbesta 
na okoliške prebivalce.

Kot je pojasnila državna 
svetnica Marta Turk , je 
DS veto na azbestni za-
kon vložil zato, ker me-
ni, da bi moral zakon 
širše urejati azbestno 
problematiko v Slove-
niji. DS je tako z vetom 
opozoril, da zakon prob-
lematiko rešuje enos-
transko, ne celovito in 
ne tako domišljeno kot 
bi jo lahko, če bi si za-
konodajalec vzel več ča-
sa za pogovore, tako z 
zdravniško stroko kot z 
azbestnimi bolniki.

Pristojni minister Janez 
Drobnič je očitke zavr-
nil ter poudaril, da za-
kon prinaša ustrezne re-
šitve za obolele zaradi 
azbesta in je dobra osno-

va za reševanje njihovih 
stisk. Zakon je po mne-
nju Drobniča v primer-
javi s sedaj veljavnim 
do obolelih za azbesto-
zo bolj naklonjen in da-
je več pravic.

Državni zbor je azbestni 
zakona sprejel na febru-
arski seji. Zakon pode-
ljuje določene pravice 
zaposlenim na delov-
nih mestih, kjer so bili 
izpostavljenih azbestu, 
in sicer v gospodarskih 
družbah, ki so se ukvar-
jale z izdelavo, prede-
lavo, skladiščenjem ali 
odstranjevanjem azbesta 
oziroma azbestnih izdel-
kov. Za postopke spora-
zumevanja za izplačilo 
odškodnine in priznava-
nje pravice do invalidske 
pokojnine pod ugodnej-
šimi pogoji pa predvide-
va imenovanje posebne 
medresorske komisije.

Državni zbor potrdil tu-
di novelo zakona o voj-
nih veteranih

Novelo zakona o vojnih 
veteranih pa so podpr-
li poslanci SDS, NSi in 
SLS, ki so sledili stališču 
vlade, da novela uvaja 
pravičnejši sistem finan-
ciranja veteranskih orga-
nizacij. Svoje glasove - 
za ponovno potrditev je 
bilo namreč potrebnih 
najmanj 46 poslanskih 
glasov - pa so prispevali 
še vsi štirje poslanci De-
SUS ter poslanec narod-
ne skupnosti Battelli.

V opozicijskih LDS, SD 
in SNS pa zakona niso 
podprli, ker se bojijo, da 
bo prišlo do razvredno-
tenja pomena NOB.

Veto na novelo zakon o 
vojnih veteranih je DS 
vložil iz več razlogov, in 
sicer med drugim zaradi 
samega postopka spreje-
manja zakonske novele, 
ki bi morala biti po mne-
nju DS obravnavana po 
rednem postopku, je po-
vedal državni svetnik 
Rado Krpač. Za veto se 
je DS odločil tudi zaradi 
prenehanja zakona o fi-
nanciranju Zveze borcev 
NOB Slovenije in zara-
di “pretirane in neargu-
mentirane širitve” kroga 
opravičencev do statusa 
vojnih veteranov.

Po besedah ministra za 
delo, družino in social-

ne zadeve Janeza Drob-
niča se z novelo uvelja-
vljajo enotni kriteriji in 
merila za dodeljevanje 
proračunskih sredstev 
veteranskih društvom. 
“Nobenega pravnega in 
ne vsebinskega razloga 
ni, da bi različno obrav-
navali veteranske orga-
nizacije, tako da bi bili 
veterani vojne za Slove-
nijo v slabšem položaju 
od borcev NOB,” pravi 
Drobnič. Z razveljavitvi-
jo zakona o financiranju 
Zveze združenj borcev 
NOB se ne bo spremenil 
doslej veljavni način za-
gotavljanja sredstev za 
njeno delovanje.

Glede na predvideno po-
enotenje meril in statusa 
za financiranje vseh ve-
teranskih društev s sta-
tusom društva, ki deluje 
v javnem interesu, bi po 
vladnem zakonu z dnem 
uveljavitve novele zako-
na prenehal veljati za-
kon, ki je doslej urejal fi-
nanciranje zveze borcev. 
Po novem bi namreč re-
sorni minister za delo 
Janez Drobnič predpi-
sal natančnejša merila za 
financiranje dejavnosti 
društva ali zveze vojnih 
veteranov v podzakon-
skem aktu. Ta nova me-
rila pa bi veljala tudi za 
zvezo borcev. 

Ali je Mura nova tempi-
rana bomba?
Rok Kajzer, Sre 
29.03.2006, 08:20

Zagreb – Slovenski pro-
jekt gradnje osmih vod-
nih elektrarn (HE) na 
Muri bi lahko postal nov 
vzrok za spor med drža-
vama oziroma nova tem-
pirana bomba v dvos-
transkih odnosih, meni 
hrvaška javnost. Čeprav 
uradnega odziva hrvaš-
kega državnega vrha ni, 
se bo moral s tem v krat-
kem spoprijeti premier 
Ivo Sanader, saj je po-
slanec Hrvaške narodne 
stranke (HNS) Dragu-
tin Lesar pred dnevi nanj 
naslovil poslansko vpra-
šanje o slovenskih načr-
tih. Akcije proti gradnji 
HE pripravljajo tudi oko-
ljevarstvene organizacije 
štirih držav, oster protest 
pa menda pripravlja tudi 
hrvaško okoljsko minis-
trstvo.

Dragutin Lesar sprašu-
je premiera, ali je Hrvaš-

ka seznanjena z uredbo o 
koncesiji za uporabo vo-
de za proizvodnjo elek-
trične energije na Mu-
ri (od Sladkega vrha do 
Veržeja), ki jo je konec 
lanskega leta sprejela in 
v uradnem listu objavila 
slovenska vlada. Sprašu-
je tudi, ali je bila ta ured-
ba, ki predvideva osem 
hidroelektrarn, predmet 
pogovora med država-
ma in kakšno je vladne 
stališče do hrvaških inte-
resov. Lesar vlado opo-
zarja, da bo imela grad-
nja HE izjemno škodljiv 
in nepredvidljiv učinek 
na okolje, na kar so že 
opozorila nevladna oko-
ljevarstvena združenja. 
Lesar še sprašuje, ali hr-
vaško okoljsko minis-
trstvo pripravlja študijo 
vplivov na okolje Hrvaš-
ke,
 

še posebno pa Međimur-
ja, ki ga bodo doletele 
ekološke spremembe.

Poslanec je vlado opo-
zoril, da je predvidena 
HE Veržej le sedem (reč-
nih) kilometrov oddalje-
na od državne meje, da 
bodo ogroženi prostor-
ski načrti međimurske 
županije in da bodo po-
trebni tudi veliki izdatki 
državnega proračuna za-
radi utrjevanja, obnove 
in gradnje nasipov. Sa-
naderja je seznanil tudi 
z izjavo direktorja Drav-
skih elektrarn (DEM) 
Danila Šefa, ki se mu 
zdi, da sosedov (Hrvaš-
ke) ni treba nič spraševa-
ti, čeprav Mura teče tudi 
skozi Hrvaško.

Dnevnik Nacional napo-
veduje nov zaplet med 
državama

Tednik Nacional je v 
najnovejši številki zapi-
sal, da je Slovenija brez 
vednosti in soglasja Hr-
vaške začela priprave 
na gradnjo HE, ki bo-
do imele največji vpliv 
na prebivalce Međimur-
ja. V Nacionalu napo-
vedujejo, da bo nastal 
nov zaplet med država-
ma, kar bo zaostrilo po-
litične odnose, ker se bo 
hrvaška vlada verjetno 
ostro odzvala. Napove-
dujejo tudi mednarodno 
arbitražo, saj sta obe dr-
žavi podpisnici konven-
cije Espoo, ki predpisuje 
oceno vplivov na oko-

lje pri čezmejnih pro-
jektih in soglasje države, 
v kateri bi se lahko po-
javile posledice. Okolj-
sko ministrstvo menda 
že pripravlja ostro pro-
testno pismo. Če Slove-
nija ne bi dovolila vpo-
gleda v dokumentacijo, 
bi aktivirali prej omenje-
no konvencijo (dolžnost 
seznanitve z načrti), na 
Hrvaškem pa računajo 
tudi na veto, ki ga pred-
videva konvencija, s ka-
terim bi ustavili sloven-
ske načrte.

Obetajo se protesti oko-
ljevarstvenikov štirih dr-
žav

Prvi protesti slovenskih 
in avstrijskih okoljevar-
stvenih organizacij v pr-
vih letošnjih mesecih v 
slovenski in hrvaški jav-
nosti niso odmevali, da 
se bo to spremenilo, pa 
napovedujejo hrvaške 
nevladne organizacije, 
ki se s kolegi iz Avstri-
je, Madžarske in Slove-
nije že dogovarjajo za 
skupno strategijo, ki se 
ji bodo pridružili tudi 
vodje lokalnih skupnos-
ti, med njimi Josip Posa-
vec, prvi mož međimur-
ske županije, ki je javno 
nasprotoval projektu. Na 
Hrvaškem se čudijo, za-
kaj se je oblast v Slove-
niji odločila za »omalo-
važujoč« odnos do njih, 
saj na zagrebški naslov 
menda ni prišla niti ena 
uradna informacija o 
projektu.

Dragutin Lesar je prepri-
čan, da bo slovenski pro-
jekt za vselej spremenil 
regijsko krajino, onemo-
gočil predvideni ekološ-
ko-turistično-gospodar-
ski razvoj in povzročil, 
da zaradi predvidenega 
parka narave Mura ne 
bo novih delovnih mest. 
Sanader je opozoril še 
na druge mogoče posle-
dice: spremembo mi-
kroklime in višine pod-
zemnih vod, poslabšanje 
kakovosti pitne vode, iz-
ginotje avtohtone in na-
ravne krajine reke Mu-
re ter zaščitenih rastlin 
in živali, prepoved plov-
be in kopanja in zatira-
nje bogate kulturnozgo-
dovinske dediščine. 

Konec je miru za banč-
nike
Miha Jenko/D.P., Tor 
28.03.2006, 18:39

Ljubljana – »Lepo je 
priti v državo, kjer stva-
ri tako dobro tečejo: ste 
na čelu držav, ki so na-
zadnje vstopile v EU, in 
na pragu prevzema ev-
ra,« je novi vodja misije 
Mednarodnega denarne-
ga sklada (IMF) Juan Jo-
sé Fernandez Ansola na 
novinarski konferenci v 
Banki Slovenije pohva-
lil Slovenijo. Pri tem je 
opozoril tudi na nove iz-
zive, ki čakajo našo dr-
žavo: na kratek rok, leta 
2006, bomo morali izva-
jati tako fiskalno in plač-
no politiko, ki ne bos-
ta pritiskali na inflacijo. 
Na srednji in dolgi rok 
pa bo morala Sloveni-
ja izpeljati strukturne re-
forme, ki bodo potrebne 
predvsem zaradi stara-
nja prebivalstva in de-
mografskih sprememb: 
to so predvsem pokoj-
ninska reforma in refor-
ma trga dela, ki bo moral 
postati bolj fleksibilen, 
je povedal Ansola.

Novi vodja misije IMF, 
ki se je v zadnjih 14 
dneh v Sloveniji srečal s 
predstavniki vlade, Ban-
ke Slovenije, gospodar-
stva, sindikatov itd., je 
opozoril tudi, da je Slo-
venija zelo izpostavlje-
na svetovni konkurenci, 
zato bi morala bolj prite-
gniti neposredne tuje na-
ložbe, s čimer bi se tudi 
povečala produktivnost. 
Za Slovenijo je po nje-
govem »zelo pozitivno, 
da ima stabilno pravno 
okolje, vendar ugotav-
ljamo – o tem smo
 

se pogovarjali tudi z vla-
do in ministrom – da še 
vedno obstajajo tudi ad-
ministrativne ovire. Te 
ovirajo vlaganja in tega 
se vlada zaveda.«

Tudi slovenske banke in 
finančni sektor čakajo 
v prihajajočem letu ve-
liki izzivi, ki bodo po-
sledica prevzema evra. 
Ansola je opozoril pred-
vsem na prihodnje veli-
ke spremembe v bilan-
cah slovenskih bank. »S 
prevzemom evra bodo 
morale banke nadomes-
titi nekatere instrumente 
Banke Slovenije z drugi-
mi sredstvi in zavarova-
nji. Kako bodo to stori-
li, je vprašanje za same 
banke. Mislim, da se bo s 


