
ZD Izola. Svet zavoda pozval računsko sodišče za mnenje o spornem posojilu.

» SAŠA ISLAMOVIČ

Izola. "Gordana Živčec Kalan
je vršilka dolžnosti do vključ-
no 21. januarja, ko ji poteče
mandat. Na njeno mesto pa
22. januarja do izbire novega
direktorja oziroma najdlje za
eno leto stopi Evgenij Komlja-
nec," je po skoraj petih urah
razprave dejal Radivoj Nar-
din, predsednik sveta zavo-
da Zdravstvenega doma (ZD)
Izola. Komljanec, ki se je poleg
izolskega zdravnika Mladena
Mrkajiča prijavil na razpis za
direktorja, je ZD Izola že vo-
dil sedem let do leta 2009, ko
je odstopil.

Še enkrat Šoltes
"Opozorila sem člane sveta,
naj ne ponovijo napake, ki so
jo storili moji predhodniki, in
ne imenujejo nekoga, ki bi bil
lahko v konfliktu interesov," je
glede Komljanca, ki ima sicer
ortodontsko ambulanto, na-
mignila Živčec Kalanova. "Pri-
javil sem se na razpis, ker jim v
dveh letih od mojega odstopa
ni uspelo najti novega direk-
torja in se mi je to zdelo druž-
beno odgovorno," je dejal Ko-
mljanec in dodal, da nima no-
bene zasebne prakse, s katero
bi bil v navzkrižju interesov.

Na včerajšnji seji so čla-
ni sveta zavoda pregledali in

se zgolj seznanili z domnev-
no spornim depozitom ozi-
roma posojilom Mabri inže-
niringu. Glede na samo težo
tematike so se odločili, da
računsko sodišče znova pov-
prašajo za mnenje, tokrat na
podlagi dokumentov. Račun-
sko sodišče je sicer že podalo
negativno mnenje, ki pa je te-
meljilo zgolj na hipotetičnem
vprašanju Nardina. Odgovor
pričakujejo v roku 14 dni.

Nevenka Zekič, direktori-

ca Mabre inženiringa, nam je
zatrdila, da so ZD Izola vče-
raj vrnili 150 tisoč evrov po-
sojila in obresti v višini nekaj
čez štiri tisoč evrov, a včeraj v
ZD Izolapodatkov, ali to drži,
še niso imeli.
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"Prijavil sem
se na razpis,
kerjimvdveh
letih od mo-
jega odstopa
ni uspelo najti
novega di-
rektorja," je
dejal Evgenij
Komljanec,
novi vršilec
dolžnosti di-
rektorja.

Revizija v zbornici?
Druga služba. Mnenje glede
predsednice zdravniške zbor-
nice Gordane Živčec Kalan,
ki je na spomladanskem gla-
sovanju o nezaupnici dobila
večinsko podporo, se obrača
tudi v skupščini ZZS. "Pred-
sednica ima med članstvom
vse manj podpore, vendar pa
ni še nobene uradne iniciati-
ve za njeno odstavitev," pravi
Stanko Vidmar, predsednik
odbora ljubljanskih zdravni-
kov, ki so zahtevali odstop
Kalanove zaradi napak pri
postopku proti Zlatki Kanič,
ki je zdravila Bora Nekre-
pa. "Na skupščinskem svetu
bomo sprožili diskusijo in
predlagali finančno revizijo
delovanja zbornice. Če bo re-
vizija pokazala nepravilnosti,
bomo na spomladanski skup-
ščini tudi ukrepali," razlaga
Vidmar. S. H. H.


