DZ še o razpadu otroške
kardiologije
in
Möderndorferjevem poročilu
Še pred volitvami bo vsaj še ena izredna seja državnega zbora.
Ta teden jo je zahtevalo 24 poslancev SDS in NSi zaradi
“izrednih razmer na področju zdravljenja otrok s prirojenimi
srčnimi napakami”, ki ocenjujejo, da je razlog težav tudi, ker
sta ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc (SMC) in vlada
zadnja leta skrbela bolj za zaposlovanje svojih kadrov kot
reševanje problemov.

Ko otroške kardiologije ni več

Poslanec Jani Möderndorfer
(SMC) je na prejšnjih volitvah
kandidiral za Zaab

Kdaj se bo državni zbor pred volitvami najbrž še zadnjič
sestal, bo znano v petek, ko se bo, kot je slišati neuradno,
sestal kolegij predsednika Milana Brgleza (SMC). Zdi se, da
bi lahko na izredni seji o razpadu sistema intenzivne otroške
terapije in zdaj še kardiologije v kliničnem centru zaradi
odhoda številnih zdravnikov, kjer bo prvo besedo imela
poslanka SDS Jelka Godec, uvrstili tudi zaključno poročilo
preiskovalne komisije za iransko milijardo, ki jo vodi Jani
Möderndorfer (SMC). Preiskovalka bo končno poročilo poskusila
potrditi danes. Ministrice Milojke Kolar Celarc ni med
kandidati na volitvah, Möderndorfer kandidira v enoti
Ljubljana Center v okraju Šiška 2, kjer je za Tanjo Cink (SMC)
pred štirimi leti glasovali 40 odstotkov volivcev. Cinkova je
ta mesec odstopila kot poslanka, ker je bil izvoljena za
direktorico Varstveno-delovnega centra Nova Gorica. Pred
štirimi leti je Möderndorfer kandidiral za Zaab v okraju
Bežigrad 2, tam ga je volilo vsega 5,8 odstotka volivcev, a v
Zaab je to bil nadpovprečen rezultat. Jelka Godec za SDS
ponovno kandidira v enoti Celje, v okraju Šentjur jo je pred
štirimi leti volilo 25,4 odstotka volivcev. Opozicijski SDS in
NSI v zahtevi za razpravo na izredni seji parlamenta, ki jo po
ustavi predsednik DZ mora sklicati, predstavljata kronologijo
zapletov na področju zdravljenja otrok in otroških srčnih
bolezni, celotno zahtevo lahko preberete na koncu članka. Med
drugim je o nenavadnem dogajanju v ljubljanskem kliničnem
centru zapisano tudi:

Še poročilo preiskovalke o Farokhu
V tihi sobi za tesno zaprtimi vrati formalno razpuščenega
državnega zbora pa je Jani Möderndorfer (SMC) za danes sklical
zelo nujno sejo, na kateri bo preiskovalna komisija za iransko
milijardo, ki je v času vlade Boruta Pahorja potovala preko
NLB na različne naslove po Evropi, razpravljala o osnutku
svojega končnega poročila. Namen je, da bi poročilo, ki bo
deloma javno, deloma pa zaupno, potrdil še državni zbor.
Mogoče je, da bo razprava o težavah pri zdravljenju otrok in o
ugotovitvah preiskovalke celo hkrati. Predsednik državnega
zbora Milan Brglez, ki sklicuje še zadnje seje pred volitvami,
bo kot že pred štirimi leti nastopil v okraju Bežigrad 2. To
je okraj, v katerem je bil pred štirimi leti Möderndorfer na
sedmem mestu, Brglez pa na prvem s 39,08 odstotka volivcev. To
bo letos skoraj nemogoče ponoviti, ker je SMC izgubila veliko
javne podpore.
V spletni anketi lahko odgovorite, katera stranka vam je letos

najbližje:
Kateri stranki bi dali glas? II.
SDS Janez Janša (42%, 956 Votes)
SLS Marko Zidanšek (8%, 186 Votes)
ZSi Andrej Šiško (7%, 157 Votes)
LNBP Bojan Požar (6%, 125 Votes)
DD Bojan Dobovšek (5%, 118 Votes)
ZD Primc in Kangler (4%, 95 Votes)
NSi Matej Tonin (4%, 92 Votes)
LMŠ Marjan Šarec (4%, 83 Votes)
GAS Alojz Kovšca (4%, 81 Votes)
ZS Andrej Čuš (3%, 67 Votes)
RESET Martin Ivec (2%, 45 Votes)
Levica Luka Mesec (2%, 43 Votes)
NS Blaž Svetek (2%, 41 Votes)
SMC Miro Cerar (2%, 37 Votes)
SD Dejan Židan (1%, 27 Votes)
Pirati Rok Andrée (1%, 21 Votes)
SNS Zmago Jelinčič (1%, 21 Votes)
ZL IN SLOGA Žnidaršič in Veber (1%, 15 Votes)
SAB Alenka Bratušek (1%, 15 Votes)
GSN Danijel Bešič Loredan (1%, 12 Votes)
DeSUS Karl Erjavec (0%, 9 Votes)
SOLIDARNOST Uroš Lubej (0%, 8 Votes)
ZD Valentina Flander (0%, 4 Votes)
SSN Marjan Žandar (0%, 3 Votes)
SPS Tadej Trček (0%, 2 Votes)
Total Voters: 2.263
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Celotna zahteva SDS in NSI za sklic izredne seje je takšna:
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