
Zahteve zdravnikov 
druzinske medicine 
Zdravniki pricakujejo, da se bodo v am krajsem casu 
pristojnosti za urejanje bolnis1<ega dopusta noseenic 
prenesle na leeece ginekologe, prenos vodenja dolgotrajnih 
bolnis"kih dopustov (dagsih od enega meseca), pa na 
specialiste medicine delll in imenovane zdravnike 
ZZZS. Tudipravice, ve+ane na Zakon 0 pokojninskem in .. , 
invalidskem zavarovanju, bi prenesli na specialiste medicine 
dela in imenovan? zdravnike ZPIZ. 
Po vzoru zahodnih evropskih drtav predlagqjo urejanje 
kratkotrajnih bolniSkih dopustov do tri dni v razmerju med 
delodajalcem in zaposlenim. 

1895 glavarinskih koli~nikov. To 
je bilo sprejeto, da je normativ in 
preko te stevilke lahko zdravniki 
odklanjajo paciente," pojasnjuje 
Metka Petek Uhan, direktorica 
Zdravstvenega doma Ptuj. 

Na Ptuju bode sicer tisti zdrav
niki, ki imajo ve~ p.cientov, te 
obdrZali. "Imamo pa se Sest zdrav
nikov, ki vpisujejo novepaciente," 
doda Petek Uhanova. 

Ce bi dejansko vsi, ki so napo
vedali, prenehali delati v ptujskem 
Zdravstvenem domu, bi brez 
zdravnika ostalo okrog 11 tiso~ 

Ijudi. 

Spodnje Podravje • Locevanje odpadkov ne gre pO namih 

FOlo: Crtomir Goznik 

Ministrstvo je druzinske 
zdravnike pomirilo. Na 
kaksen nalin? 

Razlog za zamrznitev stavke 
na Ptuju je dejstvo, daje Vlada RS 
sprejela Aneks stevilka 1. 

Minister ia zdravje Ales ~abeder 
je poudaril, da.je to pomemben 
korak pri resevanju problematike 
druzinske medicine. Stem so izpol
nili zavezo za vzpostavitev boljsih 
pogojev."Partnerji, ki so sodelo
vali pri pripravi Ankesa St. 1, so se 
tudi zavezali, da nobena zavarova-

na oseba ne sme ostati brez izbra
nega osebnega zdravnika," so se 
pojasnili na ministrstvu za zdravje. 

V Aneksu st. 1 se je spremenila 
zgornja meja na 1895 glavarin
skih koli~nikov, ko lahko druzinski 
zdravnik ali pediater na primarni 
ravni za~ne odklanjati opredeljeva
nje novih zavarovanih oseb. "Timi, 
ki presegajo glavarinski koli~nik, 
pacientov ne bode izpisQvali, jih 
bode 'pa vzpodbujali za izbiro 
osebnega zdravnika v timih z nizjo 
glavarino," so se pojasnili na pri
stojnem ministrstvu, njihovemu 

""
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navodilu pa v ptujskem zdravstve
nem domu ze sledijo. Zahteva dru
zinskih zdravnikov je, da se ome
njena meja znizuje za 5 % na leta 
do konene vzpostavitve 1500 gla
varinskih kolienikov oz.'okrog 1200 

opredeljenih oseb (pacientov). 
Ukrepi za administrativno raz

bremenitev druzinskih zdravnikov 
in nov obraeunski model za finan
ciranje dejavnosti druzinske me
dicine bode opredeljeni v.Ankesu 
~t. 2, ki bo predvidoma sprejet na 
Vladi RS julija 2019. 

. Dzenana Kmetec 

v Spodnjem Podravju ·smo zaostali za slovenskim povprecjem 
Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, ki ga vodijo na Institutu Jouf Stefan, razkrlva, da so Slovenci 0 locevanju odpadkov vse bog osvesceni. Spodnjepodravci tal neko
likomanj ... 

V povpreeju je v· obeinah pod 
okriljem Upravnih enot Ptuj in Or
moz leta 2010 delez loeeno zbra
nih frakcij odpadkov znasal 24,6 

%, predlani pa 59,7 %. Po podatkih 
Statistienega urada RS (SURS) je 
v celotni Sioveniji delez loeeno 
zbranih odpadkov leta 2010 znasal 
22,4 %, leta 2017 pa 70 %. (e strne
mo: pred slabim desetletjem smo 
v Spodnjem Podravju slovensko 
povpreeje deleza loeeno zbranih 
frakcij odpadkov presegali, danes 
smo krepko pod njim. Med vse
mi slovenskimi obeinami so imeli 
predlani najvisji delez loeeno zbra
nih odpadkov v obeini Log-Dra
gomer (88 %), najnizjega v obeini 
Osilnica (3 %), slovenskega pov
preeja tudi v obeini Ljubljana niso 
dosegli (63 %). 

DirektorCistega mesta PtujKris
tijan Lovreneie je na eni zadnjih 
sej obeinskega sveta v Cirkulanah 
opomnil, da je 52 % mesanih ko
munalnih odpadkov (toliko so jih v 
omenjeni obCini zbrali Ian i) v struk
turi vseh odpadkov kar visoka ste
vilka: »Nekatere ob~ine dosegajo 
tudi ze 40 ali celo 35 % mesanih 
komunalnih odpadkov. Treba je 
pa povedati, da imajo te obeine 
.) 

zbirne centre, kar delez znizuje. 
Kolieina mesanih komunalnih od
padkov je v Halozah navadno visja; 
Ijudje verne oz. ~ave posode me
eejo vse, tudi to, kar tja ne spada.« 
Dodal je, da je na tern podrocju 
se kar nekaj rezerve, s eimer bi si 
lahko uporabniki tudiznizali ceno 
odvoza odpadkov. Tudi razvojni 
program dejavnosti ravnanja z od
padki v Javnih sluzbah Ptuj temelji 

b 

na zmanjsanju koliein mesanih ko
munalnih odpadkov; do leta 2030 

naj bi se te ustavile pri 10 %. 

Nesortirani odpadki 
segrevajo ozraeJe 

Morda bode zgovomej~e kot 
odstotki konkretne ~tevilke. Po 
podatkihSURS smo predlani v 
nasi drZavi skoraj 691.000 ton ko-

v 

munalnih odpadkov zbrali loeeno. 
Na odlagalisea smo odlozili prib
lizno 159.000 ton odpadkov (oz. 
v povpreeju okoli 77 kilogramov 
na prebivaica); okoli 90 % teh od
padkov na komunalna odlagalisea 
odpadkov, 7 % na industrijska in 3 
% na odlagalis~a za nevarne od
padke. 

Na Institutu Jozef Stefan so 
opozorili, da se pri odlaganju od-

padkov na deponije sprosea odla
galis~rii plin: »Najve~ji delez tega 
plina predstavlja metan, ki sodi 
med toplogredne pline in prispe
va k, segrevanju ozraeja. Z veea
njem deleza lo~eno zbranih frakcij 
odpadkov se poveeuje kolicina 

odpadkov, ki gredo v recikliranje, 
manjsa pa se kolieina odpadkov, 
odlozenih na deponije, in stem 
tudi koli~ina v ozraeje sproseene
ga metana, kar prispeva k zmanj
sanju vpliva na podnebje.« 

Eva Milosic 

Smeti najbolje IOCujejo na Ptuju, 
najslabse V Podlehniku 
Dalai loceno zbranih frakci' odpadko\l 
Cir1<ulane 
Oestmik 

' Domava 
Gori~nica 

HajQina 
JUrSinci 
Kid~vQ 
Maj~per1< 

Mar1<ovci 
On:no~ 

PodlE!hnik 
Pt~ ~ 
~rec:!j~ oQ.[)ravi 
Sveti Andraz v Siovenskih goricah 
Sv~tiTomaf 
Tmovskavas 
Vrdem 
Zavrc 
~tala 

fmilUlltmmd 
1~ 62 
25 51 
32 -0- 52 

24 61 
14 (l2 
25 61 
23 ~ 
28 61 
1363 
32 60 
34 41 
37 72 
31 65 
32 50 
31 66 
24 68 
20 ~.- 60 
13 59 
14 61 

Vir: Lokalni semafor podnebnih aktivnostl 

V tabeli smo primerjali najstarejse in najnovejse podatke iz Lokalnega sema
forja podnebnih aktivnosti. Najvisji delez loceno zbranih odpadkov so predla
ni imeli v obcinah Ptuj, Trnovska vas in Sveti Tomaz, najnizjega pa v obCinah 
Podlehnik, Sveti Andraz v Siovenskih goricah in Destrnik . 
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