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Odprta vrata ambulant
Pro bono zdravniki Desetina obiskovalcev
je bila brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja
Ljubljana – Koliko ljudi si ne

more privoščiti takšnih zdravstvenih storitev, kot bi jih
za razvito in urejeno družbo
pričakovali? V javnosti je premalo upoštevano, da mnogi
kljub razmeroma razvitemu
zdravstvu le ne pridejo zlahka do zdravnika. Na problem
je precej opozorila včerajšnja
akcija zavoda in revije Viva Dan
odprtih vrat za bolj zdravo Slovenijo, ki so jo pripravili s strokovnim združenjem zasebnih
zdravnikov in zobozdravnikov
Slovenije.

Boris Šuligoj
»Namen včerajšnje akcije je bilo opozarjanje na neenakost pri dostopu do
zdravstvenih storitev v Sloveniji. Zavedamo se, da z eno akcijo te neenakosti ne moremo odpraviti. Želimo
pa si opozoriti, da bi ta problem bolje zaznala država, ki bi se ga morala
sistematično lotiti. Saj smo dovolj
razvita država, da bi to lahko izpeljali,« je dejala Tili Kojič, vodja projekta
Dan odprtih vrat za bolj zdravo Slovenijo iz zavoda Viva.
Velikokrat bi bilo mogoče probleme rešiti zgolj z boljšo organizacijo ali seznanjanjem ljudi, ki niti
ne vedo, kakšne možnosti imajo,
da bi več naredili za svoje zdravje.
»Dan odprtih vrat je del kampanje
zdravstvenega opismenjevanja. Tokrat smo jo izpeljali z združenjem
zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, med katerimi je 75 zasebnikov iz vse države ponudilo, da bo
brezplačno opravilo od pet do 12
pregledov,« je povedala Tili Kojič.
Mimogrede: iz tehničnih razlogov
tokrat v akcijo niso vključili javnih
zdravstvenih zavodov, razmišljajo
pa o tem, da bi jih pri naslednji podobni akciji.

Tako so po številnih medijih in
tudi s pomočjo Rdečega križa Slovenije in Slovenske filantropije poskušali obvestiti čim širši krog ljudi.
Prijavljenih 75 zdravnikov je ponudilo, da bi lahko pregledali kakih
700 pacientov. Večino so jih včeraj,
nekaj jih bodo še povabili pozneje
v ambulante, ker je to zdravnikom
časovno bolj ustrezalo. Toda organizatorji so bili presenečeni, ko so
ugotovili, da se je na akcijo odzvalo
več kot 1200 ljudi. »Tistim, ki zdaj
niso prišli na vrsto, bi radi povedali, da bomo akcijo še ponovili, tako
da bodo še imeli priložnost. Takega
odziva nismo pričakovali, presegel
je vsa pričakovanja in je bil tudi za
nas ogromen organizacijski zalogaj.

Ugotovili smo, da so ljudje najbolj
povpraševali po dermatologih, ortopedih, ultrazvočni diagnostiki,
ginekologih in zobozdravnikih.
Seveda je to po regijah različno,« je
povedala vodja projekta Tili Kojič in
dodala, da bi radi vsako tretjo soboto v marcu posvetili dnevu zdravja
za vse ljudi v Sloveniji.
Akcija je bila namenjena predvsem tistim, ki nimajo osnovnega
(ali dopolnilnega) zdravstvenega
zavarovanja. In tistim, ki morajo
čakati predolgo, ki v svojih regijah
nimajo določenega specialista, in
seveda številnim iz različnih socialno ogroženih skupin. Med prijavljenimi je bilo kar deset odstotkov
takih brez osnovnega zavarovanja.

Zoglenelo truplo v lopi
Požar Umrl je 34-letni moški
Maribor – Med gašenjem požara,
ki je v petek okrog pol desetih zvečer zajel vrtno lopo ob Adamičevi
ulici v Mariboru, je gasilce pričakal
pretresljiv prizor: iz goreče lope
so izvlekli delno zoglenelo moško
truplo. Truplo so pregledali mrliški
oglednik in mariborski kriminalisti,
ki so tudi natančno pregledali požarišče. Vrtno uto (veliko približno
dvakrat dva metra) tik nad desnim
bregom Drave je ogenj povsem
uničil skupaj z nekaj stvarmi v njej.
Kriminalisti so včeraj nadaljevali
preiskavo, je sporočil tiskovni

predstavnik mariborske policijske
uprave Miran Šadl, zato podrobnosti o vzroku požara in o truplu
še niso bile znane. A po naših
neuradnih informacijah vse kaže,
da pri tragičnem dogodku ni šlo za
kaznivo dejanje. Kot smo izvedeli,
je pokojni najverjetneje 34-letni
moški, ki je živel v bližini vrtne
lope, menda pa se je predajal
mamilom. Možno je, da je v petek
zvečer, ko se je zatekel v lopo, v
njej hote ali nehote zanetil požar.
Policisti bodo več povedali po
končani preiskavi. M. R.

Trg republike po
novem zaprt za promet
Osrednji mestni trg Parkiranje
od včeraj le še v podzemni garažni hiši
Najbolj čakajo dermatologe, ortopede, ultzrazvočne preiskave, ginekologe
in zobozdravnike. Foto Blaž Samec

Kilogram odpadkov na Slovenca
Recikliranje Več ločenega zbiranja, manj odlaganja
Prazna embalaža živil, ostanki
hrane, odpadni papir, plenice,
papirnate brisačke, prazne plastenke in steklenice. Vsak dan
v naših gospodinjstvih nastane
vrsta različnih odpadkov. Leta
2012 je vsak prebivalec Slovenije
pridelal 327 kilogramov komunalnih odpadkov, kar pomeni
povprečno 0,9 kilograma na
dan. Vas ta številka preseneča?
Že pred leti je Evropska unija poseben poudarek namenila preprečevanju nastajanja odpadkov, vnovičnemu izkoriščanju, recikliranju in
predelavi – t. i. hierarhiji odpadkov.
Prebivalci Evropske unije vsako leto
odložimo ogromne količine odpadkov, ki bi jih bilo mogoče reciklirati.
Če bi te odpadke reciklirali, bi letne
emisije CO2 zmanjšali za 148 milijonov ton. Z boljšim ravnanjem s
komunalnimi odpadki bi lahko leta
2020 v primerjavi z letom 1995 prihranili 92 milijonov ton emisij toplogrednih plinov na leto.
Vsa količina odpadkov, ki so leta
2012 nastali v Sloveniji, znaša skoraj 4,4 milijona ton odpadkov ali
33 odstotkov manj kot v letu 2011.
Tudi komunalnih in nevarnih odpadkov je nastalo manj kot leto prej
(komunalnih za sedem odstotkov,
nevarnih pa za skoraj 13 odstotkov).

Največ nevarnih odpadkov, več kot
polovica, je nastalo v predelovalnih
dejavnostih.
V letu 2012 je vsak prebivalec
Slovenije v povprečju pridelal 327
kilogramov komunalnih odpadkov,
kar je za sedem odstotkov manj
kot v letu 2011. Ločeno smo zbrali
46 odstotkov odpadkov ter tako v
primerjavi z lanskim letom izboljšali ločevanje odpadkov za skoraj šest
odstotkov. K izboljšanju ločenega
zbiranja odpadkov želi pomagati
tudi družba Slopak z evropskim projektom Life Ločujmo odpadke. Za
občane so vzpostavili spletno stran
www.locevanjeodpadkov.si, ki je po-

svečena ločevanju odpadkov in njihovi reciklaži.
Kljub uspešnemu povečanju ločenega zbiranja odpadkov pa se družbi
brez odlaganja odpadkov še nismo
približali. 46 odstotkov zbranih komunalnih odpadkov namreč še vedno odložimo. K zmanjšanju tega
odstotka veliko lahko pripomoremo
sami. Poskrbimo, da bomo odpadke
ločeno zbirali in jih odvrgli v pravi
zabojnik. Tako bomo ustvarili manj
odpadkov, ki bodo pristali na deponijah. S pravilnim ločevanjem bomo
odpadke poslali v recikliranje, kjer
bodo iz njih naredili sekundarne surovine za nove izdelke. G. K.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

Ploščad bodo obnovili po načrtih arhitekta Ravnikarja. Foto Blaž Samec

Ploščad ljubljanskega Trg republike, ki je bila še do včeraj
namenjena parkiranju avtomobilov, bo jeseni postala osrednji
mestni in državni trg, popolnoma zaprt za ves promet.
Obnovo trga so začeli včeraj,
ko so zaprli tudi parkirišče na
ploščadi, končana pa bo do septembra, so sporočili iz MOL.
»Trg republike z okoliškimi javnimi
zgradbami je osrednja mestna površina, ki ima tudi državni pomen, saj
so na njej in ob njej postavljeni simboli naše osamosvojitve in državnosti,« so sporočili iz kabineta župana
Zorana Jankovića. Kot so še zapisali,
bodo ploščad obnovili po prvotnih

načrtih arhitekta Ravnikarja, prekrita bo s kamnitimi ploščami in kockami pohorskega tonalita v pasovih
različnih širin, ki bodo položene v
beton, med ploščami bodo fuge iz
dvokomponentne fugirne mase. Ta
del projekta bo izpeljalo podjetje KPL
Rast, d.o.o., občina pa bo zanj odštela 2,67 milijona evrov brez DDV. Odstranitev sedanjih slojev tlaka nad
armirano betonsko ploščo in prenova konstrukcije plošče nad prvo kletjo garaže sta v pristojnosti podjetja
BSL, ki je lastnik garaže, dela pa bo
izvedlo podjetje Tosidos.
Zaradi obnovitvenih del bo v začetku aprila oviran tudi promet na
Šubičevi ulici, parkirati bo odslej
mogoče le v podzemni parkirni hiši.
K. H.

