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Brez izgub, z novimi programi in načrti 

DARJA LUKMAN ŽUNEC 

Ormoški zdravstveni dom se je pred 
leti osamosvojil izpod skupnega jav-
nega zavoda na Ptuju. Njegove usta-
noviteljice so zdaj občine Ormož, 
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, v 
katerih živi blizu 17.700 prebivalcev. 
V zavodu je 82 zaposlenih, med njimi 
je enajst zdravnikov, sedem zoboz-
dravnikov, enajst diplomiranih me-
dicinskih sester in 23 medicinskih 
tehnikov. Poslujejo brez izgub, v letu 
2011 pa jim je ostalo "v dobro" nekaj 
čez 30 tisočakov.

"Vsa leta poslujemo pozitivno ozi-
roma z izravnanimi prihodki in od-
hodki. Lani smo presegli program 
zdravstvenih storitev za osem od-
stotkov, za strokovno usposabljanje 
pa porabili 261 dni, saj izobraževanju 
posvečamo veliko pozornost, " je po-
vedala direktorica Vlasta Zupanič Do-
majnko. Od leta 2010 ji kot strokovni 
vodja pomaga Dušan Kolarič, dr. med. 
spec.  

"Podpiramo prizadevanja za op-
timalno delovanje naše dejavnosti v 
občinah ustanoviteljicah, kakovostno 
uresničujemo program zdravstvenega 
varstva občanov in jim zagotavljamo 
kakovostno obravnavo na vseh podro-
čjih zdravstvenega varstva s strokov-
nim in prijaznim kadrom. Zdravstveni 
dom se je karseda prilagodil spremem-
bam zaradi vpliva protikriznih ukre-
pov vlade, ministrstva za zdravje (MZ) 
in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Odražajo se v oteže-
nem razporedu dela in zagotavljanju 
rednega programa, tudi v obvlado-

vanju materialnih in nematerialnih 
stroškov in počasnejšem naložbenem 
ciklusu," o varčevalnih ukrepih pravi 
Zupaničeva.  

Samomorilnost ne upada 
Zavod pesti kadrovski primanjkljaj, 
saj kljub ponovljenim razpisom v letu 
2011 niso pridobili zdravnika splošne 
medicine in zobozdravnika. Zado-
voljni pa so, da so lani pridobil dvoje 
referenčnih ambulant. "Zanju smo 
imeli tehtne razloge, saj je obolevnost 
na našem območju nadpovprečna, 
tukaj denimo odstotek samomoril-
nosti ne upada, čemur botrujeta pred-
vsem alkoholizem in vedno pogostejše 
depresije, hkrati pa je večja tudi obre-
menjenost naših zdravnikov. Dva 
tima družinske medicine obravnava-
ta dnevno kar od 70 do 90 pacientov 
in ob tem delata še v nujni pomoči in v 
antikoagulantni ambulanti," je dejala 
direktorica.

Zadovoljna je, ker so "iztržili" doda-
tne programe nenujnih in sanitetnih 
prevozov, pulmologije, rentgenskega 
slikanja skeleta, zobozdravstva za od-
rasle in zdravstvenega varstva odra-
slih. "V pogodbah z zavarovalnico smo 
v letih 2008 in 2007 končno izenači-
li zdravstveno obravnavo prebivalcev 
naših občin s prebivalci ostale Sloveni-
je. Uvedli pa smo tudi novo dejavnost 
za paciente iz ormoškega območja, ki 
potrebujejo antikoagulantno zdravlje-
nje po operacijah na srcu, pri motnjah 
srčnega ritma ali zaradi pljučne embo-
lije. Zdaj jim ni treba več na kontrole 
na Ptuj, približali smo jim nujno zdra-
vljenje in posredno zmanjšali stroške 

reševalnih prevozov in skrajšali čaka-
nje na storitev," je poudarila sogovor-
nica.

Z ministrom o delu 
S težavami po odhodih kadrov so ne-
davno seznanili ministra. "Po nekaj-
letnem prizadevanju smo letos res 
pridobili dva kandidata za specializa-
cijo iz družinske medicine in dve kan-
didatki za specializacijo iz pediatrije, 
a smo ob tem opozorili na dolge štiri-
letne specializacije, mi pa bi jih potre-
bovali na primarnem nivoju. Minister 
vidi rešitev zlasti v učnih ambulantah 

za zdravnike družinske medicine. Se-
znanili smo ga tudi z dobrimi izku-
šnjami pri uvajanju dveh referenčnih 
ambulant, česar bi si želeli še več. Pri 

tem mora MZ kot kriterij upošteva-
ti ruralnost, zlasti v zunanjih ambu-
lantah v Središču ob Dravi in Svetem 
Tomažu, saj ti občini spadata med de-

mografsko ogrožena kraja. Veseli nas, 
da minister podpira uvajanje refe-
renčnih ambulant na primarni ravni 
postopno do leta 2015. Na tej ravni 
opravimo kar 80 odstotkov vsega dela 
v zdravstvu, dobimo pa le 18 odstot-
kov sredstev," je opozarila Zupaničeva. 
In med načrti napoveduje pridobitev 
specialističnih ambulant okulistike, 
internistike in dermatologije ter ši-
ritve otorinolaringologije, rentgena, 
ultrazvoka, klinične psihologije, dis-
panzerja za ženske, fizioterapije, pa-
tronažne službe, zdravstvene vzgoje 
in ortodontije. 

Ormoški zdravstveni dom je prijetno urejen. (Darja Lukman Žunec)

Ormoški zdravstveni dom posluje pozitivno in je  
v zadnjih letih v pogajanjih z zdravstveno zavarovalnico 
in ministrstvom končno dosegel obravnavo  
podeželanov, kakršne so deležni prebivalci  
razvitejših delov Slovenije  

Vselej živahno v Konjeniškem parku

SLAVICA PIČERKO PEKLAR

Bojan Balič iz Murske Sobote je bil 
med tistimi sobotnimi obiskovalci 
Konjeniškega parka Starošince, ki so se 
tokrat tudi opogumili in prvikrat sedli 
na konjski hrbet. "Odkar pomnim, me 
vleče v družbo konj, a se kar nisem 
opogumil, da bi tudi sam poskusil ja-
hanje. Tokrat, v prijetni družbi in ob 
podpori veščih trenerk, sem prema-
gal notranji strah in je šlo," se je po se-
stopu s konja v maneži konjeniškega 
parka veselil mladenič, ki z domačimi 
celo razmišlja, da bi kdaj v prihodnje 
kupili konja. V Konjeniškem parku 
Starošince so pretekli konec tedna 
vabili na celodnevne dejavnosti, ki so 
jih pripravili v okviru projekta Dan 
za spremembe. Že zgodaj dopoldne 
se je tako po konjskem hlevu spreho-
dilo blizu 20 obiskovalcev, največ iz 
okoliških krajev, ki so bili navdušeni 
nad videnim in doživetim. Starostno 
pisana druščina ljudi je tako s pomo-
čjo Alexandra S. Goljevščka spoznala 
življenje konj, se seznanila z njihovimi 
posebnostmi, obiskovalce pa je zelo 
pritegnil tudi neposredni stik s temi 
plemenitimi živalmi. Zdaj imajo v Ko-
njeniškem parku Starošince 25 konj, 
nekaj tudi v oskrbi, večina pa je uspo-
sobljenih za terapevtsko jahanje. V 
parku, kjer zadnjih pet let poteka tudi 
izobraževanje za strokovne kadre, so 
namreč izredno pozornost in vse svoje 
delovanje posvetili prav terapevtske-
mu jahanju in delu z ljudmi s posebni-
mi potrebami.

Pred leti so ustanovili tudi nevla-
dno organizacijo, Fundacijo Nazaj na 
konja, ki si prizadeva za celostni pri-
stop in obravnavo ljudi s posebnimi 

potrebami, sami tudi razvijajo po-
dročja tovrstnih aktivnosti in terapij s 
konji. V preteklem letu so ob donator-
ski pomoči začeli urejanje didaktične-
ga parka, ki se že razrašča ob konjskih 
hlevih, obiskujejo ga tako otroci s po-
sebnimi potrebami, tudi gibalno ovi-
rani in slepi ter slabovidni, kot odrasli, 
ki potrebujejo pomoč strokovnjakov. 
Ustanova Nazaj na konja sodeluje 
tudi v mednarodnih projektih, enega 
takih, Hope Tour, zdaj izvajajo s par-
tnerji s Hrvaške, saj želijo v parku ure-
diti tudi možnosti bivanja za tiste, ki 
bi pri njih želeli preživeti več dni. Kot 
so povedali sodelavci fundacije in ko-
njeniškega parka, prihaja k njim v Sta-
rošince vse več ljudi od blizu in daleč. 
"Izredno skrb namenjamo lastnemu 
izobraževanju in usposabljanju, te-
rapijam in aktivnostim, ki jih ponu-
jamo našim obiskovalcem, ob tem 
skrbimo za popolno oskrbo konj in 
njihovo šolanje, vabimo pa tudi v šolo 

jahanja," pravijo sogovorniki. Vse več 
je, dodajajo, posameznikov, družin in 
skupin, ki jih obiskujejo, zadnje čase 
k njim prihajajo tudi šolarji, za katere 
pripravljajo posebej vodene izkustve-
ne sprehode po parku. Dan za spre-
membe so tokrat izkoristili tudi za 
več strokovnih predavanj, obisko-
valci so lahko prisluhnili razmišlja-
njem psihiatra Janka Predana, ki je 
tokrat spregovoril o psihiatričnih vi-
dikih osamljenosti. "Pogosto prideva 
v ta konjeniški park, saj je naša pet-
letna Iza čisto navdušena nad konji. 
Zdaj spoznavava, kako poteka delo v 
konjeniškem parku, konjem včasih 
prineseva kakšna jabolka, deklica jih 
boža, včasih tudi pomagava pri njiho-
vi negi," pravi Mateja Sajko iz Trnič, ki 
je navdušena nad videnim in dožive-
tim v Konjeniškem parku Starošince, 
saj, kot pravi, jo navdušuje tudi umir-
jeno vzdušje, ki ga je v parku takoj za-
čutiti.

V Konjeniškem parku Starošince se vedno kaj dogaja. (Slavica Pičerko Peklar)

Dan za spremembe  
je v Starošince privabil 
veliko obiskovalcev

82
zaposlenih  
v ormoškem zdra-
vstvenem domu 
skrbi za paciente

"Opozarjam na fizične ovire, ki one-
mogočajo ali otežujejo gibanje gibalno 
oviranim ljudem, slepim in slabovi-
dnim, starejšim, materam z otroškimi 
vozički. V našem mestu je še veliko ta-
kšnih ovir, še zlasti v starem delu Ptuja. 
Gibanje ovirajo tudi nekatere nekvali-
tetno narejene klančine med pločniki 
in cesto, moteči so previsoki robni-
ki na pločnikih, pogosto so nevarna 
stopnišča, gibanje motijo tudi korita, 

zaboji in verige na pločnikih, ki jih 
je treba odstraniti ali ustrezno opre-
miti z refleksnimi trakovi, primerno 
označiti bi bilo treba tudi prehode za 
pešce, predvsem pa zagotoviti neovi-
ran dostop, vstop in uporabo objek-
tov v javni rabi," je v svoji pobudi za 
odpravo arhitektonskih ovir na Ptuju 
zapisala Metka Jurešič, članica svetni-
ške skupine SDS v ptujskem mestnem 
svetu. Ta je že pred leti podprl sodelo-
vanje Ptuja v akciji odpravljanja arhi-
tektonskih ovir, kar bi mesto pripeljalo 
do invalidom prijaznega okolja. Prvi 
poskus vstopa med mesta, prijazna in-
validom, se je končal neslavno, zato si 
zdaj na Ptuju prizadevajo za ponovno 
oživitev akcije, ki so jo podprli tudi v 
sprejetem mestnem proračunu. (ps)

Invalidom prijazno mesto?

Do Ptuja, invalidom  
prijaznega mesta, bo 
treba poskrbeti za 
odpravo arhitektonskih 
ovir

Na starem Ptuju se tudi zdrav človek pogosto spotakne. (Slavica Pičerko Peklar)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ormož je pripravila slovesno akade-
mijo v prostorih viteške dvorane ormoškega gradu. Na slovesnosti je predse-
dnik zbornice Ivan Babič članicam in članom podelil kar 72 priznanj. Štirje 
člani zbornice pa so prejeli priznanja za kar 35 let članstva v zbornici in dela v 
obrti ali podjetništvu. Prejeli so jih Ivan Jakl iz Središča pri Ormožu ter Štefan 
Hozjan, Mirko Horvat in Jožef Švegl iz Ormoža. (dlž)

Priznanja podjetnikom 


