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Ptuj. Se 0 podhodu pod 
zeleznisko postajo 

"Vlak je V tem casu 
povozil 22 Ijudi" 
Po oblavl Clanka 0 nafunkdonalnostl podhoda pod 
ieleznliko postaJo za nekate .. skuplne Ijudl so Ie v 
nasi radakdlo oglaall Joie Majeen, III Ie postaJo vodll 
ravno v Casu Izgradnle podhOda, prod sodmlml letl. Z 
naplsanlm so Ie atrInlal In delal, da Ie skrajnl eas, dB 
so IItvari uradllo. Polasnll pa Ie, zakaj so .takret nare
dill tak podhod In kJe vldl vIogo obC!ne, III hi po alego
vem lahko problem reilla II precel ma,lhnlm flnanenlm 
vloikom. 

Joie Majeen je bit vodja ieleznlike poslaje Pluj polnih 
17 lei, skoraj toliko casa je socasno vodll ie vse ielezni· 
ike postaje od Pragerskega do hrvaike meje. 

Odzval se je na clanek, ki sma 9a v na58m Casopisu objavi
Ii pred dvema tednoma, v katerem smo poroeali 0 tefavah, ki 
jih imajo oba.ni po uporabi podhoda pod ielezniiko postajo. 

Kot je dejal, je bil zelo pozitivno preseneeen, da so se Ijudje 
koncno oglasili in povedali, da je stvan treba urediti. Ceprav 
je bil podhod zgrajen z njegovo zaslugo in po njem nosi tudi 
ime, pa se zaveda vseh pomanjkljivosti, obenem pa trdi, da 
je bil velik doseiek ie to, da so ga sploh zgradili. "Trudil sem 
se leta in leta, da smo ga sploh naredili. A !judje me ustavljajo, 
Ces, kaksen podhod ste zgradili. V prvih projektih za obnovo 
proge je bil naert, da se pod hod naredi Ie do 2. perona. Vitra
jal sem, da se podaljsa do eeste, saj sem vedel, da je na drugi 
strani veliko trgovskih eentrov in da je ta povezava pomemb
na. To sem dosegel 5 teZavo in takoj po izgradnji leta 2007 sel 
v pOkoj: se spominja Majeen. Pravi, da je sieer imel posluh 
tudi na ptujski obeini, ki jo je takrat vodil iupan Stefan Ce
lan, a tei.ave pri financerju, Siovenskih i:eleznicah, takrat ni 
predstavljal Ie denar, temvee dejstvo, da je bilo treba projekt 
ponovno v eeloti spreminjati, Ce bi podhod ieleli zgraditi dru
gaCe. Majeen je upal, da bo kdo· njegovo delo nadaljeval, saj 
je pod hod dovolj sirok, da se da prilagoditi in da bi bil prime
ren tudi za kolesa~e, otroike vozieke, invalide, pa tudi voinjo 
koliekov. Majeen pot~uje , da tak, kot je projektiran, sploh ni 
bil namenjen drugim kot Ie peseem. Kanal, ki je ob stopnicah, 
sploh ni misljen za kolesarje, ampak za odvodnjavanje. 

• Takrat so na .:Zeleznicah in ·ministrstvu za okolje dejali, da 
bomo izboljsave delali naknadno, a podhod stoji ze polnih 
sedem let tak, kot je bil zgrajen," se dodaja Majeen. Vese!i 
ga, da je sirok dovolj ·in da je prepozno, da se da prilagoditi 
tako, da bo ustrezen za VS6. Prepria.n pa je, da je tako kot za 
potnike izjemno pomemben tudi za vse Ptuja.ne. 

"V a.su, ko sem bil vodja postaje, sem vztrajal in dosegel 
vsaj nekaj, sedaj pa je eas, da se ie kaj izboljsa. Vse napore 
sem vlozil v ta projekt, saj sem videl prevec mrtvih na tej ie
lezniski progi. Najvee jih je bilo ravno med dravskim mostom 
in ieleznisko postajo. V a.su, ko sem delal, je povozilo kar 22 
Ijudi, enD obeanko direktno pred mojimi ocmi. In Ce smo 5 tern 
podhodom resili vsaj enD zivljenje, smo naredili veliko," pravi 
Majeen in dodaja, da je na potezi ptujska obcina, ki bi po nje
govern stvar lahko v sodelovanju s Siovenskimi zeleznicami 
uredila z minimalnim vlofkom. 

Seveda sma se pozanimali, ali se 0 kaksni resitvi razmi
~ijain iz MO Ptuj dobili nasl.ednji odgovor: »Tudi v Mestni 
obcini Ptuj si zelimo ureditev podhoda na zelezniiki postaji 
Ptuj, da bo prijaznejsi kolesarjem. Za ureditev klancine (ob 
stopnicah) za kolesarje je treba izdelati tehnieno resitev in 
zagotoviti sredstva za gradnjo, za kar je pristojen upravljavec 
podhoda. To so Siovenske ielezniee. Mestna obeina Ptuj je 
ie vzpostavila kontakt 5 projektantom podhoda in Sioven
skimi ieleznieami, SZ-Infrastruktura, d. o. 0., da se preuei in 

najde tehniena re~itev.« 
Dienana Kmetec 
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Podravje. Kako SO si V preteklem letu zdravstveni dorr. 

Obcine zamrliskeogle 
Mrilskopregledno sluibo ureja Pravilnlk 0 pogojih in naCinu opravljanja mrliikopregledne 51 
nlm zavodom, oblCajno z zdravstvenlm domom z obmoeja obClne. Z omenjeno pogodbo se n 
.MlnistrstYo za zdravje nl nlkoll dajalo usmeritev, kakina naj bo cena mrliskega pregleda, k 

ObCine Podravja so v·letu 
2014 za storitve mrUsklh 
ogledov slrupno plaMe sko
raj polnlh 70.000 evrov; naj· 
vee je za to storitev plaCala 
obelna Siovenska Bistrica, 
najmanj pa obelna lam:. 

Ormoi 
V lanskem letu je ormoska 

obeina iz svojega proracuna za 
mrliSke oglede plaeala 5.517,09 
evra, v kar pa niso vstete sam
tame obdukcije. ObCina nima 
sklenjene posebne pogodbe 
z nobenim zavodom oz. izva
jaleem za opravljanje mrliskih 
ogledov.. .VeCino mrliSkih 
ogledov, placnih v letu 2014, 
je opravil Zdravstveni dom 
Ormoz, katerega soustanovi
teljica je ObCina Ormoz. Ko 
umrejo naSi obeani izven ob
Cine (zaeasno prebivaliSee, v 
domih upokojeneev), opravijo 
obdukcije tisti izvajalci, ki izva
jajo obdukcije na tistem obmo: 
qu. Tako so bili v lanskem letu 
drugi izvajalci mrliskih ogle
dov Zdravstveni domovi Ptuj, 

benemu ·zasebnemu zdravniku 
podelili koneesije za opravlja
nje Ie storitve. 

SVetl Tomai . 
V !etu 2014 je obeina Sveli 

'fomai iz svojega proraeuna za 

mrliske oglede namenila 2.680 
evrov. Mrliske oglede opravlja 
Zdravstveni dom Ormoz, pray 
tako kot v Srediseu ob Oravi pa 
tudi v Svetem Tomaiu dos!ej 
niso podelili koneesije za opra
vljanje te storitve nobenemu 
koneesionarju. 

CerkvenJak 
ObCina Cerkvenjak je v lan

skem !etu za plaeUo mrliskih 
ogledov namenila 1.461,17 
evra .• Pogodbo irnamo sklenje
no z Zdravstvenim domom Le-

. nart, mrliske oglede pa izvajajo 
tudi drug; zdravstveni domov~ 
npr. v Domovih za ostarele 10-
kalni ogledniki,. so!e sporoeili 
Z obcine. 

Jurilnci 
Maribor in Murska Sobota,. so Po besedab ·direktorice ob
sporocili iz ormoske obCinske . einske uprave Obeine Judinei 
uprave. Ob tern so dodali: .Ob- SaSe Golob Hodnik so v lan
eina je pred !eti podelila kon- skem letu za plaClio mrliskih 

eesijo zdravnikom, ampak ne ogledov porabili 875,58 evra. 
sarno z namenom za opravlja- Za opravljanje mrliskih pregle
nje mrliskih ogledov. Konee- dov irnajo sklenjeno pogodbo 
sionarji inlajo z Zdravstvenim z Zdravstvenim domom Ptuj. 
domom Ormoz podpisano 
pogodbo 0 sodelovanju, kjer 
je med drugirn tudi doloeeno, 
da je obveznost koneesionarja 
tudi opravljanje mrliskih p{e
gledov. Sopodpisnik te pogod
be je tudi Obeina Ormoz .• 

Srediiee ob Dravi 
ObCina SrediSCe ob Oravi je 

lansko leto za mrliske oglede 
plaCala natanko 1.629,06 evra. 
Posebne pogodbe za opravlja
nje mrliSkih ogledov nimajo 
podpisane, pray tako niso no-

Lenart 
Obeina Lenart je v letu 

2014 za mrliske oglede plaeala 
3.548,90 evra. Za opravljanje 
mrliskih ogledov irnajo sklenje
no pogodbo z Zdravstvenim 
domom Lenart. 

SvetaAna 
.V obCini Sveta Ana irnamo 

sklenjeno !etno pogodbo 0 

opravljanju mrliskopregledne 
sluibe z ZO Lenart. ·Letni stro-

!ek v letu 2014 je bil 1.227,33 
evra za osem ogledov,« je po
jasnil obeinski tajnik od Svete 
Ane Viktor Kapl. 

Svetl Andrai V Siov. 
goricah 

ObCina Sveti Andr" v Siov. 
gorieab je v lanskem letu za 
plaeilo mrliskih ogledov name
nila 1.366 evrov. Pogodbo za 
opravljanje mrliskih og!edov 
imajo sklenjeno z Zdravstve· 
'nim domom Ptuj. 

Sveta Trojlca V Siov. 
goricah 

Po besedab direktorja obein
ske uprave Sreeka Aleksandra 
Padovnika so v lanskem letu 
za namene mrliSkopregiedne 
sluibe in obdukeij plaeali 
3.758,17 evra. Kot so So sporo
cHi, imajo za opravljanje mrli· 
skih pregledov sklenjeno po
godbo z Zdravstvenim domom 
Lenart. 

Trnovska vas 
.V !etu 2014 smo namenili 

placila mrliskih oglednikov 

618 evrov. Pogodbo irnamo 
• sklenjeno z javnim . zavodom 

Zdravstveni dom Ptuj,' je po
jasnil direktor obeinske upra
ve ObCine Trnovska vas JoZe 

PotrC. 

Poljeane 
Za plaeilo mrliSkih ogledov 

je Obeina Poljcane lani pora
bila 1.448,37 evra. Pogodbe za 
opravljanje mrliskih ogledov 

nimajo sklenjel\e, sieer pa to 
opravljajo pristojni zdravniki 
na obmocju obCine v okviru 
javnega zavoda Zdravstveni 
dom Siovenska Bistriea, kate

rega soustanoviteljiea je Obei
na Poljeane,. ter dva zdravnika 
koncesionarja v Poljeanab v . 

okviru koneesije, ki jima je bila 
podeljena za opravljanje zdra
vstvenih storitev. 

Siovenska Bistrica 
Za plaeilo mrliskih ogledov je 

Obcina Slovenska Bistrica lani 
namenUa 14.009 evrov .• Ogled 

oprayi tisti zdravnik Zdravstve
nega doma Slovenska Bistrica, 
ki je v tern Casu deiuren. Opra

vljajo jih vsi zdravniki, ki imajo 

podeljeno koneesijo za izvaja
Dje zdravstvene dejavnosti,« je 
pojasnila Irena Jereb, vodja od
delka za druzbene zadeve . 
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lovi oblikovali cene mrliskih og/edov 

de placale dobrih'70.000 evrov 
uibe, ki v 4. elenu doloea, da mrlisko pregledno sluibo Zagotovl obelnski organ, pristojen za zdravstvo, 5 pogodbo 5 pristojnlm zdravstv. 
ted drugim doloCi visina povraeila zdravstvenemu zavodu ia delo zdravnlka In znesek povraella zdravniku od vsakega mrliskega ogleda. 
;er je to stvar posameznega zdravstvenega zavoda oziroma pogodbe med njlm in obeino, .. pravijo na zdravstvenem mlnistrstvu. 

Makole lani POrabili 365,13 evra. Za 
opravljanje mrli!kih ogledov 
imajo sklenjeno pogodbo z 
Zdravstvenim domom Ptuj. 
zaradi tega niso podelili konce
sije za to dejavnost nobenernu 
zasebnemu zdravniku. 

Zetale 
V obeini Zctale so v letu 

2014 za placilo mrli!kih ogle
dov za obeane porabili 985 
evrov, Pogodbo za opravljanje 
mrli!kih ogledov pa imajo skle
ojena z Zdravstvenim domom 

bljenih 7,070,86 evra; pri tern 
ne gre samo za plaeilo mrli!kih 

. ogledov, pac pa tudi za slro!ke 
obdukcij, ki jih je morala ob
eina placati UKC Marlbor, Po
godbo za mrli!ke oglede imajo 
v Vidrnu sklenjeno s ptujskim 
zdravstvenim darnom. 

Markovcl 

ObCina Makole je lani za 
plaeilo mrli!kih ogledov name
nila 876,30 evra. ' Pogodbe za 
opravljanje mrli!kih ogledov 
nimamo sklenjene z nobenim 
izvajalcem,. je povedal Matjai 
Kop!e z makolske obeinske 
uprave. Opravljajo pa to nalo
go zdravniki Zdravstvenega 
doma Slovenska Bistrica ozi
roma zdravnica v Makolah v 
okviru koncesije, ki ji je bila 
podeljena za opravljanje zdra
vstvenih storitev. 

Majiperk 
, Ptuj 'in ne s katerlm od zaseb

nih zdravnikov, 

Stro!ki mrli!kih ogledov so 
bili v letu 2014 2.081 evrov, 
pogodbo 0 tem pa imajo skle· 
ojeno z Zdravstvenim domom 
Ptuj. 

Destrnik 
Obeina Maj!perk je v letu 

2014 namenila za plaeilo mrli
!kihogledov 2.407,50 evra, po
godbo za opravljanje teh nalog 
pa ima sklenjeno z Zdravstve· . 
nim domom Ptuj. 

KidrlCevo 
V obeini Kidricevo so v letu 

2014 za plaeilo mrli!kih ogle
dov za svoje obeane plaeali 
2,801,71 evra. Za opravljanje te 
dejavnosti imajo sklenjeno po
godbo z Zdravstvenim domorn 
Ptuj, zasebnim zdravnikom pa 
niso podeljevali tovrstne kon
cesije. 

Podlehnik 
'fudi v obCini Podlehnik 

imajo za opravljanje mrli!kih 
ogledov podpisano pogodbo 
z javnim zavodom Zdravstveni 
dom Ptuj, V lanskern letu so za 
mrli!ke oglede za svoje obeane 
plaeali 580 evrov, v leto!njem 
proracunu pa inlajo rezervira
nih za ta namen 1.000 evrov, 

Zavre . 
V obeini Zavre so za plaeilo 

mrli!kih ogledov za obeane 

Dornava 
. V obeini Dornava SO lani za 
mrli!ke oglede planirali 2000 
evrov, koliko so dejansko pora
bili, pa Natalija Marin iz obein
skega tajni!tva ni vedela pove
dati. Pogodbo za opravljanje te 
storitve imajo sklenjeno z ZD 
Ptuj, 

PtuJ 
V obCini Ptuj so lani za mr

li!ke oglede izplaCali 5.389,98 
evra. Mestna obcina ima sicer 
za te storitve sklenjeno pogod
bo z Zdravstvenim domom 
Ptuj. Koncesije za to dejavnost 
niso podelili. 

Hajdi ... a 
V obeini Hajdina pa so za mr

li!ke oglede lani izplacali sku
pno 3.552,65 evra. Pogodbo za 
opravljanje mrtvoogledov ima
jo sklenjeno z Zdravstvenim 
domom Pruj, koncesije niso 
podelili, 

Videm 
V lanskern letu je bilo na po

stavki za zdravni!ko pregledno 
sluzbo v obeini Videm pora-

ObCina Destrnik je v letu 
2014 za placilo mrli!kih ogle
dov namenila 1.777 evrov, mr
li!ke oglede za njih opravlja ZD 
Ptuj, koncesije za opravljanje te 
dejavnosti doslej niso podelili, 
pray tako nimajo' sklenjene po
godbe, 

Clrkulane 
Obeina Cirkulane je za pla

CUo mrliskih ogledov v letu 
2014 placala 1.117 evrov. Mrli
Ike oglede za njih opravlja ZD 
Ptuj, koncesije za opravljanje 
te dejavnosti doslej niso po
delili, 

Gorlinica 
ObCina Gori!nica je v letu 

2014 za plaeilo mrli!kih ogle
dov namenila 1.802 evta. Ob- . 
cina nima skleniene pogodbe, 
pray tako ni podelila koncesije 
zdravstvenemu zavodu. Stori
tve mrli!kih ogledov za obcino 
Gori!nica opravlja ZD Ptuj, 

Monlka Levanic, 
MojcaVtlc. Dienana 

Kmetec, Molca 
Zemljarlc, Martin 

Ozmec, Mlha SoStaric In 
JoieSmlgoc 


