Sobota, 7. 1. 2023
Maks Tajnikar
ekonomist

Petrol ni več tisto, kar potrebujemo Slovenci, je tisto, kar
potrebuje Dari Južna.
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Ljubljana, nevralgična točka Bešiča Loredana

Tudi včeraj se je pred bežigrajskim zdravstvenim domom že navsezgodaj vila kilometer dolga kolona ljudi, med katerimi je bilo veliko starejših in invalidov. F Luka Cjuha

Množica ljudi je v skoraj kilo- T Nina Knavs, Vesna Levičnik
meter dolgi vrsti stala pred
bežigrajskim zdravstvenim
Še pred nekaj leti bi si težko predstavljali zadnje dogodke v slovenskem javdomom v upanju, da
nem zdravstvu. Tudi včeraj se je pred
se bodo lahko vpisali na
zdravstvenim domom za Bežigradom
seznam pacientov dveh dru- že navsezgodaj vila kilometer dolga
kolona ljudi, med katerimi je bilo vežinskih zdravnic. Minister
liko starejših in invalidov, ki so čakali
Danijel Bešič Loredan
v upanju, da bi vendarle lahko prišli
ne skriva nezadovoljstva z
do osebnega zdravnika. Dve zdravnici
namreč vpisujeta nove paciente in to
ljubljanskim zdravstvom.

Dve zdravnici vpisujeta nove
paciente, zaradi česar so mnogi
pred vrati zdravstvenega doma
čakali skoraj vso noč.

pred enajsto zvečer. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je oster in
kritičen do dogajanja v ljubljanskem
zdravstvu, trenutno poteka tudi izredni nadzor nad delom ZD Ljubljana.
Župan Zoran Janković za zdaj molči.
Dogajanje in izjave ministra naj bi
komentiral šele v torek.
V Dnevniku smo pripravili analizo
stanja v ljubljanskem zdravstvu in
skušali napovedati, kako se bo minister odzval na nove razsežnosti krize
v zdravstvu ter kakšni so obrisi zdra-

vstvene reforme, ki jo pripravlja. »S
kričanjem na ulicah, z nesposobnostjo
organiziranja normalnega civilizacijskega vpisovanja k osebnim zdravnikom, z obtoževanjem manjšine
zdravnikov, da so dvoživke, da koncesionarji niso del javnega zdravstva,
da imamo zdravstvo, ki ni po meri pacienta, pač pa po meri dobičkonosne
koncesionarske dejavnosti, z ustvarjanjem izrednih razmer strašimo ljudi,«
je včeraj dejal Bešič Loredan.
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Namesto smučarjev se v dolino spuščajo kolesarji
2,20 €
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Zimski

je novica, zaradi katere so mnogi pred
vrati zdravstvenega doma čakali skoraj vso noč. »Ne morem verjeti. Prišla
sem ob 2.45 in nisem bila prva,« nam
je povedala ena od čakajočih. Stara je
85 let! Gospod pred njo je prišel malo

Letošnje tekmovanje za Zlato
lisico so iz previdnosti preselili
v Kranjsko Goro. Na Mariborskem Pohorju so sočasno –
na vrhuncu zimske sezone –
odprli kolesarski park.
T Tomaž Klipšteter
Če bi vremenske razmere to dopuščale,
bi bil danes na vznožju Mariborskega
Pohorja smučarski praznik, na tisoče

obiskovalk in obiskovalcev bi se zgrinjalo na snežni stadion spremljat 59.
Zlato lisico. Vendar so organizatorji
smučarskega tekmovanja pravočasno
spoznali, da je podnebna resničnost
drugačna, in so zato tekmovanje preselili v Kranjsko Goro.
Pravilnost njihove odločitve je potrdilo včerajšnje dogajanje pred spodnjo
postajo Pohorske vzpenjače. Tam se
niso zbirali zgolj rekreativni smučarji in smučarke, temveč tudi ljubitelji(ce) adrenalinskega kolesarjenja.
»Vremenske razmere so že dva tedna
izrazito spomladanske,« je ugotavljal

vodja smučišč Marko Rataj iz podjetja
Marprom. Zato so, zgodaj kot še nikoli,
odprli kolesarski park, v katerem se je
mogoče po sveže očiščeni in označeni
progi spustiti od zgornje postaje krožne kabinske žičnice pri Bellevueju v
dolino. Če se ne bodo vrnile zimske
razmere, utegnejo v prihodnjem tednu odpreti še drugo kolesarsko progo,
napoveduje Rataj.

Kolesarski park
bo celoletna atrakcija
Še pred dobrim mesecem so si obetali
drugačen scenarij. Konec novembra so

Prizadevanja, da bi se snežna
odeja obdržala, so bila jalova.
Narava je bila močnejša.

bila smučišča zasnežena z več kot pol
metra naravnega snega, ki so ga nato
še »utrdili« z umetnim zasneževanjem.
Prizadevanja, da bi se snežna odeja
obdržala, so bila jalova. Narava je
bila močnejša. Žičniške naprave zdaj
obratujejo le še na Arehu, kjer delavci
ponoči prerazporejajo sneg in z njim
prekrivajo zaplate zemlje.

Januarsko odprtje kolesarskega
parka simbolično izpostavlja nujnost
temeljnega strateškega premisleka o
tem, kakšen zimski turizem je tukaj
še utemeljen. »Zaenkrat si še želimo
snega in nizkih temperatur, saj so
pred nami zimske šolske počitnice,«
pravi Rataj. In spomni, da bodo letos
zgradili vmesno postajo krožne kabinske žičnice, ki bo omogočila, da
bo kolesarski park obratoval čez vse
(zeleno) leto. V podjetju Marprom načrtujejo še širjenje kolesarskega parka
na območje Areha.
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