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Trnovska vas • Prostori Poste ze dolgo premajhni 

Posta se zanima' 
za Kirnovo domacijo 
Ko je obCina Tmovska vas lani odkupila nepremienino v sre
diSeu naselia,je bilo idej 0 njeni prihodnosti vee, vendar med 
njimi ni bilo nove poste. A se zdaj ponuja kot zelo verjetna. 

Ena od moZnih lokacij za novo poSto u Tmouski uasi je tudi Kimoua 
domaaja, ki je od lani u obCinski lasH. 

Spomnimo, da gre za ptazno hi~o med obcinsko stavbo in cerkvijo, 
ki je bila zgrajena leta 1885 in v kateri je bila nekoe prva va~ka trgovina, 
zato je bila tudi razdeljena na stanovanjski in poslovni del. Dobri casi 
stavbe pa so ze zdavnaj minili, saj je njena dotrajana podoba zadnja 
leta kazila podobo obcinskega srediSca, zato se je vodstvo obeine sle
dnjic z lastnikom Ie dogovorild za odkup te podrtije na odlicni lokaciji. 
Zupan Alojz Benko je bil takrat preprican, da nalozba ne bo zgresena, 
predlogov, kaj storiti z nepremicnino s pripadajolim skoraj dva tisoe 
kvadratnih metrov velikim zemljiSeem, je bilo, kot reeeno, vee, skoraj 
vsi pa sovkljucevali ru~enje objekta, pa naj je bilo govora 0 izgradnji 
prostora za druzenje ali ureditvi parkovne povdine, ki je v Tmovski 
vasi nimajo. Za nepremienino tik ob cerkvi se je za~imal tudi domaei 
zupnik, ki je predlagal menjavoz zupniseem na drugi strani sredisea, 
vendar se svetniki stem nisostrinjali. Ker pa Posta Siovenije ze dalj 
easa potrebuje veeje prostore za svojo poslovalnico v Tmovski vasi, 
kjer zjutraj razdelijo po~to tudi fa obcini Sveti Andraz v Siovenskih go
ricah in Destmik, se je Kimova domaeija ponudila kot mozna lokacija. 

Siritev stare poste I)J Q'lozoa 
Lupan Benkojena ,enl!od2~~njifi~efs.v'etn~m potrdil, da potekajo 

pogovori s Posto Sloveriije;ki'je:pripravijeJia'Wa6Ri novOf)El1to na Kir
novem zemljiseu. »0 kaksni stavbi govorimo, ali 0 samostojnem objek
tu ali veenamenski stavbi, za zdaj se ni povsem jasno, pripravlja pa se 
idejna zasnova, ki bo pravoeasno predstavljena obeinskemu svetu.« 

Na Posti Siovenije so potrdili, da iseejo novo lokacijo za svojo po
slovalnico in da se pogova~ajo tudi 0 Kimovi domaeiji. »Trenutno razi
skujemo trg in preve~amo vse razpolozljive moznosti za gradnjo nove 
poste. Omenjena lokacija je za zdajzgolj ena od moznih lokacij, ki si 
jih ogledujemo. Prostori nase poslovalnice v Tmovski vasi po velikosti 
ne ustrezajo vee potrebam Poste Siovenije. Ker tam siritev objekta ni 
mozna, iscemo druge resitve,« so pojasnili. 

Svetnik Drago Puksic je ze pred easom predlagal, da bi v obcinskem 
proraeunu zagotovili sredstva za rusitev Kimove domaeije, s eimer so 
se svetniki strinjali. Iz nedavno sprejetega proraeuna je razvidno, da je 
za rusenje stavbe namenjenih 10.000 evrov, ampak sele v prihodnjem 
letu. Senka Dreu 

Lenart . Donacija sadja in zelenjave 

Najvec domu upokojencev 
Podjege Derby iz Ljubliane je doniralo 1250 kilogramov ee
bule in 1883 kilogramov banan. 

Donacija je potekala v organizaciji drZavnega sekretarja na notra
njem ministrstvu Franca Breznika, za prevoz pa je poskrbela obeina 
Lenart. Rdeci kriz in Karitas sta odloeila, da najveeji delez donacije 
prejmeta Dom sv. Lenarta in Social no varstveni zavod Hrastovec, pri
padniki civilne zaseite pa donirano sadje in zelenjavo razdelili tudi ose
bju Zdravstvenega doma Lenart, lenarski lekami in policistom, skratka 
tistim, ki so v »prvih bojnih linijah« zoper epidemijo novega koronavi
rusa. Da so hvalezni za vsako pomoe, ki jo prejmejo v teh dneh, in da 
vsa ta dejanja dokazujejo, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno, 
pa je dejallenarski zupan Janez Kramberger. SD 

petek . 10. aprila 

Slovenija, Podravje • Pol milijona mask iz lastne proizvodnje'" 

Boxmark siva Maske Ie za drzavne 
blagovne rezerve 
Kidricevsko podjetje Boxmark zaradi epidemije koronavirusa ze od konca marca proizvaja za 
maske. Dnevno jih izdelajo okrog 7.000 in pray vse so namenjene za drZavne blagovne rezerve. » 
moremo in ne smemo prodajati mask, ceprav prejemamo Stevilna povpraSevanja,« je priznal dil 
Marjan TrobiS. 

V kidrieevskem siviljskem pod
jetju tako ostaja zaposlenih 130 

oseb, 0 dodatni proizvodnji ali po
veeanju stevila delavk za zdaj ne 
razmisljajo. »Zaradi zagotavljanja 
vamostnih ukrepov to ne bi bilo 
mogoee. Tako bomo delali, dokler 
bo ddava potrebovala na~o po
moe,« je deja I prvi moz podjetja. 
Boxmark je namree Ie »podaljsa
na roka certificiranega podjetja in 
vse maske so v celoti namenjene 
blagovnim rezervam«. Materiala 
imajo za zdaj dovolj. 

Pripravljenost na pomoe pri pro
izvodnji za~eitnih mask so pokazali 
tudi v drugih slovenskih podjetjih. 
Med tistimi, ki so se 5 tem ukvar
jali ze pred epidemijo, je ptujsko 
podjetje Zaseita, kjer so razvili 
ergonomsko oblikovano masko za 
veekratno uporabo. Proizvodnja 
na pol no teee tudi v podjetju Pre
vent&Deloza s sedezem v Celju in 
proizvodnjo v Murski Soboti, kjer 
iz~elajo tudi preko 10.000 pralnih 
mask dnevno. Da gre za izdelke, 
ki seitijo pred virusi in bakterijami 
ter prepreeujejo kapljieno okuzbo, 

je potrdilo tudi testiranje materiala 
na Univerzitetnem klinienem cen
tru v Ljubljani. »Nasa prednost je 
v tem, da so maske pralne tudi pri 
visjih stopinjah, kar pomeni, da do
sezejo tudi do 70 uporab. Dokler 
bo epidemija trajala, bo tudi za~ei
tna oprema potrebna,« je,povedal 
direktor Bostjan Marolt. 

Vnovicen zagon 
gospodarstva 
pogojujejozascitne 
maske 

Da je domaea proizvodnja ko
rak v pravo smer, pa pouda~ajo 
na gospodarskem ministrstvu, saj 
se je trg zaseitne opreme zaradi 

porusenega razme~a med pov- Minister PoCiualSek na og1edu proizuodnje zaSCitnih mask u pod 
prasevanjem inponudbo sesul. Cilj uente>Deloza. ' 
ministrstva je poveeevati domaeo 
proizvodnjo do mere, da bi lahko izdelala pol milijona mask. Namen preueuje, kako postOPOI 
zaseitne maske zagotovili vsem vlade pa je, da bi dnevno doma- stiti gospodarski kre in 
humailitamim deliwcem, delav- ea podjetja izdelala vsaj 100.000 zagnati gospodarstvo. I 
cem v proizvodnji in v prodajalnah, mask, je dejal vladni govorec Jel- bo mogoee Ie, ee bo zagc 
ki so ta trenutek, poleg osebja v ko Kacin in dodal: »Ta stevilka je dovolj zaWtnih sredstev, 
zdravstvu, najbolj izpostavljeni. sicer ze dosez.~na, a poraba. ba dal Kacin. 
Ta teden naj bi slovenska podjetja velika.« Vlada I13mree intenZivno ~ 

OrmoSko • Kako SO razdelili veCjo posigko zaSCitne opreme 

Prioriteta zdravstveni dom in dom stareJs 
Obanski Stabi Civibie wate (cz) oban Ormoz, SrediSceob Dravi in Sveti Tomai so med drugimi prel 
dnevi od regyskega staba CZ za Podravje prejeli veCjo poSiljko watne opreme. Gre za skupno 6.400 za 
mask, okoli 2.800 zaSatnih rokavic in razkuzilo. Se vedno sta zdravstveni dom in dom za upokojence tis 
nov~ ki to opremo v tern trenutku najbolj potrebujeta. 

Po oceni poveljnika Civilne 
zaseite Ormoz Ludvika Hriber~ka 
posiljka se zdalee ne zadostuje 
potrebam. Ormo~ka CZ je prejel 
priblizno 4.700 kirurskih mask in 
1.800 rokavic ter razkuzilo. Manjsi 
del le-te so razdelili med delavce, 
zaposlene v posameznih dejavno
stih, ki so v vsakodnevnem stiku z 
Ijudmi (tudi taksistom), veeino pa' 
hranijo predvsem za zdravstvene 
delavce ter za zaposlene v Centrli 
za starejse obeane Ormo~. Kot je 
povedal zupan Danijel Vrbnjak, 

bode opremo delili po potrebi. 
Sicer pa je Vrbnjak pred dobrim 
tednom pozval obeane k sivanju 
pralnih mask, obeina pa je zago
tovila potreben material. Odziv je 
bil dober, prostovoljci so zasili ze 
okoli 1.500 mask. Delijo jih pred
vsem najranljivejsim skupinam, 
starej~im. Doslej so razdelili ze 
vee kot 1.000 mask, pakete deli
jo predstavniki krajevnih svetov. 
Pray tako pa maske delijo tudi 
prostovoljci, ki pred trgovinami in 
drugimi zaprtimi prostori opozar-

Opreme se vedno premalo, a je 
situacija boljsa tudi po zaslugi 
lokalnih skupnosti 

Poveijnik regijskega Staba cz za PodraVje Dragomir Murko 
je povedal, da so med vseh 19 oban v tej regYi s skupno okoli 
85.000 prebivalci doslej razdelili vsega skupqj 42.000 mask, 
39.700 kosov rokavic ter razkuZila. Za koliko Casa bo ta opre
rna zadnstovala. Murko ne ve. 

jajo obeane na uporabo zaWtnih 
sredstev. 

Sveti Tomaz: 
maske za dom OS 
in zdravstveni do Sredisce: maske 

gasilcem, nekaj jih se 
hranijo 

Tomazevski obeinski 
civilno za~eito je pred c 
tako prejel 900 mask, 51 

V obeini Sredisee ob Dravi so in razkuzila. Z razpolozl 
se povezali z lokalnim podjetjem mo nameravajo opremi 
ChrnhorO'or N:>rni'iIi in n:>h::lViIi c:n _ J ._ " ._ ~" 


