
niso nai'eailrnic, Se hkosnji pristo
pijo komaj tedaj, ko jih na to opo
zori komunali inspektor." 

CI"'IIcm; narorl]lliJ·~ V,U,I\.CI .VClIOVClllld strani pa prejmemo Kar neKaj po
izvedovanj investitorjev, ki bi bili 
pripravljeni investirati. A obcina 
lastnih zemljise za gospodarsko 
dejavnost, ki bi jih lahko prodajala, 
nima," je ob sprejemanju odloka 0 

taksi svetnikom pojasnil videmski 
zupan Branko Marinie. Dodal je, 
da obzaluje, da gospodarska cona 
doslej ni zazivela. 

"Zakaj bi pomagali 
nekomu, ki je bil20 let 
zupan" Lastnike nezazidanih staubnih zem1jiSC bo ohana Videm obmnenila s plOCilom poselme takse, ki bo znaSola 30 

Svetnik Brane Kolednik je bil do centov za m2
• Prve obrafune bodo zauezanci prejeli marta 2022. Se uedno pa se lahko odloajo, ali bodo zemljiSCa 

predloga obeine 0 dodatni obre- prodali ali pa na njih zgradili poslovne objekte in zngnali dejavnost. 

okolja posebej obeutljiva. "Ali se 
v obrtno cono res vozijo nevarni 
odpadki? Kaj to pomeni za okolje, 
je to zakonito, dovoljeno? Da ne 
bi kakSnega lepega dne prislo do 
vziga. Blizu so naselja. Prosim, da 
se to razcisti," je opozoril Andrej 
Rozman. 

HZ 

Tmovska vas • InSpektorji zaprli tudi gostiSce Siva capga 

»Ni pray, da nas vse mecejo V isti kos« 
Javnost je pred dnevi sokirala novica 0 rezultatih inSpekdjskega nadzora gostinskih 
obratov, zaradi katerih so inSpektorji za hrano delno ali v celoti zaprli kar 3110kalov po 
Sloveniji 

Janko T rlnkaus pram, cia so inSpektorji gostiSCe Siva Caplja za dva dni zaprli v Casu njegoue odsotnosti, ker ntso 
dostopali do dobavnic. 

Krivi sta bili 
dobavnici 

Kot glavni razlog za zaprtje 10-
kalov so navedli slabe higienske 
razmere v kuhinjah in postregli 
z ogabnimi fotografijami odkrite 
plesni na stropovih in hrani, debe
Ie plasti umazanije na stedilnikih, 
delovnih povrsinah in v hladilni
kih pa tudi nezascitene va be za 
glodavce. Inspektorji so v prvih 
devetih mesecih letosnjega leta 
pregledali 769 gostinskih obratov 
in jih, kot reeeno, zaeasno oziroma 
do odprave neskladnosti skupaj 
zaprli 31. Z Uprave za varno hra
no, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHWR) so sporoeili, da je vecina 
lokalov nepravilnosti ze odpravila. 

Med »gresniki« se je znaslo tudi 
gostisce Siva eaplja v Trnovski vasi, 
znano po malicah in kosili'h, v easih 
pred pandemijo pa tudi po prazno
vanjih za velike skupine. 

Na lastnika Janka Trinkausa smo 
se obrnili z vprasanjem, ali je gos
tisceze odprto. >>5eveda smo od
prti, delamo s polno paro. Nisem 
pa preseneeen, da me to sprasu
jete, saj je to zadnje dni verjetno 
glavno vprasanje, ki mi ga zastav
Ijajo nase stranke. Res je, da smo 
imeli v zaeetku julija inspektorski 
obisk. Takrat sva bila de no na do
pustu, pisama je bila zaklenjena, 
zato inspektorica ni dobila vpogle
da v dye zeleni dobavnici. 4. julija je 
nas lokal zato zaprla, takoj ko sva 
se z zeno vmila domov in dobav-

nice dostavila, ga je znova odprla. 
Zaprti smobili torej dva dnL« 

»Nie nimam proti inspekcijske
mu nadzoru, ta seveda mora biti, 
me pa moti to poroeilo, ki je odjek
nilo v javnosti in nekaterim del a kri
vico, saj nas vse meee v isti koso Ko 
gledas tiste fotografije, te mine, da 
bi se se kdaj ustavil v taki gostilnLln 
glede na to, da so zaprte gostilne 
samo nastete, ne pa tudi vzroki, za
kaj so jih zaprli, deluje, kot da ima
mo vsi takSne kuhinje, kot so prika
zane na posnetkih,« meni Trinkaus, 
ki je vajen akcij inspekto~ev, saj ga, 
kot pravi, dokaj pogosto obiSeejo. 
»Sanio zdravstveni inspektor je k 
nam letos prisel ze petkrat, med
tem ko k nasi konkurenci v okolici 
se niti enkrat.« Senka Dreu 

Ptuj, Podravje • Ptujska bolniSnica zapolnila kapacitete 

Covid oddelek V nekaj dneh""poln 
Ceprav so v ptujski bolniSnid najprej za covid oddelek pripravili osem postelj,je hitro 
postalo jasno, da bo treba glede na trenutno stanje zagotoviti se kakSno dodatno. 

2e nekaj dni po odprtju. od
delka, so imeli na zdravljenju 
devet covid bolnikov. Enega so 
premestili na intenzivni odde
lek Univerzitetnega klinicnega 
centra Maribor, a ker se mu je 
stanje izboljsalo, je bil v zacetku 
tega tedna ponovno premescen 
v Splosno bolniSnico dr. Jozeta 
Potrea Ptuj. Delo 5 covid bolniki 
seveda za bolnisnice pomeni po
polno prilagajanje delovnega pro
cesa in reorganizacijo na stevilnih 
podroejih. V ptujski bolnisnici so 
ze pred easom opozorili, da bo 
najvecji problem zagotavljanje 
kadra, saj da so na tem podroeju 
podhranjeni. Oeitno je bila boja
zen upravieena. 

Pomanjkanje kadrov 
komaj resujejo 

Direktorica SB Ptuj Anica Uz
mah je povedala: "Kader za dele 

na covid oddelku smo zagotovili 
5 prerazporeditvijo iz drugih de
lovise, kjer pa jih zdaj primanjkuje. 
Prihaja pomoe iz Psihiatrije Or
moz, pray tako smo poslali poziv 
za pomoe studentom zdravstve
ne nege. Redno dele se poteka 
normalno in ga bomo skusali pe
Ijati, vse dokler bomo lahko. Po
moe v kadru iseemo za izvajanje 
redne dejavnosti." 

Kar se tiee morebitnega uki
njanja drugih dejavnosti oziroma 
programov, bode na Ptuju skusali 
zadeve obvladovati, vse do spre~ 
jetja odloka 0 zaustavitvi nenuj
nih storitev, ki se napoveduje na 
driavni ravni. 

Za zdaj se ne krcijo 
programov 

Ce bo ta vnovie sprejet, bo 
veljal enak sistem kot spomladii 
izvajale se bode samo nujne sto-

ritve. Da jim trenutno se ni treba 
krciti programa, se zdi zelo po
membno tudi Teodorju Pevcu, 
strokovnemu direkto~u ptujske 
bolnisnice. Se pa boji, da kmalu 
sledi prekinitev nenujne dejav
nosti na driavnem nivoju, torej 
preden bode bolnisnice same pri
morane izvesti notranje krcenje 
programov. "Vsi, ki neposredno 
v bolnisnici delajo na covid oddel
ku, si zasluzijo veliko pohvalo. Od
delek vodi zdravnik Primoz Hor
vat, 5 timoiTl kirurskih sester, po 
potrebi bomo kader dopolnjevali 
5 sestrami drugih oddelkov," plan 
dela pojasnjuje Pevec. 

Za zdaj torej nacin dela v ptu
jski bolnisnici, tako kot v veeini 
drugih, ostaja nespremenjen, na
roeene zadeve se izvajajo nemo
teno. Kako dolgo bo tako, pa bo 
odvisno predvsem od epidemio
loske situacije in ukrepov Vlade. 

Dienana Kmetec 

Covid oddelek ptujske bolniSnice je prve paciente sprejel minuli k<mec tedna. 
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Tatuma, ooprav se za lastnl§tvo 
V tem podJetju nlsmo odlollU 
zaracfj tnnih pogofey. ampak 
smo lastniki delnfc postall s 
konverzijo terjatev za nepfaea. 
ne ra~une za eJektriko iz de¥et-

ueseonJet,«fe poJaSij 
o uprav1lanju ter vodl 
povedaf Ie na1bo~. 
(fa ~e uprava ne bl bjj 
zadevna In aktivna, 11 
vel ne bi b!10. »Za zdCl 
lahko bi bf/o veIiIco $/a' 

Kidricevo • Boxmark prepolovil delov 

Odpuscanj v,pri 
Leto 2020 je za kidricevsko podjetje Boxmal 
Boxmarkovimi sivalnimi stroji so v treh des, 

Nekaj vetra 
vjadra 

»Trenutne razmere na trgu 
so se malo izboYsale, vendar . 
se dol go ne bOOo na ravni leta 
2019. OceryI9emo, da bo trg za 
okrevwye potreboval vee let. 
NaSe trenutne kapadtete so 
prilagojene trZnim razmeram in 
popolnoma ustrezqjo zahtevam 
kupcev. Na delo prihajajo vsi 
zaposleni, driavne pomoCi od 
junija daye vee ne koristimo. 
Vsekakor pa dosledno izvajamo 
ukrepe za varnost pri delu, 
spostujemo navodila NI]Z in 
skrbimo, da ne bi prislo do 
okuz"b,«je za Stajerski tednik 
povedal prvi moz kidrieevskega 
Boxmarka Marjan TrobiS. 

... 
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Na scenarij, kot se jl 
letos, ni racunal nihce 0 
slenih. Stevilo delovnih 
podjetju se je skoraj pn 
10. Februa~a je najprej br 
ostalo 150 delavk, v kc 
mesecih pa se okoli 500. I 
turbulentnih in bolecih n 
letosnjega leta naj bi se 51 
tuacija v podjetju ustalila. ~ 
prihajajo vsi zaposlenii od 
kolikor jih je bilo v zacetkl 
jih je ostalo 800. Delo je 
nizirano enoizmensko. V I 

podjetja so pOja5nili, da d 
proizvodnja potekata neme 
tudi interventna pomoc d 
od junija naprej vee ni potrel 

Zaposfovali bodo 
Ie strokovne 
kadre 

5 taksnim stevilom dela 
zelijo vstopiti v leto 2021. Zar 
so informacije, ki jih je moc sl 
na terenu, da naj bi sledil se er 
odpuscanj in bi podjetje ob kc 
leta imelo Ie se sto zaposlenih 

Direktor Marjan Trobis je 
udaril, da bodo ostali pri sed 
stevilki zaposlenih. Povedal 
da pray tako ne drii, da bi nc 
na de/o vabili nekdanje zapo~ 
ne. Izpostavil pa je, da bodo , 
zaposlovali, vendar druge pre 
Ie. »Potrebovali bomo stroko! 
kader, ki ga bomo v kratkem tl 
zap051iIi.« 


