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Z UREDNIKOVE MIZE
že je tn dan, ko bosta Izletnikova avtobusa odhitela proti morju z naSimi sin.
tirni izletnicami. Zapisati moram, da žreb pač ni mogel biti »dobrotljiv«
do vseli,
saj je po zadnjih podatkih prispelo preko 1.300 prijav. V uredništvu smo imeli s
prebiranjem teh pisem res veliko dela, vendar smo bili veseli tolikšnega odziva. To
pomeni, da je ta naš izlet resnično priljubljen in morda bomo nekoč ob jubileja
uresničili zamisel, da bi popeljali k morju kar 20 avtobusov.

GLASILO OBČINSKIH ORGANIZACIJ SZDL CELJE, LAŠKO, SLOVENSKE
KONJICE. ŠENTJUR. ŠMARJE PRI JELŠAH IN ŽALEC

Torej, jutri
veselo na pot!

zjutraj

ob 7. izpred

zgradbe

Slovenskega

ljudskega

gledališča —

MILAN

SENICAR

LETOS V LAŠKI OBČINI

A TE BODO MANJŠE
če je izpad investicijskih
naložb v lanskem
letu bdi
eden od bistvenih odstopov
od resolucije o gospodarskem
razvoju občine Laško, se le
tos uteg-ne to stanje popravi
ti. Malone vse večje gospo
darske organizacije predvide
vajo v letošnjem letu izgra
ditev ali začetek gradnje no
vih kapacitet. N e gre za veli
ke investicijske naložbe, bolj
za rekonstrukcije, izboljšave
ter odpravo ozkih grl v pro
izvodnji. Tako
predvideva
»Predilnica« razširitev
na
menskih zmogljivosti, dokon
čana in opremljena bo proiz
vodna hala Elektrokovinarja,
v kratkem bodo odprli adap
tiran hotel »Jadran« v Rade
čah, začela se bo gradnja ve
leblagovnice M E R X v
La
š k e ^ , T I M ima v načrtu no
va odpiralna dela v jami, raz
širitev proizvodnih zmoglji
vosti Za proizvodnjo hladil
nih stolpov. RekOTistri^iccije,

VOLITVE-ZMAGA ZAVESTI
Po večmesečnih temeljitih pripravah smo t nedeljo
zaključili drugi krog volitev delegatov v krajevnih skup
nostih, medtem ko smo prvi krog zarisali že v četrtek, ko
svoje delegate voliU delavci, obrtniki, dijaki in štu••entje. Izidi, ki smo jih ob tem zabeležili na celotnem
^Us»kem območju, so razveseljivi. Naj najprej naštejemo
•*ste, ki so rezultat volilne udeležbe delavcev, obrntikov,
^ijakov in študentov na četrtkovih volitvah. Od 95.349 de^vcev, kolikor jih dela na celjskem območju, je volilo
^'"je delegate v skupščine interesnih skupnosti in zbore
Iruženega dela kar 90,7 odst. volilnih upravičencev. Poatki za posamezne občine pa so takile: v celjski občini
p na volišča v temeljnih organizacijah združenega dela
"drugih delovnih skupnosti prišlo 89,2- odst. volivcev, v
^'enjski občini 88,9 odst., v žalski občini 92,4 odst., v laški
"^>ni 93,0 odst., v konjiški 93,5 odst., v šmarski 97,1 odst.,
šentjurski 93,1 odst. in v mozirski občini se j e volitev
""«ležiio 91,2 odst. delavcev.
V nedeljo pa se je od 164.000 občanov v krajevnih
^'"Pnostih našega območja udeležilo volitev domala 150.000
/^jilnih upravičencev. Tako je v celjski občini volilo svoje
^•"'^^gatc 85,7 odst. volivcev, v laški občini 98,0 odst., v moodst., v konjiški občini se je volitev udeležilo
ori
volivcev, v šentjurski 96,9 odst., v šmarski 96,4
na*****^*^?' ^ velenjski 96,4 odst. in v žalski občini je prišlo
y ^ ' | ' ' š č a 94,0 odst. volivcev. Ob tem je potrebno še požen
da so v nedeljo volili svoje delegate v zbor zdruPo
kmetje, ki so se po vseh voliščih sirom
bo""**^*^*^ območju v velikem številu udeležili volitev. Najjjj^^^Pa so se odrezali v celjski, mozirski in žalski občini.
So ' "'f.P^Jšlo na volišča več kol 99 odst. vseh kmetov, ki
volili delegate v zbore združenega dela.

Rezultati o volilni udeležbi delavcev in občanov na če
trtkovih in nedeljskih volitvah, niso samo suhoparne šte
vilke, zapisane na bel papir. Nasprotno. Same po sebi pri
čajo o marsičem, kar je potrebno ob tem izpostaviti.
V prvi vrsti so izraz naporov in prizadevanj vseh tistih de
lavcev in občanov, ki so se v času zadnjih mesecev aktivno
vključevali v odgovorne predvolilne priprave. Ob tem bi
veljalo izraziti priznanje številnim aktivistom v organizazaciji socialistične zveze in organizaciji sindikata, ki .so
prav v procesu evidentiran,ia možnih kandidatov ter v
procesh predkandidacijskih in kandidacijskih postopkov
opravili pomembno in zelo odgovorno delo.
Nadalje velja poudariti, da so volilni izidi nedvomno iz
raz nove kvalitete, ki smo jo vnesli' v letošnje priprave na
volitve. Le-ta se je kazala v široki demokratičnosti vseh vo
lilnih postopkov, ki so dali možnost vsakemu delavcu in
občanu, da pretehta aktivnost in prodornost slehernega
evidentiranega kandidata. In da ob tem oceni tudi delo, ki
so ga v dosedanjem mandatnem obdobju opravili delegati
in vsa delegatska telesa ter kritično ovrednoti njihovo so
odgovornost pri razvoju temeljne organizacije združenega
dela, krajevne skupnosti ali občine.
Volilni rezultati pa so nedvomno tudi izraz političnega
razpoloženja vseh nas, ki delamo in odločamo v temeljnih
organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih.
Kajti volitve niso bile samo akt, s katerim smo se izra
zili »za« ali »proti« nekemu možnemu delegatu. Bile so
predvsem množični referendum, s katerim smo izrazili
našo pripravljenost za sooblikovanje skupnega razvoja in
odgovorno uresničevanje vseh nalog, ki smo si jih v naši
družbi zastavili.
DAMJANA STAMEJCIC

Danes je na delovnem obi
sku v Celju pr£'dsednik re
publiške
konference
SZDL
Mitja Ribičič. Ob 8.30 uri se
bo sestal s političnim vodst
vom celjske občine, na kate
rem bodo predsednika sezna
nili z delovanjem delegatskih
teles, s štiriletnimi izkušnja
mi delegatskega sistema,
z
odločitvijo o oblikovanju po
sebnih delegacij ter z vlogo
družbenopolitičnih
organiza
cij v samoupravnih skupno
stih. Ob 10. uri si bo
gost
ogledal tovarno Lib^la ter se
zadržal v pogovoru s politič
nim, samoupravnim in poslo
vodnim vodstvom te celjske
delovne organizacije. Ob 12.
uri se bo Mitja Ribičič sre.

"'ČIČ
v CELJU
čal še s kulturnimi
delavci
celjske občine ter se z njimi
pogovarjal o aktualnih kul
turnih dogajanjih v občini. P o
opoldanskem oddihu bo pred
sednik republiške konference
SZDL nadaljeval delovne raz
govore v krogu vodstev kra
jevnih konferenc Socialistične
zveze in krajevnih skupnosti
ter se z njimi
pogovarjal
predvsem o uresničevanju de
legatskih odnosov v krajevnih
skupnostih. Svoj obisk v Ce
lju pa bo tovariš Ribičič za
ključil z razgovorom na Teh
niškem šolskem centru ob 18.
uri, ki se bo nanašal na pro'blematiko usmerjenega izob
raževanja.
DS

predvidevajo še papirnica t
Radečah, cementarna v Zidanem mostu, ter Hidroizolacije v T I M . Nova skladišča bodo
gradili v Boru, v T I M , Pivo
varni, medtem ko zdravilišče
načrtuje ureditev okolja, les
na industrija Sopota izgradrnjo decimimice in embalažnice in gostinsko podjetje Sa
vinja začetek gradnje motela
v Laškem.
Negospodarskih naložb bo
seveda manj, vendar obstoje
če pomenijo precejšnje vso
te. Gre za izgradnjo zdrav
stvenega doma in za začetek
gradnje novega šolskega pri
zidka v Laškem. Seveda tudi
v letošnjem letu predvideva
jo krajevne skupnosti nadalj
nje rekonstrukcije in moder
nizacije krajevnih cest, objek
tov družbenega standarda kot
so vodovodi, elektrifikacija in
nekatere druge naložbe.
J.

KRAŠOVEG

KNEZEC:
ODDOLZITEV
VELIKANOMA
Na nedavni tiskovni kon
ferenci, ki so jo v Šmar
ju pri Jelšah organizirali
predstavniki občine sku
paj s predstavniki odbora
za ureditev Kidričeve do
mačije na Knežcu na če
lu s Pavlom Zavcerjem,
članom sveta
federacije,
so povedali, da bo obnov
ljena Kidričeva domačija
odprta 9. aprila, ko bo
tudi velika proslava.
V hiši bo na voljo pet
prostorov skupaj s črno
kuhinjo, ki bodo funkcio
nalno urejeni, v njih pa
bodo tri muzejske zbirke
z vsemi sodobnimi avdo-vizualntmi pripomočki kot
— diafilmi, magnetofonski
ix>snetki v več jezdMh in<
podobno.
Dve sobi bosta namenje
ni delu in življenju velike
ga slovenskega slovstvene
ga zgodovinarja dr. Pran-,
četa Kidriča, dve pa sinui
Borisu, ki je precej časa:
preživel ob revolucionar-nem snovanju
tudi
na
Knežcu. Na podstrešju lx>
urejena stalna
razstava
NOB na Kozjanskem. Do
otvoritve objekta bodo mitisnili tudi po«ebne v<xJi6e in izdali značke z v '
motivi: z liki obeh K i "
čev tn maiketo domač
Na sla%Tiost.ni otvoritvi, ta
ko so povedali na tiskovni
konferenci, bosta govori'v
Frar!c šali in dr. Brati':<>
Kreft.
M I L E N K O STEAŠEK

CELJSKI KULTURNI UTRIP

ZA ILAHTNOST SEJANE KALI
PRIZADEVANJA IMAJO SVOJ ODMEV. MANJKA DOSLEDNOSTI
Pred leti smo 2a.pisali: in
vendar se vrti. N o , saj se
je že prej, le nekoliko bolj
umirjeno in potiho. In ker
nismo mogli biti z obstoje
čim stanjem zadovoljni, smo
se v občini odločili za stalno
akcijo Celjski kulturni utrip,
ki vsebuje vrsto vsebinskih
organizacijskih in družbenih
prvin, ki naj pripomorejo k
čimboljšemu in
hitrejšemu
podružbljanju kulture.
V ponedeljek je občinska
konferenca SZDL Celje, ozi
roma njen svet za kulturo,
organizirala posvetovanje o
rezultatih in nadaljnjem po
teku akcije Celjski kulturni
utrip, kar sodi v predkongre
sno dejavnost, saj
gre v
osnovi tudi za ugotavljanje,
kako uveljavljamo kulturo
kot
sestavino
združenega
dela.
2e iz podanega gradiva, ki
sta ga posredovali kulturna
skupnost in občinska zveza
kulturnih organizacij celjske

občine je razvidno, da je
pred dvema letoma začeta
akcija Celjski kulturni utrip
dobro krenila po zastavljeni
poti. Najbrž ni tu mesto (pa
tudi dovolj ga n i ) , da bi
omenjali v primerjavo različ
ne številke, ki bi govorile o
tem, koliko prireditev je bi
lo pred in po CKU in po
dobno. Bolj nas v tem tre
nutku zanima, kaj še ni bilo
storjeno, zakaj ni bilo, kako
načrtovati za jutri da nedo
rečene stvari najdejo ustrez
no družbeno mesto in kakšne
so bistveme vsebinske naloge
v kulturi, ki bodo vodile po
vsebinski plati h kakovosti,
po organizacijski pa v po
globljene samoupravne odno
se in širšo podružbljeno pot
med takoimenovanimi ustvar
jalci in porabniki kulture.
Morda bi začeli kar tu. Ob
letošnjem posredovanju načrta dela kulturne skupnosti je
bilo nekaj novosti, metodo
loško bolj ustrenzih
kot

prejšnja leta. Še vedno pa
včasih preveč ločujemo ti dve
danosti našega samoupravne
ga dejstva. Tako kot še ved
no preveč ločujemo termine
kultura in izobraževanje in
celo v Komimistu beremo, da
šola ni prva pokhcana kul
turno vzgajati našega bodoče
ga samoupravljalca in da je
to prvenstvena naloga kultur
ne skupnosti...
N o , pone
deljkov posvet je izobliko
val bistro
mis€Q: predlog
pravzaprav, da bi enkrat iz
obraževalna skupnost pripra
vila posvet na temo, kaj je
bilo na njenem
področju
storjenega za kulturo!
V prihodnjem obdobju bo
mo v Celju izoblikovali nov
načrt za stalno akcijo Celj
skega kulturnega utripa.. Re
snici na ljubo je marsikdo
ob njegovem rojstvu z neza
upanjem zrl v njegovo bo
dočnost, saj so se z njim
slikale v naši viziji le nove
naloge in dodatni
finančni

stroški in nove kadrovske za
gate. Vse dosle'j izpeljane
akcije pa govorijo malo dru
gače — vse omemjene postav
ke niso tako pomem^bne, kot
nekaj
dobre TOlje, boljša
organizacija dela in ne navse
zadnje zavest, da bo kultura
le s svojo lastno odprtostjo
bolj dostopna, bolj razumlji
va in seveda zato tudi bolj
množična. T o so s svojim
delom pokazale številne po
klicne ustanove in amaterska
društva, to navsezadnje vse
bolj
Čutimo v splošnem
vzdušju, ki zadnje čase kaže
sliko večje živahnosti večje
zavzetosti, z zanimanjem to
rej čakamo nove načrte in
možnosti
izvajanja.
Vpliv
uporabnikov pa naj bi se
zvečal tudi z obstojem sploš
nih delegacij, ki bodo imele
sedaj izvrstno priložnost, da
izmerijo svojo samoupravno
temperaturo.
DRAGO MEDVED

POTRJENI ZAKLJUČNI RAČUNI, T U D I NAČRTI

Samoupravne
interesne
skupnosti so na zadnjih skup
ščinah pregledale dejavnosti
v minulem letu, potrdile za
ključne račune in pripravile
programe za leto 1978.
• Največja naložba na pod
ročju izobraževanja bo stav
ba popolne osnovne šole v
Dramljah, ki bo na novi loka
ciji pred sedanjo podprto in
razmajano stavbo. Načrti so
izdelani, predvidenih je ust
rezno število potrebnih učil
nic, telovadnica, večnamenski
prostor, 2 prostora za vrtec
jn vse, kar k sodobni šolski
stavbi spada z Inventarjem
vred. T o bo predvidoma sta.
lo okoli 20. mil. din. Druga
pomembna investicija bo raz
širitev osnovne šole Gorica
pri Slivnici. V njo so prešolani učenci višjih razredov iz
Loke, Prevorja in od lani tudi
iz Vinskega vrha v šmarski
občini. Obe občini sta našli
skupen jezik, da bosta do je
seni pripravili načrte in fi
nančno konstrukcijo prizidka.
Ob združitvi amortizacijskih
sredstev vseh šol v občini, bo
do uredih kuhinjo in jedilni,
co pri osno-vni šoli Šentjur.
Skupnost otroškega varst
va
intenzivno širi
mrežo
predšolskih ustanov. Trenut
no dograjujejo k dosedanji

v stavbi drruzbcnopolitičnih organizacij v Slo
venskih
Konjicah
sem
pred nekaj meseci zagle
dala nov obraz. Mlado m
prijetno dekle, ki je hite
lo brskati po velikem ku

stavbi v Šentjurju 4 igralni
ce, od katerih bo ena že v
maju sprejela prve otroke,
ostale pa bodo napolnili na
jesen, saj čaka na vpis kar
80 predšolskih
otrok. Za
vrtec na Planini je v finanč
nem načrtu predvidenih in
zagotovljenih 1,8 mil. din la
stnih sredstev za gradnjo dvooddelčnega montažnega vrtca,
za manjkajoča sredstva v vi
šini 1,2 mil. dinarja so zapro
sili kredit
pri
republiški
skupnosti otroškega varstva.
Z izgradnjo varstvenih insti
tucij na Planini in Dramljah
bo pri vseh popolnih osnov
nih šolah v občini zagotovlje
na predšolska vzgoja. Ce i z 
mislimo, da je bil leta 1966
ustanovljen
prvi
oddelek
vrtca in da jih bomo do kon
ca letošnjega leta imeli že
17 oddelkov, smo lahko teh
uspehov resnično veseli.

Po
potresu
poškodovani
kulturni dom bodo zamenja
li z novim kulturnim domom,
v kaerem bodo imeli svoje
mesto tudi gasilci, saj je nji
hov
dom tudi že odslužil.
Sredstva zanj se bodo zbira
la iz naslova p>otr6sa, repub
liške kulturne skupnosti ter
občinske kulturne in požar
novarnostne skupnosti. Dvo
rano doma kultumoprosvetnih organizacij v Šentjurju
so že sanirali.
Stanovanjska skupnost bo
pričela z gradnjo 50-stanovanjskega bloka v Šentjurju
in dveh 12 stanovanjskih blo
kov na Planini. Predračunska
vrednost vseh treh objektov
znaša okoli 26 mil. din.
Zdravstvena skupnost ima
že zagotovljena sredstva in
pripravljene načrte za dogradnjo zdravstvenega doma,
kar bo znašala preko 14 mil.
Kulturna skupnost je pri din. Dela bi naj bila kon
čela z gradnjo kulturnih do čana v letošnjem letu.
mov
na Dobju in Šentvidu
Telesno-kultuma
skupnost
že lani in j o bo letos nada bo financirala pričetek grad
ljevala, šentviški dom po nje atletsk^a stadiona v
magajo graditi mladinske de Šentjurju,
sofinancirala pa
lovne brigade, finančna sred bo tudi gradnjo igrišča pri
stva za oba domova pa pri kmetijski šoli.
speva občinska in republiška
Zemljiška skupnost bo pri
kulturna skupnost, na Dob čela z melioracijskimi deli v
ju pa krajani s sredstvi sa Tmovcu,
moprispevka.
E.R.
pu gradiva, je bila Mari
na Krajnc, nova strokov
na sodelavka
organizacij
SZDL, sindikata in ZK.
Doma je iz Slovenskih Ko
njic, je absolvent sociolo
gije in po študiju je to
njeno prvo delovno mesto.
»Težko bi rekla, kako
se počutim na mojem pr
vem delovnem mestu. Dela
imam zelo veliko, saj nas
čaka obilica nalog sedaj
pred volitvami,« mi je de
jala ob najinem
prvem
srečanju, »Verjetno
obču
ti vsak mlad človek tako
veliko spremembo kot jaz
sama, ko pride iz fakulte
te na prvo delovno mesto.
Spremembo predvsem za
to, ker je razkorak med
teorijo,
ki jo
študiramo
na fakulteti,
in
prakso
več kot očiten. Potem pa
se prične proces usklajevnvia in prilagajanja, hi
je za vsakega mladega človel'n precej teSak.«
»Vsm je fakulteta dala
tisto znance, ki ga sedaj
potrebujete ob svojem de

lu?« jo povprašam.
»Ne
bi mogla reči, da
mi je dala vse, kar ob
delu potrebujem.
Nedvom
no pa mi je dala pred
znanje, s katerim se bom
lahko spoprijela s prakso.
Fakulteta nam da vse od
govore na vprašanje, ka
ko naj bi bilo v naši dru
žbi, praksa pa nam pove,
kako v naši družbi resnič
no je.«
Marina Krajnc je zagna
na in pridna delavka, ker
jo delo strokovnega sode
lavca
družbenopolitičnih
organizacij
veseli
Kljub
temu pa ne more izraziti
v svojem delu vsega ti
stega, kar bi želela, saj
je zaenkrat še pripravni
ca in zato nekoliko ome
jena pri delu. Vendar to
Marire ne moti.
»Pri
mojem
delu
me
moti predvsem nekaj dru
gega. Zdi se mi, da se o
problemih,
ki
nastajajo,
premalo
posvetujemo
2
Ijtidmi.
Gre namreč
za
to, da ostajajo črke, ki

VELENJE: NOVI
ČLANI MS ZKS
Za nove člane medobčin
skega sveta Z K S Celje so
bili na seji Občinske kon
ference Z K S Velenje iz
voljeni:
JOŽE DEBELJAK, elek
trotehnik,
zaposlen
v
REK,
V I K T O R K N E Z , visokokvalifioiran elektriikar, za
poslen v TGO Gorenje in
ANICA K R I S T A N , delav
ka v TGO Gorenje.
Dosedanjim članom Pa
niki Rifl, Jožetu Kovaču
in Jožetu Žoharju se je za
dosedanje delo v MS Z K S |
Celje zahvalil sekretar ko
miteja OK Z K S Velenje
Janez Miklavčič.
TV

TA TEDEN V ZIVO
Četrtek, 16. marca ČR
NE

G R A D N J E — od

do

17.45.
Pet«k,

17.

16.30

marca,

do

poldne N A G R A D N A I G R A
Z A P O S L U Š A I j C E od &J.5

do

9.00.
Ponedeljek, 20.

VSE

O

DOBRNI

marca
—

Namen šole je bil, da se mladi kadri v trgovini te
meljito naučijo poslovanja in trgovanja v novi sociali
stični družbi. Po šoli so bili tečajniki razporejeni na
razna odgovorna mesta, predvsem v trgovski sferi go
spodarstva.
Novi kadri v trgovini so bili tudi sicer uspešni.
Mnogi med nekdanjimi tečajniki so danes profesorji,
sodniki, doktorji, zelo veliko je direktorjev, trgovskih
potnikov, poslovodij. Vsi ti so seveda doštudirali na
univerzah drugih strok ali nadaljevali študij in izpo
polnjevanje v prvotno izbrani stroki. Veliko udeležen
cev tečaja na Dobrni je bilo po končanem šolanju za
poslenih na ministrstvu za trgovino, na okrajnih in
občinskih ljudskih odborih, mnogi so v upravnih služ
bah še danes.
Nekaj nekdanjih udeležencev tečaja na Dobrni je
začelo altcijo za srečanje po tridesetih letih. V Celju
zbira prijave s celjskega območja Viriko Verbič z Dobojske ceste 15. Odbor za proslavitev 30. obletnice te
čaja »Novi kadri v trgovini« želi zbrati na proslavo na
Dobrni, ki bo 15. aprila, čim več nekdanjih tečajnikov.
Mnogi si bodo po 30 letih spet prvič segli v roke,

ŠENTJURSKE INTERESNE SKUPNOSTI.

POVSOD V NALOŽBE

Pravkar mineva trideset let odkar je takratno ministrstvo za trgovino v republiki Sloveniji izvedlo uspe
šen tečaj pod imenom »Novi kadri v trgovini«. Zmaga
socialistične revolucije je terjala korenite spremembe v
družbi, predvsem pa nacionalizacijo sredstev za proiz
vodnjo ter trgovine. Jasno je bilo, da gospodarstva v
družbeni, takrat državni lasti niso mogli voditi doteda
nji lastniki, zato je bilo v Sloveniji zbrano okoli 300
mlajših ljudi, predvsem iz vrst mladih trgovskih delav
cev, predvsem pomočnikov in vajencev, šestmesečna
šola je bila tudi v Dobrni pri Celju. Tečajniki so prišli
iz vseh krajev Slovenije. Zaradi intenzivnega učenja je
bilo sicer prostega časa izredno malo, toda tečajniki
so ga izpolnili s športom, kulturnim delom in celo s
prostovoljnim delom pri odstranjevanju ruševin in ob
novi domovine.

od

8.15 do 9.00.
Sodelujete lahko preko
telefonov: 22-309 ali 23-911
(ta številka samo dopold
ne).

CVETO P A V O N C

ŠENTJUR

493 DELEGATOV
IZVOLJENIH V VSEJ OBČINI
Predvolilna aktivnost se je
tudi v šentjurski občini od
razila z visokim odsto-tkom
udeležbe na voliščih tako na
četrtkovih volitvah v tozdih,
kot na 57-tih voliščih v nede
ljo, 12. marca.
V občini Šentjur je 12.225
volilnih upravičencev in kar
96,94 odstotkov občanov in
delovnih ljudi je v nedeljo
izrazilo svojo ustavno pravi
co in dolžnost. Izvolili so
493 delegatov, in sicer 346 za
interesne skupnosti, 122 za
zbor krajevnih skupnosti ia
25-članski družbenopolitični
zbor.
Aktivisti socialistične zveze,
člani volilnih komisij in zla
sti mladi iz posameznih os
novnih organizacij ZSMS so
že v dneh pred volitvami ime
li polne roke dela z urejeva
njem in okrasitvijo volišč,
saj so bila le-ta porazdeljena

tako, da so imeli volilci kar
najkrajšo pot do njih. Največ volilnih mest so imeli v
krajevni skupnosti Ponikva,
in sicer 11. Povprečno je bi
lo na volilni listi enega vo
lišča vpisanih okrog 220 volilcev. Nekatera volišča v
manjših in bolj odmaknjenih
krajih pa so bila pripravlje
na le za okrog 50 volilcev. Le
na volišču Šentjur-trg je bilo
vpisanih nekaj več kot 800
volilnih upravičencev. Člani
volilnih komisij so v večini
primerov pričeli z delom že
ob šestih zjutraj. Volitve so
že od jutranjih ur potekale
brez večjih problemov, kar
se je odrazilo zlasti na tistih
voliščih, ki so jih zaradi 100odstobne udeležbe lahko zapr
li že v zgodnjih dopoldanskili
urah.
M. V.

IZ TKS: OBMOČNE ZVEZE
QBRAZI

I

jih pišemo na papir, po
gosto mrtve zaradi tega,
ker ne poznamo dovolj in
teresov ljudi, njihovih že
lja in potreb. Tokovi in
formacij so še šibki, tako
tisti, ki se stekajo iz dru
žbenopolitičnih
organiza
cij k ljudem, kot oni, ki
prihajajo
iz
krajevnih
skupnosti
in tozdov
k
nam.«
Marina Krajnc nima ve
liko časa za razvedrilo in
hobije. Njen delovni dan
je namreč razpet med de
lom, družino in študijem,
saj ravnokar
zaključuje
diplomsko nalogo. Pa za
to ni prav nič slabe volje.
Vesela je. ker lahko dela
in ker lahko s svojim zna
njem pomaga sooblikovati
konjiški razvoj.
DAMJANA

STAMEJCIC

V ospredju intenzivnega dela T K S in Z T K O občin iz
Celja, 2alca in Laškega, je ustanavljanje območnih športnih
zvez za uspešnejšo organiziranost in skrb za razvoj vrhun
skega športa. Doslej so bile ustanovljene že območne šport
ne zveze za košarko, rokomet, smučanje in namizni tenis, v
ustanavljanju pa sta še zvezi za nogomet in atletiko. Z usta
novitvijo teh zvez, združitvijo strokovnih kadrov in razvija
njem novega tekmovalnega sistema ter načrtnim delom S
selekcijami, lahko pričakujemo v obdobju nekaj let pred
vsem kvaliteten premik v pionirskem in mladinskem športu,
s tem pa tudi pri članih in članicah. V celjski občini pa so
Izvedli tudi roditeljske sestanke na vseh osnovnih šolah s
starši tistih učencev, ki so bili na osnovi testiranja motorič
nih sposobnosti izbrani v selekcije. Delo selekcijskih skupin
za prednostne športne panoge in igre v celjski občini bo
steklo še v tem mesecu.
K. JUG

ŽALEC: TRANSVERZALAITC
Leta 1974 so mlaxlinske in
sindikalne organizacije ITC
pričeJe z izvedbo planinske
transverzale ITC. Namen po
ti je bdi, da bi rekreativno
in kulturno vplivala na čla
ne kolektiva, istočasno pa ne
govala tradicije NOB. Transverzala je potekala v treh
etapah, v vsaki pa je bilo
potrebno obiskati deset pla
ninskih točk. Za prvih deset
asvojenih točk so planinci
dobiM bronasti znak preihoje

ne poti, za drugih srebrni,
letos pa bodo pohodniki pre
jeli zlate značke. V transverzalo so bile vključene pianih"
ske postojanke od Dolenjske
do Gorenjskega. Transverzaia
ITC je sedaj končana. Ko
ordinacijski odbor je skle
nil, da te pohodnike. ki jih
je okrog sto, preiusmeri
Savinjsko pot ter
kasneje
še na šaleško, koroško tef
slovensko planinsko transverzalo.
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v četrtek in nedeljo smo imeli tudi novinarji s poročanjem o poteku volitev polne roke dela.
Kljub naglici pa nismo prezrli drobnih utrinkov, brez katerih ob takih priložnostih seveda ns
gre. Veliko smo jih kar sproti posredovali poslušalcem Radia Celje, ki se je — mimogrede
povedano — v nedeljo oglasil s prvimi volilnimi poročili že ob sedmi uri zjutraj, mnogo pa
jih je v naših beležkah še ostalo. Te posredujemo od tu in tam z željo da bi vam prikazali
vsaj delček vzdušja, ki je v volilnih dneh vladalo po vseh občinah našega območja.

SVETINA: AKCIJA
USPELA
Med priprave na volitve
je poleg okrasitve volišč
marsikje sodila tudi očiš
čevalna akcija. Lotili so
se j e mladinci, tudi pio
nirji in krajani.
Tako so na primer v so
boto popoldne Svetinčani
kar z gasilskim cevnai
vneto spirali asfalt (koli
kor ga pač je na Svetini).
»Da bodo volilci našli
sploh do volišča«, so pojasnevali. I n kot kaže, je
akcija dvojno uspela: vas
je zdaj čista in tudi volil
ci so 100-odstotno oddali
svoj glas.

UBOJE: PRVA J
VOLILKA
Prva j e bUa na volišču
v Libojah najstarejša Libojčanka
Fanika Podpečan, rojena 1888. leta. Na
volišče je prišla že ob še
sti uri zjutraj. Pravijo, da
je marsikoga presenetila,
je j>a res, da lahko služi
za zgled, č e drugim ne,
potem tistim, ki so na vo
lišče prišli nekaj minut
pred 19. uro. Takšen je bil
primer v Matkah.

ŠENTJUR - TRG:
OD VRAT DO VRAT
V
krajevni
skupnosti
Šentjur — trg je bilo največje volišče (na volilni
listi je bilo vpisanih več
kot 800 volilnih upravi
čencev) v zgradbi skupšči
ne občine. Volitve so tu
dobro potekale, saj so do
10. ure dopoldne zabeleži,
li več kot 60-odstotno ude
ležbo. Volišče pa je bilo
organizirano tako, da so v
prvem prostoru volili dele
gate za samoupravne inte
resne skupnosti, v drugem
delegate za zbor krajevnih
skupnosti in v tretjem
prostoru delegate za druž
benopolitični zbor. In za
to je nekdo v šali pripom
nil: » N a občini je treba
hoditi od vrat do vrat tu
di na dan volitev . . . «

PREBOLD:
PLANINSKI
»VOLITVENI«
POHOD
Med prvimi so bili na
volišču v Preboldu priza
devni planinci na čelu s
predsednikom PD Adijem
Vidmarjem. Skupina lju
biteljev planin, med nji
mi
je
bilo tudi pre
cej učencev osnovne šo
le, je nato odšla na po
hod, ki je bil organizi
ran v počastitev nedelj
skih volitev. Planinci so
krenili na šmiglovo zida
nico, kjer bo spomladi
proslava v počastitev 40letnice prve
konference
KPS, od tam pa so kre
nili na volišče v Marijo
R-eko, kjer so pripravili
krajši planinski kulturni
program.

ZALEG:
POSLUŠALI
RADIO CELJE
Skoraj na vseh voliščih
v žalski občini so imeU
radijske aparate, povsod
pa so poslušali program
Radia Celje ter vneto čakaU, da bodo slišali na
radijskih valovih tudi po
ročilo z njihovega volišča.
Marsikje so ga tudi doča
kali.

TREMA PRED
MIKROFONOM
Verjetno največjo tremo
na nedeljskih volitvah je
imela tajnica občinske vo
lilne
komisije
Ivanka
Kragl. Na novinar j o j e
komaj uspel
prepričati,
da j e njen glas marsiko
ga presenetil.
Mislimo, da bi uspela
tudi kot radijska napove
dovalka.

CELJE: VESELJA
POVSOD DOVOLJ
Krajani krajevne skup
nosti Lava so letos prvič
volili v osnovni šoU Veljka Vlahoviča, ki j e vse
volilce navdušila s svojo
lepoto. V njej je vladalo
tudi temu primemo vzdušje in dijaki, ki so poma
gali usmerjati volilce so
bili zelo prijetni. Naval
na volišče je bil v dopol
danskem času, pa tudi že
zjutraj, dokaj velik.
V
krajevni
skupnosti
Ostrožno smo obiskali dva
volišča. V • gasilskem do
mu in na volišču Lopata.
Volilcev je bilo ogromno,
plapolale so zastave
m
igrala je vzpodbudna muzika. Resnično pravo vo
lilno vzdušje!
Obiskali smo tudi dve
volišči v krajevni skupno
sti Nova vas, kjer je tako
kot povsod drugje, tudi tu
prevladovalo volilno raz
položenje. Prijaznost, strp.
nost in razlaga volilcem,
če česa niso razumeli.
Najlepše okrašena vo
lišča pa so bila v osnov
ni šoli Ivana KovačičaEfenka, kjer so glasovali
voUlci iz Dečkovega nase
lja. Vsa tri volišča
te
krajevne skupnosti so bi
la v šoli, kar pa volilcev
ni oviralo pri volitvah. Bi
lo j e veliko usmerjeval
cev, pretežno iz dijaških
vrst, ki so pomagali lju
dem z nasveti.

S E N T J O B : DVE
MUHI m MAH
Vsa volišča v šentjurski
občini so okrašena z ze
lenjem in zastavama priča
la volilce, ki so pražnje
oblečeni in v skupinah pri
hajali na volišča. Mnogi
iz oddaljenih krajev, vasi
in zaselkov so se tako
srečali na volilnem mestu
in to priložnost izrabili za
klepet o tem in onem.
Vreme, poljska opravila,
novice takšne ali drugač
ne . . . Zakaj pa ne? Pri
ložnost
je
bila
ravno
pravšnja.

STRANICE
V Stranicah je volil pr
vi Martin Priložnik, najstarejša volilka pa j e bi

la
Matilda
Praprotnik,
stara 86 let, doma iz ZEIburka. V Stranicah so
imeU eno samo volišče,
pa zato pri njem vpisar
rdh kar 725 volivcev, med
tem, ko so imeli v Vita
nju kar 12 volišč.

PETROVCE:
GNECil
Na volišču v Petrovčah
je okrog desete ure doF>oldne vladala takšna gneča,
da smo komajda uspeli
najti predsednika volilne
ga odbora Franja KUnca.
Niti slučajno ni bilo mo
goče pričakovati, da se bi
lahko z njim izgovarjali
v avli osnovne šole, kjer
so ljudje volili, pač pa je
bilo treba ven. T o je bil
tudi menda edini trenutek
tja do dvanajste ure, ko
ai je lahko Franjo Kline
vsaj malce »odpočil«.

SESCE: NOTER
PA NE
K o smo hoteli na voliš
če v šeščah, nas niso spu
stili naprej. Malce smo bi
li sicer začudeni, pa. kma
lu ne več. 2e pred dva
najsto uro so namreč pre
stavili glasove. Udeležba
je bila stoodstotna.

MATKE:
NAJSTAREJŠI
VOLILEC
Na volišče v Matke je
že zelo zgodaj prišel tudi
najstarejši krajan, sicer
pa prvoborec Vinko Poteko.

GORENJE NAD
ZRECAMI
V Gorenju so odprli vo
lišče ob 7. uri. Prvi je vo
lil Jože Jerat s Planine
pri Gorenju. Kmalu 2 »
njim j e volil tudi najsta
rejši volivec v krajevni
skupnosti, Albin Malec iz
Crešnove, Maistrov borec
in borec N O V .

LOČE
Na volišču v Ločah v
novem kulturnem domu
je bilo navsezgodaj zelo
živahno. Na trgu so mon
tirali zvočnike in priklju
čili nanje radijsko posta
jo, tako da so Ločani
lahko
E>oslušaU
vedro
glasbo za drobro jutro,
poročila in kaj je novega
v svetu, ter seveda naj
novejše volilne rezultate.

NOVA VAS:
ZBUDITE SOSEDE
Stanovalci Travniške uli
ce v Celju imajo dobre so
sedske odnose, o čemer
I»riča tudi dejstvo, da ob
slehernih volitvah ali re
ferendumu
pridejo sku
paj, v gruči na volišče.
Letos pa je bil predsed
nik enega od volilnih od
borov na voUšču v Novi
vasi tudi stanovalec iz te
soseske. Ura je bila že de
vet in njegovih sosedov ni
bilo še od nikoder. Pa je
naročil
neki
tovarišici:
Pojdi na Travniško in po
zvoni na hišah številka
5, 7, 9, in 11 in naroči mo
j i m sosedom, naj brž pri
dejo na volišče. Kaj pa
se to pa-avi, da jih J e oil

ŠMARJE PRI
JELŠAH:
RAZGIBANO
Prav gotovo so bile le
tošnje volitve najbolj razgibane volitve, kar jih je
bilo kdaj v šmarski obči
ni. K temu pa lahko do
damo, da so občani najbrž
tokrat tudi najbolj razpravi j ali o vseh aktualnih
in perečih problemih ob
čine. Volitve torej niso bile le nekak odraz volje in
želja ter hotenj, pač pa
hkrati še nekakšna oblika
medsebojnih dogovorov in
mnenj.
Da so bUa volišča lepo
okrašena, je odveč govori
ti, pa tudi to, da so že
navsezgodaj občani prišli
izražat svojo voljo. Temu
primeiTu so bili seveda tu
di rezultati. Okoli 9. ure
so na sedežu volilne Icomisije v skupščini občine
Šmarje pri Jelšah, kjer je
vrelo kot v panju, zabele
žili prve uradne rezultate.
In že takrat je bilo polo
vico
dela
opravljen^a,
okoli poldneva pa so ho
dili na volišča le še za
mudniki.
Iz vseh krajevnih skup
nostih, iz vseh krajev v ob_
čini so poročali, da je
vzdušje na m o č slavno
stno, da se občani dosled
no zavedajo svojih pravic
tn dolžnosti in da kakšnih
posebnih težav ni bilo. K o t
je že navada, so bili tudi
tokrat
rekorderji
tam,
kjer je voliti pravzaprav
najtežje: v odročnih, hri
bovitih krajih.
Tako se je s
skoraj
90 % že okoU 9. u r e lah
ko
pohvalila
krajevna
skupnost Osredek, pridni
so bili tudi v Bistrici ob
Sotli,
Kostrivnici,
Koz
jem, Podsredi, Podčetrtku
tn še kje drugod.
Seveda pa je najbolj
razveseljiv končni rezul
tat: 96%!

BLAGOVNA:
ZAUPANJE
V DELEGATE
V
krajevni
skupnosti
Blagovna so za 822 volil
cev pripravili dve volišči
eno v šoli na Proseniškem
in drugo pri Guzej\x v
Trnovcu. Na obeh so bih
z udeležbo že od jutranjih
ur zadovoljni. Struktura
prebivalcev v tej krajevni
skupnosti je kmečko-delavska. In ko smo na os
novni šoli, kjer je bik)
prvo voUšče povprašali,
kaj
krajani
prav2a,prav
pričakujejo od volitev, so
nam zaupali, da si naj
bolj žele, da bi izvoljeni
delegati
resnično dobro
zastopali interese
kraja
nov. Krajevna
skupnost
Blagovna sodi med naj
manj razvite v občini.
Nujne so torej želje teh
ljudi Po trgovini, urejeni
šoli, telefonskimi zvezami,
cestami in še marsikaj bo
treba urediti, da se bo
krajevna skupnost pribli
žala bolj razvitim. Naloge
novoizvoljenih
delegatov
zares ne bodo majhne, a
prav gotovo jih bodo ob
podpori ostalih krajanov
zmogli.

MEDLOG: MLADI
S TRANSPARENTI
V
krajevni
skupnosti
Medlog v Celju se nam je
v sončnem nedeljskem do

Na volišču v Dramljah, »Ko odraslem, bom tudi jaz
volil!«
Foto: MATEJA PODJED

Dobrini, Hrastju, Praprotnem in Javorju. Povedano
pod črto, je bilo v šent
jurski občini 100% kax
17 volišč.

poldnevu obetal lep po
gled. Tamkajšnji mladin
ci so namreč s transparen
ta dn s pesmijo na ust3h
vzpodbujali občane,
naj
se čimbolj množično ude
ležijo v o l i t e v . . .

SLOVENSKE
KONJICE

PREBOLD: GREMO
V HRIBE

Slovenske Konjice
so
bile svečano okrašene, tudi godba na pihala se je
že zgodaj zjutraj zbrala
in krenila po konjiških
ulicah, sedla nato v av
tobus in obiskala vse kra
jevne skupnosti. Z volit
vami so najprej končali
la Resniku, na Zbelovski
?ori I I , Breznu in Kravjeku.

Predsednik voUlne ko
misije Milan Zabavnik, si
cer pa načelnik
davčne
uprave pri žalski občinski
skupščini, se je najbolj
razvnel v domu pod Reš
ko planino, kjer je bilo
volišče za krajane s tega
hribovitega zaselka. Ob
pitju limonade, v lepem
toplem vremenu in med
veselimi ljudmi se je nam
reč zaobljubil, da bo v
hribe še večkrat šel. Pred
vsem pa tja, kamor se
lahko pride z avtomobi
lom.

ŽALEC
IN OBRTNIKI

GORNJI GRAD
STANOVANJE.
PARKIRIŠČA
i

Na četrtkovih volitvah
je bilo prav gotovo med
najbolje urejenimi volišča
tisto, kjer so voUli obrtni
ki. T o je bilo na združe
nju samostojnih
obrtni
kov občine 2alec. Izkazali
pa so se tudi s tem, da
je večina glasovala
do
dvanajste ure.

ŠENTJUR: 100%
ZA17V0LISC
Mnoga volišča so v šent
jurski občini lahko zaprli
že v jutranjih urah in to
predvsem tiste v manjših
krajih in zaselkih Seveda
je bilo na volilnih listah
teh volišč vpisanih le 50
in
tudi
manj
volilnih
upravičencev. Dobro so se
»odrezali«
predvsem
na
volišču Ponikve, kjer so
prav tako zabeležili 100odstotno udeležbo, pa če
prav je bilo na volilni li
sti vpisanih kar 344 volil
cev. Prav je tudi, da za
pišemo, kje vse je bila še
100 o o udeležba.
Že zjutraj so lahko za
ključili z delom na obeh
voliščih v Straži in v Brez
ju. Njim so se priključi
la še volišča v šedini, obe
volišči na Ostrožem, Dolgi
gori.
Slatini,
Boletini,
Okrogu, Jazbinah, Lazišah,
Paridolu, Slivnici,

Prasjnično razpoloženje.
Na volišču v zadružnem
domu so morali
volivce
usmerjati, da so opravili
delo v celoti.
Tudi tu, kar mimogrede,
beseda o nalogah, ki jih
čaikajo. N i jih velilco. Pa
vendar pomembne.
Deila
pri gradnji nove osnovne
šole oziroma prizidka le
po napredujejo. Tudi
ta
objekt je izraz občanske
solidarnostne akcije — sa
moprispevka. Razen
t^a
težko čakajo na novo 02aroma prvo bencinsko čr
palko. Tudi ureditev par
kirišč je v planu. In prav
tako gradnja stanovanjske
ga bloka za učitelje
In
druge delavce.

LAŠKO:
GODBENIKI NA
»TURNEJI«
Laška godba na pihala,
ki je v nedeljo zarana va
bila Laščane na volišča, je
po
opravljenem
obhodu
laških volišč odšla na »vo
lilno turnejo«. Najprej so
igrali v Spoidnji in Zgor
nji Rečici, potem v Rim
skih Toplicah in na Sedražu, od tu so se odpelja
li v Jurklošter, od tam na
Vrh, z Vrha v Breze in
iz Brez v Tevče ter v
Marijegradec. Brez
dvo
ma so tudi oni pripomog
li k uspešnemu izidu vo
litev, saj so prinesli na
volišče praznično in opti
mistično vzdušje.

