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Trije predlogi za vzdrževanje o4)činskih cest

TE DNI DOMA IN PO SVETU

Bodo KS prevzele ceste
IV. reda?

UBILI SO
ZAHODNONEMSKEGA
VELEPOSLANIKA
V seriji ugrabitev tujih diplomatov, se je ena končala
s tragičnim epilogom. V Guatemali so ugrabitelji umorili
zahodnonemškega veleposlanika Karla von Spretija, potem ko guatemalske oblasti
niso hotele ugoditi zahtevi ugrabiteljem. Le-ti so zahtevali izpustitev petindvajsetih
političnih
zapornikov
in
700.000 dolarjev.
Nemška vlada je bila pripravljena plačati zahtevano
vsoto, problem pa je nastal
ob izpustitvi zapornikov, ker
gvatemalska vlada tega ni
storila, kljub temu, da so
gverilci rok podalj j-ali za 24.
ur. Bonska vlada je takoj po
uboju odpoklicala zahodnonemške diplomate v Ciudad
Guatemali.

Glede na zelo slabo stanje
cest v ptujski občini bo v
kratkem širša razprava v
vseh krajevnih skupnostih o
vzdrževanju cest četrtega reda. Odločiti se bo treba
predvsem kako uporabiti
sredstva za vzdrževanje cest
četrtega reda, da bodo bolj
racionalno vložena in, da se
bo stanje cest izboljšalo.
Sedaj vzdržuje 255 km cest
četrtega reda obrat za ceste pri Komunalnem podjetju Ptuj. Za vzdrževanje omenjenih cest so lani dodelili iz obč. proračuna za osebne dohodke 37 cestarjem,
2 nadzornikom in šefu obrata 471.471 dinarjev, za materialne stroške (gramoz, popravila, zimsko službo) pa
350.000 dinarjev — skupaj
821.471 dinarjev. Za leto 1970
je za komunalno dejavnost
planiranih 10 ®/o več sredstev
kot v letu 1969. Glede na številne kritike o pomanjkljivem vzdrževanju cest, bo
treba preučiti možnosti vzdrževanja in se odločiti za eno od predlaganih: po prvi
naj vse ceste četrtega reda
prevzamejo in vzdržujejo
krajevne skupnosti, po drugi naj vzdržuje pomembnejše
ceste četrtega reda Komunalno podjetje Ptuj, po tretji pa naj vse ceste četrtega
reda vzdržuje Komunalno
podjetje Ptuj.
Po prvem predlogu, po katerem naj bi sredstva, ki so
namenjena cestno-komunalnemu skladu za vzdrževanje
cest četrtega reda in cestarje preusmerili na krajevne
skupnosti. Po mnenju sveta
za družbeno planiranje in finance bi s tem dosegli večjo
učinkovitost
razpoložljivih
sredstev in večjo kontrolo
nad delom posameznih cestarjev, ki bi jih postavljala
in nadzirala krajevna skupnost sama. Pri obračunu o-

VREME
do četrtka, 16. aprila
1970.
Prvi krajec bo 13. aprila ob 16.44.
NAPOVED: do sobote,
11. aprila bodo še posamezne plohe. Od nedelje, 12. aprila do četrtka, 16. aprila bo sončno
in toplo.
Alojz Cestnik

sebnih dohodkov za cestarje, bi krajevni skupnosti ostalo ca. 12.000 starih dinarjev po cestarju mesečno. V
primeru, da se krajevna
skupnost odloči za prevzem
vzdrževanja cest četrtega reda bi dobila iz cestnega sklada občine Ptuj sredstva za
osebne dohodke cestarjev in
okrog 100.000 starih dinarjev
za km prevzetih cest. Krajevna skupnost mora v tem
primeru redno vzdržeavti ceste četrtega reda pluženje
pozimi in vzdrževanje objektov na teh cestah.
Glede na to je vprašanje
ali bodo krajevne skupnosti
sposobne vzdrževati tudi pomembnejše ceste, po katerih
je že avtomobilski promet.
Zaradi tega drugi predlog
predlaga, da bi važnejše ceste tudi v bodoče vzdrževalo
Komunalno podjetje Ptuj, ki
ima zato primerno mehanizacijo. Glede na to so že izločili izmed 55 cest četrtega
reda 19 cest, ki so medkrajevnega pomena in je po njih

večji, tudi avtomobilski promet. Skupna dolžina teh cest
znaša 114.930 km. Za vzdrževanje teh cest bi potrebovali
17 cestarjev z odgovarjajočo strokovno službo.
Po tretjem predlogu naj
ceste četrtega reda vzdr/uje
Komunalno podjetje Ptuj in
sicer 255 km kot doslej. Razlogi slednjega predloga so
organiziran obrat za ceste s
potrebnim številom cestarjev,
strokovno službo in mehanizacijo.
Omenjene predloge bo treba dobro preučiti in najti razumno rešitev. Bati se je, da
ne bi s prenaglim in ne dovolj preučenim predlogom
stanja cest še poslabšali. Vsekakor bo treba zagotoviti
najracionalnejšo uporabo že
tako malih sredstev za ceste
glede na vedno večje potrebe
zaradi naraščajočega prometa, ki bo zahteval vedno boljšo in zahtevnejšo cestno
službo.
ZR

Razprava o novem
statutu
v delovnem kolektivu tovarne Impol so v minulem
mesecu razpravljali o osnutku novega statuta. Člani kolektiva so aktivno sodelovali
v razpravah in dodali tudi
mnoge dopolnitve in spremembe.
Eden izmed predlogov svetuje, n a j se združijo vse organizacije združenega dela,
ki opravljajo strokovne n a loge, v eno organizacijo združenega dela, ki bi štela 540
delavcev. Drugi predlog pa
pravi, da bi k temu priključili še obrat družbene prehrane.
Mnogo je bilo tudi pripomb, kateri oddelki n a j spadajo v tehnični sektor. Ena
izmed njih pravi, n a j bo v
tehnični pripravi proizvodn j e navedeno, da jo sestavl j a j o : tehnološki
oddelek,
študij dela in oddelek za orodja. Po tem predlogu pa
n a j bi v ta oddelek priključili še tehnologa za metalografijo. Eden izmed predlo-

gov pa pravi, da bi se v okviru tega oddelka oblikoval
še en oddelek za razvoj aluminjskih konstrukcij. Razmisliti pa bi bilo tudi potrebno,
če bi prenesli investicijsko
službo v tehnični sektor,
kam n a j ta spada.
Pojavila se je tudi zelo ostra zahteva, da internega
transporta ne bi vključili v
tehnični sektor, temveč, da
bi ostal oddelek takšen kot
je sedaj.
Pri kadrovsko
socialnem
sektorju n a j bi oddelek za
varstvo pri delu spremenili
v službo za varstvo pri delu,
referat in referat za delitev
oddelek za socialno delo v
osebnih dohodkov v oddelek.
K ekonomski službi, ali finančnem sektorju n a j bi dodali oddelek za mehanografijo, ker je Impol pristopil k
združenju za mehanografsko
obdelavo podatkov pri Ekonomskem centru v Mariboru.
Tudi na temo o samou(Nadaljevanje na 2. strani)

PRESENEČENJE IZ ZDA
V ameriški zvezni državi
Massachusetts so sprejeli zakonski predpis po katerem
lahko vojaški obvezniki iz
te države odklonijo udeležbo
v bojih v Vietnamu, če ameriški kongres ne bo sprejel
sklepa o vojni napovedi. Odločitev je vsekakor zgodovinskega pomena, vrhovno sodišče ZDA pa želijo na ta način prisiliti, da bi ocenilo u stavnost vojne.
SE BO V VRHU KAJ
SPREMENILO?
Sovjetski premier Kosigin
in predsednik prezidija v r hovnega sovjeta Podgorni bi
morala imeti v minulih dneh
n e k a j pomembnih političnih
srečanj, ki pa so odpadla. V
Moskvi so sporočili, da sta obolela ter tako ne moreta opravljati dolžnosti. Zahodni
opazovalci pa trdijo, da so
»oboleli« še nekateri visoki
sovjetski funkcionarji, bolezen pa so k a j hitro navezali
s spremembami v vrhu sovjetskega vodstva.
NAPAD EGIPČANOV
V nedeljo so posebne enote egiptovskih vojaških sil
prodrle čez Sueški prekop
ter z raketami napadle izraelska oporišča, 60 kilometrov
oddaljena od prekopa. V Kairu so sporočili, da so se enote vrnile v svoja oporišča, izraelski predstavniki pa so
vest o napadu zanikali.

OBISK ALŽIRSKEGA
ZUNANJEGA MINISTRA
V ponedeljek je v Beograd
dopotoval alžirski zunanji
minister Abdelazi Buteflika.
Na surčinskem letališču ga
je sprejel sekretar za zunanje zadeve Mirko Tepavac.
Ob prihodu je alžirski minister izjavil, da si bo prizadeval z vsemi močmi, da bi bil
obisk alžirske delegacije nova spodbuda za nadaljno sodelovanje med Jugoslavijo
in Alžirijo.
PRIPRAVE
ZA JEDRSKO
ELEKTRARNO
V Ljubljani so se sestali
zastopniki nekaterih delovnih organizacij in ustanovili
iniciativni odbor za ustanovitev posebnega konzorcija,
ki n a j bi pričel s pripravami za izgradnjo prve jedrske elektrarne v Sloveniji.
Sklep o ustanovitvi so poslali tudi republiškemu izvršnemu svetu, gospodarski zbornici in bankam, ob enem pa
so k sodelovanju povabili še
več zainteresiranih ustanov
in delovnih organizacij.
DOBRA VEST IZ TIRANE
Eden največjih albanskih
listov »Zeri i populit« je objavil članek z naslovom »Pomen
narodnoosvobodilnega
boja v zgodovini jugoslovanskih narodov«, v njem pa lahko zasledimo priznanje naši NOV. Pisec članka je ostro napadel bolgarski tisk,
ki je začel kampanjo z namenom, podcenjevati in celo
zanikati boj jugoslovanskih
narodov. Ob koncu pa list piše: »Vzlic nespravljivim ideološkim razlikam, imajo jugoslovanski narodi v albanskem ljudstvu prijatelja, ki
jim želi dobro in bo zmeraj
na njegovi strani, če bi imperialisti ogrozili njihovo domovino, svobodo in neodvisnost, ki so jo izvojevali s tolikšnimi žrtvami.«
KONCAN JE DVOBOJ
STOLETJA
Marljivim šahovskim entuzijastom v Beogradu je uspelo tisto, o čemer so mnogi le
sanjali. Pripravili so dvoboj
stoletja med reprezentancama Sovjetske zveze in ostalega sveta. Po štirih kolih so
sovjetski velemojstri slavili
zmago z 20,5:19,5.

Ogledali so si že P t u j in
Film po romanu Ivana
okolico, k j e r bo opravljeno
Potrča »Na icmetih«
snemanje filma že v letošnji
Te dni se je P t u j u mudil
del ekipe, ki bo v proizvodnji Viba-filma iz Ljubljane
posnela film po romanu Ivana Potrča »Na kmetih«.

jeseni. Film bo imel naslov
Vzhodni veter. Režiral pa ga
bo Zivojin Pavlovič. Kot smo
izvedeli bodo pri snemanju
sodelovali kot igralci tudi
Ptujčani.
-b-

mnogim prekrškoni
Iz poročila občinskega sodišča za prekrške v P t u j u za
leto 1969 je razbrati, da so
sprejeli v razsodbo 6605 predlogov (2514 iz leta 1968). Od
tega so jih rešili lani 4652.
Zaradi vožnje ali poskusa
vožnje z motornim vozilom
pod vplivom alkohola je bilo
izrečeno 317 (v letu 1968 —
339) varstvenih ukrepov —
odvzema vozniškega dovoljen j a voznikom motornih vozil; največ od enega do treh
mesecev. Zaradi drugih k r šitev prometnih predpisov so
izrekli 13 (v letu 1968 — 26)
varstvenih ukrepov odvzema
vozniškega dovoljenja.
V 23 primerih (leto prej
78) so odvzeli predmete s k a terimi so storilci povzročili
prekršek. V 16 primerih so
odvzeli tudi premoženjsko
korist pridobljeno s prekrškom (v denarju). Predmete
so odvzeli predvsem krošn j a r j e m , ki prodajajo tropikal, slike, perje, tepihe, oblačila in drugo. Odvzeli so
tudi nekaj nožev, boksarjev
ter raznovrstnega streliva, po
večini neuporabnega orožja
(puške, pištole, nabijače), ki
so jih imeli storilci brez orožnega lista.
Pi-avnomočno je bilo kaznovanih z zaporno kaznijo
51 (leto prej 84) storilcev;
največ od 15 do 30 dni. Zaporne kazni so izrekli predvsem za prekrške javnega
reda in miru, zaradi predrznega obnašanja, pretepanja,
potepuštva in pohajkovanja,
prostitucije, v nekaj primerih zaradi hujših kršitev prometne varnosti na javnih cestah.
Lani so bili cestno prometni prekrški najštevilnejši,
saj predstavljajo 55 ®/o vseh
storjenih prekrškov. Veliko
prekrškov rešijo delavci milice na k r a j u prekrškov. Opaziti je tudi, da je m a n j
prekrškov vožnje brez vozniškega dovoljenja, predvsem
zaradi poostrene kaznovalne
politike. Štirim kršiteljem so
poleg izrečene kazni onemogočili prejem vozniškega dovoljenja za tri leta. Lani so
kaznovali 590 voznikov, ki so
vozili pod vplivom alkohola,
525 zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, 215 zaradi vožnje s tehnično nezadovoljivo usposobljenim vozilom, 101 zaradi vožnje z nedovoljeno h i t r o s t j o . . .
Prekrški zoper javni red in
mir predstavljajo 32 «/o vseh
prekrškov in so po številu na
drugem mestu. V prejšnjih
letih je njih število upadalo,
lani pa je naraslo za 236 primerov. Kaznovanih je bilo
1173 storilcev. Večina omenjenih prekrškov je storjena
pod vplivom alkohola, nekaj
pa tudi zaradi stalnih medsebojnih sovražnosti in sla-

bih sosedskih odnosov. Pri
teh prekrških je zabeleženo
tudi pretepanje žena, posebno v Slovenskih goricah in
Kidričevem. Največ je bilo
kaznovanih zaradi pretepanja
(315), prepirov, kričanja in
nedostojnega vedenja 262,
predrznega obnašanja 194,
pijančevanja 56, k a l j e n j a hišnega reda in miru 49, pote-

puštva in pohajkovanja 22,
igranja na srečo 1 5 . . .
Med drugim so kaznovali
22 kršiteljev predpisov o varstvu pred požarom, 39 kršiteljev predpisov o nabavljanju,
nošenju in posesti orožja, 5
kršiteljev predpisov o preh a j a n j u čez državno mejo in
bivanje v obmejnem pasu,
25 kršiteljev predpisov o ribištvu, 54 zaradi kršitve
predpisov o gradnji. Manj je
prekrškov s področja prosvete in kulture, predvsem o
obveznem šolanju — 85.
Manjše kršitve javnega reda in miru, storjenih v zasebnih prostorih ter med sosedi rešujejo poravnalni sveti.
ZR

SVEČANA PREDAJA KURiRČKOVE
POŠTE NA KOGU
V soboto dopoldne je bila v
avli šole na Kogu slovesna
predaja torbe s kurirčkovo
pošto, ki so jo pionirji iz ormoške občine naslednji dan
predali pionirjem iz občine
Ljutomer. Pionirji osnovne
šole Miklavž pri Ormožu so
pripravili lep program. Na
svečanosti je zbranim pionirjem spregovorila
Mima
Zupančičeva,
predstavnica
republiškega odbora DPM,
svoje spomine pa je obudil
tudi
domačin — nekdanji
kurir Martin Curin iz Vodranec.
Iz Koga so pionirji ponesli
torbo s kurirčkovo pošto v
Središče ob Dravi k j e r je
bila prav tako v avli šole
majhna svečanost na kateri

je spregovoril Tonček Marčec.
Slovesnost je bila n a j p r e j
predvidena na domačiji n a rodnega heroja Jožeta Kerenčiča, žal pa je slabo vreme prvotni načrt nekoliko
spremenilo. K l j u b temu pa so
pri tej hiši za trenutek obudili spomine na težke čase iz
NOV in na pokojnega narodnega heroja.
Pionirjem se je omenjena
svečanost vtisnila v spomin,
torba s kurirčkovo pošto pa
je nadaljevala pot proti svojemu cilju na sklepno prireditev, ki bo 23. m a j a na Pokljuki. Tu bosta velik zbor
slovenskih pionirjev in srečanje z borci Prešernove brigade.
J. S.

Pisma brcslcev
OBSOJENA w T i i P E R E S M A
Pred nedavnim je bila na
ptujskem sodišču zanimiva
obravnava
katere
sporni
predmet je bila pravica koriščenja pešpoti in kolovoza
v dolžini 15 metrov. Lastnik
zemljišča prek katerega teče sporni kolovoz si je po
skoraj 30 letih mojega koriščenja te poti nenadoma
spomnil, da bi mu to pravico
»lahko« tudi prepovedal. Seveda je pri tem pozabil, da
bi lahko to storil tudi jaz,
saj ima tudi on po mojem
zemljišču okrog 140 metrov
poti.
Zadeva ne bi bila tako zanimiva, če se vmes ne bi
vpletle tri ženske, ki so mislile, da bo sodišče verjelo
njihovim lažem. Vse tri so
krivo pričale in s tem storile
kaznivo d e j a n j e za katerega
ima kazenski zakonik posebna precej ostra določila. Trdile so. da te poti nisem koristil. dasiravno so bile tudi
one temu večkrat, ne samo
priče temveč, kot delavke tudi koristnice te poti.
Po drugi triurni obravnavi
je sodišče dokazno ugotovilo,
da so C. M., G. M. in P. J. iz
Placarja krive kaznivega dejanja in jih obsodilo na de-
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narno kazen, ki znaša za vse
tri skupaj 150.000 S din, poleg tega pa seveda še po'trnitev vseh stroškov. Kot olajševalna okolnost je vplivala
tudi starost, saj je imela n a j starejša že 75 let. Imenovane
so menile, da lahko govorijo
na sodišču tako, kot se jim
zdi, da je najbolj prav njim
in njihovi skrajno nizkotni
ambicioznosti.
Poštenemu državljanu se
vsiljuje vprašanje kakšen je
bil nizkotni cilj te »triperesne
deteljice«, dasiravno je ta
cilj in odgovor na dlani. Vsil j u j e pa se tudi vprašanje
katerega načina se bodo poslužile, da si očistijo nič k a j
prida dušo pred cerkvijo, ki
uči morale in poštenega življenja. Kaj pa njihovo do
konca zapravljeno poštenje
pred sovaščani?
Prepričani smo lahko, da
je podobnih primerov rr več,
Niso redkost, žal pa smo jim
vse premalokrat dali svoje
mesto tudi v časopisu. Tako
neodgovorne ljudi je treba
razkrinkati in že v kali zatreti vsako podobno dejanje
in s tem olajšati delo sodišču.
Prizadeti iz Placarja

TGA Kidričevo:

RAZPfSAr^ JE flATEČAJ ZA
!f. POSOJILO
Na 19. redni seji je delavski svet v TGA Kidričevo
razpravljal tudi o razpisu II.
posojila za individualno stanovanjsko izgradnjo, saj je
vedno večje število članov
kolektiva, ki si želijo ustvariti svoj dom. Mnogi, ki so dobili posojilo v I. razpisu, imajo že bodisi nova stanovanja,
bodisi jih bodo imeli letos
ali pa prihodnje leto, so izrazili željo, da bi tak način
posojil imeli tudi v prihodnje, kajti njim se je pridružilo že precej ostalih članov
kolektiva z istimi željami in
potrebami. Zato je delavski
svet določil za individualno
stanovanjsko izgradnjo 1 milijon 500.000 S din, katere
bodo dobili graditelji stanov a n j v letošnjem letu. Delavski svet sicer ni razpisal
posojila, ker je bil mnenja,
da se izvede razpis po tem
sklepu šele, ko bodo ugotovljeni najugodnejši viri sredstev v ta namen. Slednje je
delavski svet sklenil zato,
ker bodo sredstva v skladu
skupne porabe, ki se zbirajo iz 4-odst. prispevka, n a -

menjena za stanovanjsko jj
gradnjo v takšnem znesH
kot je razpisan na voljo y
ob koncu leta. Za to obd(S
do konca leta pa je potrebi
najti najugodnejši vir — u
disi kot kredit pri banki i
pa lastna sredstva. Ker so
zadnjem času ti viri bili
ugotovljeni, je upravni o
bor (pooblastil ga je dela
ski svet) razpisal II. posoji
za individualno stanovanjsl
izgradnjo, katerega bodo di
bili seveda tisti člani kole)
tiva, ki bodo skupno s pro
n j o za posojilo dostavili vi
potrebno zahtevano dola
mentacijo, in ki so kredib
tudi sposobni. P r a v got«
pa tudi teh 1,500.000 S d
ne bo dovolj, da bi lahko p
sojilo dobili vsi, ki ga želi
in — seveda — tudi potrebi
jejo, zato se bodo pač nek
teri morali zateči drugai
Upajmo pa, da bodo vsaji
odobrena sredstva pravic;
razdeljena in da ga bodo d
bili res tisti, ki ga tudi ns
bolj potrebujejo!
M. F,

V IMPOLU POVEČALI PROIZVODNI
V bistriškem Impolu so v
f e b r u a r j u dosegli 3145 ton
blagovne proizvodnje, to pa
je za dvanajst ton več kot
so pričakovali in predvidevali. V primerjavi z lanskim
f e b r u a r j e m so proizvodnjo
povečali k a r za sedemdeset
odstotkov. Med obrati so zabeležili največji porast v valj arniškem, veliko pa ne zaostajata tudi žični obrat, ki
je povečal proizvodnjo za
petinosemdeset odstotkov. V
stiskalniškem obratu so dosegli šest odstotkov nižjo
proizvodnjo od pričakovane.

Za omenjeni mesec so t
di v tehnični kontroli ua
tovili, da 137 ton proizvodi
ni ustrezalo potrebni kval
teti. Domačim kupcem so oi i
premili več kot 2000 ton prij
izvodov, inozemskim pa 10
ton. Izvoz se je tako zman
šal, medtem ko so domači
kupcem odpremili enkrat v(
proizvodov kot j a n u a r j a .
Od skupno izvoženih fc
ličin so na
konvertibilt
področje izvozili 59 odstff.
kov, na klirinško področje p
41 odstotkov.
-d

RAZPRAVA O . . .
(Nadaljevanje s 1. strani)
p r a v l j a n j u je bilo mnogo
dopolnil.
Eden izmed predlogov pravi, kot piše tovarniško glasilo Metalurg, da bi o investicijah nad trideset odstotkov sedanje nabavne vrednosti ne odločal zbor delovne skupnosti, temveč referendum. Sklic zbora delovnih ljudi lahko zahteva 25
odstotkov delavcev v en! enoti. Poleg tega pa naj bi ga
lahko sklical tudi direktor
podjetja, ali vodja enote.
Komisija za izdelavo statuta je prejela tudi nekatere
predloge na tisti del, ki govori o sredstvih podjetja. O
nabavi ali prodaji sredstev

n a j odloča delavski svet, i'
dar o tem odločajo izvršil:
organi.
Obstoji tudi zelo zaniini
predlog, da bi osebne doho^',
ke izplačevali 20. v mesec<
(sedaj je bilo to 15.), poH
tega pa naj bi jih izplačeval
na hranilne knjižice.
Nekateri predlogi, ki sifl
jih vam posredovali v skraj
šani obliki, so prav gotoV*
precej zanimivi. O njih
sta razpravljala komisija ^
izdelavo statuta in upravi
odbor. Dokončno besedo |
tem, kakšen bo novi statU'
Impola, pa bo porekel dela^'
ski svet.
-d

