IZVRŠIM! ODBOR
MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A N A
Z A P I S N I K
4 % redne seje Izvršilnega odbora MLO glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v sredo 20. decembra 1350 od 16« do 19o ure v sejni
sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ul»l*
Navzoči:
predsednik! Maležič Matija
podpredsednikas Sitar Franca
Grorjanc Joško
tajniks Kevačič Leo
<! člani« Jelene Aleš
Kocjan arlu Danilo
Kcdela Viktor
Kutin Franc.
'
TSaglič Stane
Podbregar Erna
Repič Ivanka
Skitek Ermin
Trtnik Lojze
vabljeni-. Fangeršič Franc za pover jeništvo za kmetijstvo
Mat oh Ivar za poverjeništvo za delo
Šter Milan za poverjeništvo sa obrt
Plegar Avgust za org.-instruktorski odsek
Pernuš Jože za Javno tožilstvo mesta Ljubljane
Jelušič Dušan za Okrajno sodišče mesta Ljubljane
odsotni? Drobeš Franc
Kveder Fani
Mačak Polda
Mlklavič Zvone
Tiabec Franc
Polko Gašper
Hakar Iva
Zdešar Henrik
P.leško Srečko
Puh ar Doniinik
Tov, predsednik HaleSlč otvorl 4?* redno sejo Izvršilnega odbora ter predlaga za
d n e v n i
red s
Priprava na zasedanje pl<»numa Mestnega ljudskega odbora.
Soglasno sprejeto!

Tova ta.lnik Kovačič poroča, da "bo poleg točke: Poročilo
o delu. Izvršilnega odbora na dnevnem redu plenuma Mestnega ljudskega odbora tudi poročilo komisije za odloke, v katerem bodo
plenumu predložene v odobritev razne odločbe tako glede ustanovitve, spojitve ln preimenovanja podjetij in ustanov ter državnih obrtnih 'obratov. V nekaterih primerih je Izvršilni odbor že
sklepal in so bile iz neodložljivih razlogov tudi že Izdane odločbe, katere pa bo treba predložiti plenumu v naknadno potrditev.
To so;
lo ustanovitev tovarne baterij "Zmaj",
2o ustanovitev Kmetijskega posestva Logatec,
Jc ustanovitev državnih obrtnih obratov pod vodstvom
dr žavnih obrtnih moj a ir&vi
a) Grom Jožs, "JVlpa" hranilni proizvodi,
b) Mavrič Edo, državni obrtni mojster krojaške
strokeP
o) Vegrinec Franc, državni obrtni mojster
čevljarske stroke„
V nekaterih drugih primerih pa je Izvršilni odbor sicer
;
že sklepal, ker mera o teh zadevali dokončno odločati plenum. Ti
primeri so:
1. ustanovitev državnega obrtnega obrata "Tehtni.ca"',
2- spojitev podjetja "Tekstil", in "Usnje" v eno podjetje,
ki bo poslovalo pod firmo "Tekstil",trgovsko ood.iet je,Lj.
spojitev podjetja "Izbira" in "Strojpis" v eno podjetje,
ki bo poslovalo pod firmo "Izbita*, Ljubljana,
Ao spojitev podjetja *Žaga~Ljubljana" inpPoajetja za ssčnjo
l§sa" v eno podjetje, ki bo poslovalo pod firmo
"Zaga-Ljubljana*o
Potrebno pa bi bilo ponovno razpravljati o nekaterih sklepih* ker se v času od sprejetja pa do danes nastopile spremembe,
ki bi jih bilo treba upoštevati*

a) Ustanovitev špedicl.iskeaa -podjet.ig, tajn. sto 1385/19,
3Ta 38 seji Izvršilnega odbora je bilo sklenjeno? da se
ustanovi špedicijsko podjetje odnosno obrat v okviru Komunalnega
servisa- Koncem novembra pa sta bila prenešena v pristojnost MLO
podjetje Javna skladišča in železniški avtooddelek "Ž&3*, katera
naj bi bila vodena pri nas Jcot enotno podjetje z naslovom "Špedicij a-L j ubij ana" pod upravo poverjeništva za lokalni prometa Ž
ozirom na to bi bilo izdati tozadevno odločbo in jo predložiti v
odobritev plenumu MLO* Ustanovitev novega podjetja odnosno obrata v
okviru Komunalnega servisa ti bila s tem brezpredmetna«
Ij s k 1 a p ?
X* sklep 38 seje 10 se ne izvede * Plenumu Mestnega ljudskega
odbora sa bo predložila v odobritev odločba o preimenovanju prevzetega podjetja Javna ckliiiižč« a "Špeiicijar-Ljdbijana*, ki naj bi
poslovilo a dvoua obratoma ln to: Javna 3xladlšča ter transportni
oddelek; ki bo nasladn-k avtooodelka "ŽAO"«
b) Ustanovitev ood.iet.laltestn^ kanallzaclia^ln ood.iet.1a »Uprava cest",
tajno št. 1445/1350, lHš/1950.
Tov, tajnik Kovačij poroča nadalje, da j® bil na 37 redni
seji sprejet sklep o ustanovitvi podjetij? Mestna kanalizacija
In Podjetja za oeats-., V danem primeru ne gre za ustanovitev novih
podjetij, temveč za preimenovanje ž« oostoječibs podjetja "Beton" v

"Mestno kanalizacijo" in "Cestogradnje" v "Upravo cest", V podjetje
"Mestna kanalizacija" bi se pritegnilo še kanalski oddelek Iz
podjetja "Snaga", dočim bi se visoke gradnje iz podjetja "Beton"
prenesle v podjetje "Obnova" z vsemi pripadajočimi osnovnimi in
obratnimi sredstvi. Podjetje "Cestogradnja"na,i bi se preimenovalo
v "Upravo cest" in ne v "Podjetje za ceste" kot je bil prvotni
sklep seje 10.
II * a k 1 e .o
Plenarna Mestnega ljudskega odbora se bo predložila v odobritev odločba o preimenovanju podjetja "Beton" v "Mestno kanalizacijo" in podjetju " Cest ograda j a* v "Upravo cest". V toliko se
spremeni I. sklep 37 red so seja Izvršilnega odbora.
c) Spojitev podjetja "Žika" In*Ljubljanska tovarna hranil" v
eno podjetje pod "firmo*""Ljubljanska tovarna hranil", tajn. 1194/50.
Pri obravnavi sklepa 10 o spojitvi navedenih podjetij v eno
podjetje tov. Ifoflsla nagovarja spojitev in itencljuj« ta predlog
s temj da kapaciteta v Ljubljanski tovarni hranil ni polno izkoriščena in bi se izdelovanje kavinih nadomestkov koncentriralo v
eni tovarni i še nadalje pa bi obdržali anamke "Sika" in "Proja".
V sedanji tovarni "lika* pa bi se razvil obrat za izdelovanje
kozmetičnih sredstev.
Tov, predsednik Maležič smatra za potrebno„ da bi pred demontiranj^sšTšitr^^
"Žika" strokovno pregledala posebna
komisija* ki naj bi izdala mnenje, Če je prenos strojev umesten
tudi v primeru, da se kapaciteta same Ljubljanske tovarne hranil
izdatno poveča brez ozira na priključitev obrata "Žika". Istega
mnenja so tudi ostali člani 10«
III. s k l e p ;
II. sklep 38 redne seje Izvršilnega odbora se izvede. Tajništvo 10 pa se zadolaI,da imenuje strokovno komisijo, ki bo izvršila pregled- tovarne "Žlka" z ozirom na prenos strojev v Ljubljansko tovarno hranil. Svoje mnenje naj komisija izdela do konca
tekočega leta*

Nadalje razpravlja Izvršilni cdbor o novih predlogih, ki naj
bi se stavili v sklepanje plenumu Mestnega ljudskega odbora®
A«- Ustanovitve;
1« Centralni antltuberkulazni dispanzer v Ljubljani.t a jn„1121/50.
' Tcv. tajnik Kovačič poroča o predlogu poverjeništva za ljudsko
zdravstvo glede izdaje odločbe o ustanovitvi Centralnega antituberkuloznega dispanzerja v Ljubljani. Ustanova bi delovala za območje vse Ljubljane o
' IV. s k l e p ;
Plenumu Mestnega ljudskega odbora so bo predložila v odobritev
odločba o ustanovitvi Centralnega antituberkuloznega dispanzerja
v Ljubljani.
2o Ustanovitev državnega obrtnega obrata "Kemoprolzvodi*
tajno št. 1396/50«
Tovu Šter poroča o predlogu poverjeništva za obrt glede ustanovitve dr Savnega obrtnega obrata "EPmcpr©Izvodi" s sedežem Poljanska cesta št,40.Obrat bi se bavil z izdelovanjem avtografekega

in pretiskarskega papirja„ barvic, svinčnikov, krade in podobnih
kemičnih predmetov«
v

« 8,fc* ° ps
Plunumu Mestnega ljudskega odbcra es bo predložila v
odobritev odločba o ustanovitvi državnega obrtnega obrata "Ksicoproizvodi" Ljubljana.
5--ffatar.c.vitevdrl.ff.vpegft, olfcgtnegf obrata pod vodstvocji
obrtnega m o T s t r a m a n slav® - tajn.1395/50.
Po nadaljnjem poročilu tov. Stara se ©svoji
VI o 3 k I o o 8
Plsnumu Mestnega ljudskega odbora se bo predložila v
odobritev odločba o ustanovitvi državnega obrtnega obrata "Pletilstvo-- " Btisuen -?Xavu,
nbsrtai m« j star- Sedež obrata bo
Gosposka ulica Št*4»
t*

^ g ^ ^ i ^ m i ž a r

naga iHaSaj št, 14
Tov- Pafigersjč poroča, da mora plenom določiti Število
$?.®n&v StadraSnoga sveta, ustanoviti "Sklad
mehanizacijo ln
investicijsko grauitev zadružnega kmetijstva- ali kraji® "Zadružni
sklad' 1& iaonovati direktorja sklada. Svet naj bi Stol 57 članov,
za direktorja pa pover jeništvo predlaga tov. Vrhovec Staneta« usložbesca/ž& kmetijstvo I-HS. Izvršilni odbor bi moral tudi s odločbo
Bifteminiratl mesta v 2adružs.em skladu. Ptverjeništvo predlaga, da
»e sisteroizira 9 mest.
rv*osodnik MalegiČ
tudi ostali člani ao mnenja,
tev 9 mest v Zadružnem skladu pri prlčotku poslovanja
Sklada preveliko in bi zadostovali za sedanje potrebe poleg direk-'
tor^a še največ 3 uslužbenci« Z razvojem in povečanjem obsega dela
pa bi se po potrebi to število lahko povedalo«,
v II c g 1 I f. p i
Plc
Sžeatssfra l-l&defcega ca bora se bo predložila v
fjdloSitev odločba o ustanovitvi "Zadružnega sklada8, dalje odločba
C dol>*»8itvi fT Slapov, ki naj bi jih Stal Zadružni svet v Ljubljani in o issMvnovonju tov. Vrhov®e Staneta* roj® 1.1924, uslužbenca
lttal9t#si»TA
kaatijatvo
*t*naj®8®§ii Vrhovci |t «1, aa direktorja Sadrusnega »klada*.
01«de Števila mest« ki rajfccdosistemiairana v Zadružnim s&tadu p« določi pol,TJ dvlroktorjf s« 3 s*»ta (agronom, knji«
gs/odja ia adaoiaiatratsr )„
ff$tanoylUy orev-psnf
Kod^et^ji V.vto^rgvpjg*, ta ju. 1422
t /oč.slg. prodira,. d» bi e® ustanovila za potreb® lokala® industrijo posebno psrovosnp podjetje "Avtoprevoa* lokaln«
industrije v Ljubljeni in bi s«? to poletje formiralo iz s«danjega
stranskoga ©brat* Tovarn® hranilf kar b* bilo tudi v skladu a nedavno irlSle uredb®, ki lovci ji: j« 9 '3« lahko več gospodarskih odinic skupaj ustanov® lasten tik avtoobrat«
Tpr. te^nfk K^vfčjč smatra, da bi uatanovit®v takega
pddjetja izven sklopa poverjeništva z* lokalo! promet ne bila
umestna, ker so »a vsa prevozna sredstva centrirala v podjetju
"Hepjfom* ln imajo svoj ovtupaacfc le ^odjet^a kot Prehrana, M®grad,
glavnica, ta<Mfc
kot ped jot jo, ^suveč kat »traa^ki obrat in le
ta s^oje potrebe*
:

VIII• e k 1 e vt
Predlog Glavne direkcije za lokalno industrijo o ustanovitvi
prevoznega podjetja "Avtoprevoa* lokalno industrije senzavme, ker
ne H bilo umestno, da bi se ustanavljala avt op Nevozna podjetja
izven sklopa poverjeništva za lokalni promet*
fuzlje Mdjetij,.
P
i4|i/3Q s t B v l 1 ^
^ podjetja "Roleta".
Po poročilu tov, Kodole ae oevoji
IX. s k l e p ?
Plenumu Mestnega ljudskega odbora »e bo predložila v odlc^
Sitev odločba o spojitvi podjetja Stavbno mi»arBtvo in
podjetja "Roleta* v eno podjetje, ki bo poslovalo pod firmo"Stavbno mizarstvo" Ljubljana,
2» ŠE&tetgv pofljgt^l
t
M.
Tovf
Kovačič poroča o predlogu Sveta za komunalo, da
bi ea v naslovu navedena podjetja spojila v sne podjetje, vendar
Svet Se ni našel primernega Imena, ki naj bi ga nosilo to preimenovano podjetje..
Tov. Kocjan navede, da bi bila združitev vseh. treh podjetij
otežkoeena is razloga, ker podjetja bazirajo na različni finančni
osnovi, "fiaasvetljava" ©e vadržuja iz proračunar dočlm bazirata
"Snaga" in "Dekoracija" na gospodarskem računu. Sfeienja je s d« bi
bilo umestneje, da bi se "Dekoracija" »družila s podjetjem "Heklamservis", dodim naj bi *Razsvetljava" obratovala kot uslužnoatna
delavnica, dokler ae ne bi priključila DKS~u, kamor spada po svoji stroki«,
Tov» Trtnik je mnenja, da naj bi se osnovalo reklamao podjetje po v»erca nekdanjega tovrstnega podjetja Aloma-Companj';. ki
bi skrbelo za plakatiranje po mestu kot tudi vršilo vse dekorativne posle,
X* a k 1 e os
Izvršilni odbor je mnenja? da podjetja ostanejo Se nadalje
v svojem dosedanjem seetavu in zato se ne bo predložila odločba
o epojitvi v sklepanje pienumu MLO»
Šfačuilje prietopi Izvršilni odbor k razpravi o predmetih,
ki spadajo v pristojnost samega Izvršilnega odbora*
I, Sprememba uprave m organa in u-c.ra^mo-operail-.-neaa vodsvvgu
Prenos uprav;?,
žiyjlskg.
iadus'crifie na Ljubljansko tovarno hrani.'- - to
14-05/50
Tov tajnik poroča» da je bilo p o m o t v p i s a n o na bivšo
Glavr. o direkcijo živilske industrije LRS zemljišče» ki obsega 6
parcel* dasiravno je te nepremičnine vedno upravljala Tovarna
hranil v Ljubljani in tvorijo del njenih osnovnih sredstev«, Izvesti bi bile cato preteča upravnega organgu
er k, 1. e p»
V sporazumu z Generalno direkcijo prehrambene Industrij«
LRS se Izda odločba o spremsavbi upravnega organe pri zemljišču
vi.fit® 176 k„o» Št.Petersko predmestje I, del od Glevne direkcije
živilske industrije LRS na mestno podjetje "Ljubljanska tovarna
hranil® v Ljubijanio

«• 6 *
2o Poletja "labod"Oprema" in "Pohištveno ^
1419/50
Po poročilu tov, štora in tov« Kodels se osvoji
XXI < a k l e oi
Irda ae o&LoSb® o iapremeaabi operat ivao-upr avnegii vodstva«
pri podjetju."Labod* od
sa komunalo na poverjsniitve sa obrt,
pri podjetju "Oprema* in "Pohištveno mizarstvo" od Glavne direkcije lokalne industrije na poverjeništvo aa obrt«
IIo Prenos osnpvnin sredstev.
^ra/iav;
v .p^s tojnflfft
*«« K >
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l

i

l

.

•

Tfv, Kodela poroda, da spada k matičnemu podjetju .Kart ©na Sne
tovarne v Ljuhijam obrat tekstilnih cevk v Mariboru. To iavira
še is Saša, ko je bila tovarna v sestavu republiških podjetij«,
Obrat v Maribpru izdeluje tekstilne oevke izključno za potrebe
fekatllnih tovarn v Mariboru, zato bi bilo umestno prenesti ta
obrat na MLO Maribor, ker predatavlja za matično podjetje v Ljubljani le breme.
XITI < e k 1 T.?
V sporazumu s MLO Maribor se izda odločba o prenosu obrata
Kartona*ne tovarne v Mariboru na MLO Maribor,
2o Prenos ^fo^
ribica«< tajn. It ."15657!
Po poročilu tov, tajnika se osvoji
XIV» e k 1 » v ,

«por»auwu z 10 BLQ II ae izda odločb® o prenosu nepremičnin
Št* 123? k<o<>. 8prSlftk«e ki so kot splofcno ljudsko premožeuprave podjetja Oprava zgradb rajona II kot osnovna sredupravo podjetja "torbica* v Ljubljani«
*** E&rtpmažno, tovarno«
Jo

V
pod vir
nje pod
stva, v

Po poročilu tov. Kodele se osvoji
EV* t J U L J U L L
V sporazumu z Ministrstvom na lokalni promet ae izda odločba
o prenosu ene prikolice od republiškega podjetja Slovenija-avto
Ljubljana, na mestno podjetje Eartona^ne tovarna Ljubljanac
podj^ j*
tovarno p;
ežana« tajn. št. }o/J1.?•!• O,
Medalje se osvoji po podanem poročilu
XVI. g k 1 e vi
V sporazumi i ievr&llniro odborom 010 Sežana se izča odločba
o prenose previjalnega stroja od mestnega podjetja "Pletenina",««
Ljubljena na Tovarno pletenin, Sefcana«
,IWSyEnja dirgfrt^r je v P9djeHj ^ .ukinit g v Direkcija mestnih
g^asinov«
direktorja z«
prvega predMU

Tcv. Skitek obvešča, da se je Direkcija mestnih maga^insv
raasfcrmirala in preaiaga, da bi se sa direktorja "Prehrane41 ime-r
novalo doaa&anjaga direktorja Direkcije mestnih magezinov tov,
Loukcvgka, tov. Senčarja, nasedanjema direktorja "Prehrane" pa bt
se stavilo na razpolago poverjtniltvu sa lokalni promet0
2VlIc F; k 1 e PŽ
1» ga direktorja podjetja w£aga i.jubljana# se imenuje tov.
Šlosarja Stafanas istočasno s« dodeli podjetju, tov«. Fslatova kot
strokovnjaka* Tov.- Falatov bo tatočasno «« vršil posla pri svojem
dosedanjem podjetju "Bksport~I»Jubljana"°
2» Za diraktorja podjetja "Tovarna jEamafkov" se Imenuje tov.
Hočevar Frano,
3« Potrdi se raaSorsciranja Direkcij« mastnih mag&cinov s
31*12 «1S'>0 in sa iusnuje dosedanjega
dlrektc-ija ve direkcije sa
direktorja podjetja 'Prehrana1"»
Imenovanih soslovoalj obrtnih obratov,

Jfepf poraSa, ua v s&islu a^kan* e obrtništvu vodi in
upravlja* državni aparat neposredno poslovodja, ki ga postavi operativno-upravni voditelj obrata« Poslovodja mora biti obrtni mojster, kot, tudi mora izpolnjevati
odpisa , ki jih ta zakon določa«
©sirom n« to je potrebno, da se v obrtnih obratih, ki jih vodi
poverjanlitva za obrt imenuje poslovodje« V avesi s tem bi bilo
urediti tudi njihove prejemke v saislu uredbe e plačal* delavcev
in učencev v kemični panogi in industriji stekla ter uredbe o plačah delavcev in učencev v metalurgiji in kovinski panogi« U m
plača naj bi se dodelila
Času I3U skupina a dodatkom na stalno« t in pa kot atlamlua udeležba na radnarn dobičku obrata da
kot anterat&a nagrada «b aekJJaSki? lata po potrditvi letne bilancee
Val prejemki skupaj bi rnajpli komaj l/J plače privatnega obrtnika
in 1/2 pla&e državnega mojstra* #ato navede posamezna podjetja in
predloge sa poslovodje«
XVIII.
k 1 a p:
Za poslovodje učrtnih obratov ae Iranujajo s m) Kleparstvo In Instalacija - »Tager Frand z urno plačo 25«20 in
u&tlažba na doblflku*
b) Kijučav&i&aretva - Flantaa Milan s urna plače 25*20 In
udeležbo
• •
na dobičkuf
a) Sraoia&ft ssahanika - Žfcbr? Koman a urne ?la$o 25»30 in
udeležbo
n* dobička
č) "Ura" - CJvetko Slavko 3 urno plačo 25.20 ln V5><fc udeležbo na dobičku
d) Rafinerija dragih kovin - Stvar Josip a u m e plačo 25..20 ln 5$
udeležb© na dobičku,
a) Spai&vuc; - ^OTsaan Stasa.a -srna plafco £3-.50 in fcaaležbo na
dobičku«
Vsi poslovodja prejmejo tudi dodatak na stalnost.
Haflrftflltev
frtf,
Ttvv, t&.lnlk Spvačlc poroča, da je sekretariat zz personalno
službo predložil seznam direktorjev, katerim naj bi se izplačale
enkratna nagrade cb koncu leta« Te nagrade es*sučeJo med 10.000.do 3.000.- din ter se bodo izplačal« is osrednjega sklada vodstev.
Vsa poverjenifitva predlogov še niso predložila- Jinanja je, da bi to de
lo opravila posebna komisija, ki bi Istočasno pregledala tudi funkcijske dodatke, hi jih predlagajo povarjeniJtva za vodilno osebje
v pedjetjiho

Tov. Kodela pristavlja, da naj se onim direktorjem, ki
sc bili upravičeni do funkcijskega dodatka,pa ga niso prejemali,isplačal istočasno še funkcijski dodatek za vse mesece nazaj.
Tov, trredsednik Maležič povdarja, da je direktorje v
proizvodnji potrebno nagraditi. Nagrade naj ne bodo ozke in naj
se pri odmeri upošteva delokrog podjetja, strokovno znanje in
pridnost kot tudi funkcijski dodatek, če ga upravičenec ni prejemal.
XII. s k I e p i
V komisijo za dodelitev nagrad direktorjem podjetij se
imenuje tov. -.tajnika Kovačiča, Jelenca, Naglica in Kodelo. komisija mora zaključiti svoje delo do konca leta«

ti a z ~a o »
Zai^Ionx5ča.
•
Tov. Kutin opozori na graditev zaklonišč, ki jih bo treba
priceti~graditi v letu 1951 in je zato potrebno unesti v investicije primeren znesek. Za prihodnje leto sc predvideva cca 12 milj ono v. Poleg tega bo treba v prihodnjem letu pristopiti k gradnji gasilskega doma, za kar bo potreben kredit 7 miljonov in to
samo za dograaitev v surovem stanju. Uprava PAZ ima na ponudbo
telefonsko centralo s IpO internimi številkami, ki bi bila primerna za glavno zaklonišče v svrho povezave a ostalimi centri PAZ-a.
Centrala bi veljala 250.000«,- din in prosi odobritve za nabavo.
Tov. Naglič pripominja,, da mora poverjeništvo za notranje
zadeve preko svojega ministrstva izpos3. ovati pri republiški plan&ki komisiji vnesen je investioi j v plar.. Ce pa ima poverjeništvc
na razpolago deležno silo in material, lahko z delom prične tudi
izvenplansko.
Tov o predsednik Me.le žic smatra s. a umestno,' da bi se najprej
pričelo I gradnjo rova skozi Grad> ki bi bil najfccljše zaklonišče, istočasno pa tudi velika prometna pridobitev« Preskrbeti je
treba le delovno silo, material in pa načrte.
XX,» s k l e p :
Odobri se "nabava telefonske centrale za potrebe PAZ.
Ob zsaključku opozori tov. tajnik člane 10,da do konca leta \
predložijo tajništvufahem-1--'/oje organizacijske enote, v kateri
naj predvidijo, pole0 irujega tudi to, katere posle '-1 bilo umestno,
z ozirom,na zmanjšanje' kadra po raj onih,prenesti na MLO. Celotna
organizacija MLO ket RLO mora biti gotova dc volitev., ker se bodo
na prvem zasedanju novega ljudskega odbora tudi volili posamezni
člani Izvršilnega odbora direktno za določene organizacijske enote
'Ker se nihče več ne oglasi k oesedi, zaključi tov.predsednik
sejo ob 19a uri.
Smrt faŠJ^m^r svobodo narodu?
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