I Z V R Š I M I ODBOR

MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA
L J U B L J A I A

Z A P I S f f I K
9. redna seje Izvršilnega odbora MLO Glavnega mesta Ljubljane,
ki je bila v sredo, dne 29oseptembra 1948 od 9o do 13.15 ure v
sejni sobi predsedstva MLO, Lingarjeva ul.I/l«
I A V Z O Č

I?
predsednik? MaležiS Matija
podpredsednika: Gorjanc Joško
Modic dr. Heli
tajnik: Kovačič Leo
dlani: Drobež Franc

Kocjan arh. Danilo
M a 5ek Leopold
MiklaviČ Zvone
Kagllč Stane
JTebec Franc
Pleško Srečko
Pelko Gašper
Pubar Dominik
Rakar Iva
Jfepič Ivanka
Svetina Albert
Trtnik Lojze
vabljeni: GrgiČ Edo, aa Javno tožilstvo mesta
Butin Franc za Hotranjo upravo
odsotni: Podbregar Erna
Zdešar Henrik.
Slt&r France
Tov, predsednik Maležič otvori sejo ter preide k ugotavljanju
Izvedbe sklepov 7. in 8» seje Izvršilnega odbora. Ugotovi se, da
so bili sklepi izvršeni. V pogledi, revizije kreditov, dovoljeni
obrtnikom, je povarjeništvo za finance revizijo izvršilo in ugotovilo, da se bo del teb kreditov lahko skrčil.
Tov. Rakarjeva poroča, da je komisija, ki je bila sestavljena
na osnovi sklepa predzadnje seje z nalogo, da pregleda podjetja v
pogledu izvajanja in uvedbe norm, pristopila k delu in pregledala
vsa podjetjao Do sedaj imajo postavljene norme naslednja podjetja:
gradbena do
85$
prometna do . . . . . 60$
komunalna do . . . . 40$
živilska do
80$
papirna in kemična do 35$
kovinska do . . . . . 35$ •
kmetijska do . . . . 50$
lesna do . . . . . . 21$
Odpor proti normam se je opazil pri mojstrih v podjetjih. V svrho
boljše kontrole nad Izvajanjem norm se je organiziralo redno 14dnevno dostavljanje statističnih poročil, ki jih je predlagati komisiji; potrebno pa je, da tudi poverjeništva sama pojačajo kontrolo nad izvajanjem norm v svojih podjetjiho
Po gornjem poročilu ae zapisnik 7. in 8. redne seje 10 odobri.
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Mato se osvoji naslednji
d n e v n i

.

red?

1») Sprejemanje odločb*
2») Vprašanje investicijskega načrta v letu 1949®
Pred prehodom na prvo točko dnevnega reda pojasni tov«
tajnik KovačiČ, da naj v bodoče poverjeništva odločbe» katere
mora sprejeti Izvršilni odbor, dokončno Izdelajo in nato o njih
poročajo ns seji odbora pristojni, poverjeniki, dočiai be tajništvo
predlagalo v odobritev le one odločbe, Jti spadajo v neposredno
pristojnost tajništva, odnosno ee tičejo celotnega MLO~a.
Ad h ) Sprejemanje odločb,
a ) Prekrški - imenovanje,, kcmisi je., tajn. št.Pcv* 61/1948®
Tov o. tajnik Kovač ič poroča, da je potrebne v smislu
okrožnice oddelka za zakonodajo in organizacijo državne uprave
pri PVLRS ustanoviti posebno komisijo, ki bo v smislu temeljnega
zakona o prekrških odločala kazni za prekrška ^ V komisiji naj bi
bila dva člana Izvršilnega odbora in načelnik oddelka sa notranje
zadeve. Članom je potrebno imenovati tudi namestnike.
I* S k 1 e ps
Vodstvo upravno-kazenskega postopka in izdajo odločb o
prekrških na I. in II. stopnji, prepuščamo za vse primere, ki spadajo v pristojnost tok. 10, posebni komisiji o
V to komisije se določajo J
a) KOVAČIČ Leo, tajnik 10 MLO,. kot stalni član in predsednik ter
PODBBE&AR Srna, predsednik Planske komisije grl.. 10 MLO, kot
njegov asje.estnik,
b) SBTOT Franc, nažtelnik oddelka za. notranje zadeve pri JO MLO,
kot stalni član ter
LJUBIČ Albina, pravni referent navedenega oddelka kot njegov
namestnik.
c) Tretji član komisije je vsakokratni poverjenik, v čigar delokrog
spada zadeva, nadomešča ga njegov pomočnike
Imenovana komisija se pooblašča* da sme opravljanje posameznih dejanj v postopka do odločbe o prekršku, prepustiti uslužbencu, ki ga sama določil
b ) ^premičnine mstne Hranilnice - dodelitev v upravo 10.
tajn, štc 2711/1948 o
Tov, tajnik KovačiS poroča« da so pod upravo Mestne hranilnice razne nepremičnineThiše, zemljišča), ki jih je v smislu
2veznega zakona izročiti v upravo onemu ljudskemu odboru, na čigar
področju se nahajajo, če ne služijo neposredno namenom podjetja,
ki jih je doslej upravljalo« Zato bi bilo nepremičnine Mestne hranilnice • porazdeliti in s tem v zvozi znižati njena osnovna sredstva,
Tako poseduje Mestna hranilnica 6 stanovanjskih hiš na področju
mesta Ljubljane, rasne nepremičnine na področju MLO Kočevje (dve
stanovanjski hiši, stavbišča, leseno skladišče, porušen mlin»hodnik ob cesti) ter tri stanovanjske zgradbe in dva gostilniška obrata na področju mesta Zagreb, Predlog je, da ae Izroče predmetne
nepremičnine v upravo BLG Center, 0L0 oz. MLO Kočavie, v upr«vo
Kočevskega gozdnega gospodarstva In MLO Zagrebo
Tov«_. _gr ob ž ž je mnenja, da bi. Istočasno predsedstvo vlade
Tioralo Izdati odločbo o izvajanju zvezne uredbe tudi s strani
ostalih bank in naolonalizlrmih podjetij, ki imajo v svoji upravi

rasne stanovanjske ob j-kte, ki ne a luži j o di ..oktr.o iv? \kweaa podjetju
Po naziranju tov* predsednika MaležlČa ne bi bilo umestno* da
t i nepremičnine izrbče v apravo drugih ljudskih odborov , ne da bi
se predhodno preštudiralo * v koliko bi lahko rasna zemljišča in
stanovanjski objekti služili potrebam našega ljudskega odbora v
bližnji bodočnosti, odnosno bi bilo potrebno poiskati možnost zamenjave z objekti,, ki so na področju Ljubljane.
II. S k l e p ;
Izvršilni odbor soglasno sklene„ da se nepremičnine na področju
mesta Ljubljane,, in. to s
1 c j stanovanjska hi5a na Miklošičevi cesti št.13,
2c) stanovanjska hiša Cankarjevo nabrežje št.l>
3;) stanovanjska, sv »Petra cesta št „76,
4.) stanovanjska hiša Škcfja ulica št.3,
5.) stanovanjska hi»& Skofja ulica št.-l,
S,} stanovanjska hiša Sv*Petra nasip št.71
Uro., s v upravo rajonskega LO Center.
Sl^de izročitve nepremičnin Mestne hranilnice na območju HLO
Kočevje ir MLO Zagreb"pa se predhodno ugotovi možnost zamenjave z
nepremičninami, ki jih ev. posedujejo navedeni ljudski odbori na
področju mesta Ljubljane«. 2ato naj poverjeništvo za stanovanjske
• zadeve stavi predlog predsedstvu vlade, da pokrene izvajanje zvezne
uredbo o prenosa nepremičnin pri vseh ljudskih odborih„ ustanovah
..i podjetjih, ki padejo pod udar navedene uredbe.
•

c) Likvidacija zadruge
Trnovski, pr csve t ni dom, r.z.z o. j t - tajn, št .2726/48 in
• ^dr užen j a. go s t inT?kih p odjotn ikov - tajn.št. 29b7/48.
Tov, tajnik Kovačič poroča, d*, je potrebno izdati odločbe
0 likvidaciji zadruge Trnovski prosvetni dom r«z*B o* j in pa
Združenja gostinskih podjetnikov za mesto Ljubljana, ker vaied
nove družbene stvarnosti nimata pogojev za nadaljnji obstoj.
III. St k I _e
Trnovski prosvetni dom r.s0z o,.j, in Združenje gostinskih
podjetnikov za mesto Ljubljana se likvidirata« - soglasno odobreno.
Prenosi, - tajn.št. 2^68/1948»
ifadalje poroča tov, tajnik Kovač 15, da je potrebno z ozirom
t na to, kar je mestno podjetje ^ČeroentnineB postalo samostojno
podjetje in se izločilo iz podjetja "Kegrad* prenesti na to podljet~e naslednja osnovna in obratna sredstva podjetja "ISegrad*?
1.) osnovna sredstva* v skupnem znesku din 742.950.-, ki se
ir.fstoj«? iz?
**) naprav, ki so namenjene za osnovno delavnost podjetje,
1 t.j. modelov v vrednosti 135*513-- din, strojev in strojnih naprav
[v -rednosti 594 250.- din,
b) pomožna sredstva t»j. pomožnih dolov k strojnim nsprfev*ua v v/eunosui din 3.107.-, pomožnih delov k modelom v vrednosti
1.670.- din In pisarniškega
v vrednosti 8.410.- din,
2.* obratna sredstva v skupnem znesku 109.257*83 din, ki su
greste je iz;
opreme delavnice in skladišča v vrednosti 5.391 - din,

orodja v vrednosti 10.234.33 din«
materiala v vrednosti 93.632.- din*
Kavodene spremembe je vpisati v registru drž* gospodarskih podjetij.

Prjav tako je vsled ustanovitve mestnega podjetje "Mestne
• opekarnew prenesti opekarno na Logu ss vsemi osnovnimi in obratnimi
sredstvi od mestnega podjetja ^Megrad", kateremu je bila sedaj
dana v upravo na mestno industrijsko podjetje Mestne opekarne*
IV. S k I e ps
Prenos osnovnih in obratnih sredstev na podjetje ^Cementnine* in prenos opekarne v logu na podjetje "Mestne ouekarne'* se
i soglasne odobri,
d) Hišni se ziiaml» izdaja odredbe o ,načinu vodstvae
tajn.št. 27S0/4G«
Tov* tajnik Kovačlč poroča, Ca je v smislu. odloka o
obveznem vodenju seznamov klinih stanovalcev, ki ga je sprejel
Mestni ljudski odboj. na. zadnjem zasedanju potrebno izdati tudi
odredbo o načinu vodstva hišnih seznamov, kar spada v pristojnost
t Izvršilnega odborao Po obrazložitvi vseh *oČk, ki naj jih odredba vsebuje i Izvršilni odborf soglasno orvcjir
V
Sklep;
Izda naj se odredba o načinu vedstva hišnih seznamov kot
[dopolnilo odloka o obvesnem vodenju seznamov hišnih ctanovaleev.
[Izvršilni odbor
strinja s predlagani© osnutkom, le ped. toč=4
| rta j se izpusci "letnice rojstva in poklic*»
tri
oddaua parcele v najem, - t a jn«št. 1991/43.
Tov» ta.lnik Eova&iS poroča, da je bilo Mestni vrvnariji
I s odločbo .komisije za agrarno reformo dodeljeno v izkoriščanje
več parcel, med*katerimi je tudi parcela, ki je Že po regulacij skem načrtu predvidena za flakulturni stadion in za katero prosi
F,D. Krim, da se au jo
v zakup za dobo 50 let, ker namerava
j na njej zgraditi fizkulturni stadion«,
VI. S k 1 e .p s.
Odobri se zakupna pogodba glede oddaje paro,St,1821 - travni!v pripisane zemljiškoknjižnemu vložku št . 3191 k.o» Spo Slika
v izmeri'26.074 ra2, ki ureja zakupno razmerje med MLO Ljubljana
in F.D.Krim v Ljubljani za dobo 50 let.
e)

F« Bazlastitve - imenovanje komisij«
Madalje poroča tov, tajnika £ovači6, da je pri razlastftref
nih postopkih potrebno vuakokiat imenovati razlastitveno komisijo
po Izvršilnem odboru. Ker bi to oviralo ekespeditivnost postopka*
stavi predlog, da se imenujejo stalne razlastitvene komisije,kjer
bodo fungirali kot predsedniki poverjeniki, v katerih delokrog
spadajo posamezni razlastitveni primeri,
\SL11 S k l e p i .
Izvršilni odbor soglasno osvoji imenovanje naslednjih razILeatitvenik komisij?
11- komisijas
tov« Drobež Franc, predsednik,
tov, Pleiweia Karel, sodnik - član.
. komisijai
<
tov. Trtnik Lojza» p^edaeunik,
tov.., Juvan Lojzs, sodnik - član«

. komiaija:
tov. Pleško Srečko, predsednik,
tov* dr c Čeplak Slavko,, sodnik - Čleoou
tov. Kocjan arh. Danilo, predsednik*
tov. Polanc Franc» sodnik - član*
}» komisija t
tov. Miklavič Zvone, predsednik,
tov. Peterca Frane, sodnik - Član.
Predsedstvo in tajništvo se pooblaščata, da v primera potrebe
imenujeta tretjega člana za posamezne primere in da porazdeijujeta
delo posameznim komisijam«
Sa predlog tov« tajnika Kovačiča osvoji Izvršilni odbor
nadaljnji
VIII. S k 1 e pž
Za potrebe HLO II. se izda akt o razlastitvi glede vložka
štev. 646 k. o« JUg. Šiška t»i. hiša In gospodarsko poslopje, dvorišče in vrt v skupni Izmeri I 157-~m2 na Celovški cesti št.93, last
ingregaoije Šolskih sester v Ljubljani.
Predlog planske komisije o dod»3JLtvl
za Dečje jasli
in T?ide se bo obravnava^ na prihodnji seji, ko bo poverjenišivo
za socialno skrbstvo stavilo predlog, katere hiše bi prišle v
počtsv, da bi se preuraalle v Dečje jasli odnosno Dideo
s) Oda t Kr-r) lekarniškega inventarja OLG Tolmin0
Tov. fcajn* poroča,, da prosi 010 Tolmin za odstop inventarja
JV< mestne lekarne na Celtvški cesti za Lekarno v Kobaridu. Ker
se navedeni inventar ne uporablja, poleg tega pa razpolagajo mestne lekarne še s sedaj vskladlščenim inventarjem lekarne Ustar in
lamor, je predlog * da se prošnji ugodi.
IX* S k l .e
Izvršilni odbor soglasno odobri, da se odstopi inventar
tV mestne lekarne OLG Tolmin za opremo lekarne v Kobaridu,,
Skupna vrednost inventarja je 50.100.- din.
h) Podjetje "Sejalt-arja* „ odpis obratnih sredsteva
Tov. Bakarjova poroča, da ima podjetje *Sanitarlaw v
3voji zalogi po cenitvah iz leta 1S45 za cea 550*000.» din raznega
pekurantnega blaga, predv8eia steklanine, Ker lež«s v tem blagu
brtva obratna sredstva s, bi bilo ista sprostiti« Predlog Kontrolne
komisije ob priliki revizije je bil, da se ponudi predmetno blago
drugim federalnim ediniean?>, ki bi ga ev. rabila. Kot edini reflektant se je javilo mesto Zagrrb, ki pa zahteva 21.5$ detajllstlčnega
in polovico grosističnega rabata* S tem bi se vrednost blaga znižala za 1/4 In bi bil potreben odpis obratnih sredstev, kar mora
odobriti Izvršilni odter«
I. S k 1 e p s
Izvršilni odbor odobri oddajo nekirrantnaga blaga podjetja
"Sanltarla* v vrednosti cca 300.000.- din z zahtevanim detajlističnim n grosSstičnim rabatom ter ee za znesek popusta znižajo obratne sredstva podjetja.
_

•i) Centralna lekarna - zvijanje obratnih sredstev
Dalje piroČR ter.. Rakarjeva, da je dodeljeni, obratni kre~
lit. v znesku din 3*500*000.'-, s katerim razpolaga Centralna lekarna
irsE*jiien, ker snašfe letni promet lekarne okrog 20 *J.ljonov din,
'redlog poverjeništva jef da se dobiček, dosežen v letu 1948 ne
fivede, temveč naj se
doseženi dobiiek zvišajo obratna sredstva
tekarnp»
Sa predlog t S a g l i č a osvoji Izvršilni odbor
XIo S k 1 e p s
Centralni lekarni se zvišajo obratna sredstva po izvršeni
eviaijij 6® in v kalxkox bo revizijska komisija ugotovila, da so
osedanjži obratna sredstva pr*enizka.
preilcjg tf»\ Sakarjeve ng.dal.is afclan-3 Izvršilni odbor, da se
cese v proračun MLO Javni sobni arabulatori j in Zavod sa leeldtelcftlOj ker sta to ustanovi in morata biti* kljub tena, de se sami vzdrujeta, evidentirani v mestnem proračunu.
j ) gszlaotltev.zemljišč na Dolenjsko cesto,, tajn.št <7004/4-8«
Tov. Trtnik pjroča, da so bila za modernizacijo Dolenjske
eat«j razi.ase n a razna zemljišča In je bil predlog mostne razlastitves komisije, da se razlaščencem Jex-e Valentinu, Jere L opoldu, Doenjska cest«, št. 23, .Šolnik žforjeti, Dolenjega c.št.17 in Kramar
jaolfu, Staii trg št,11 za razlaščene nepremičnine da v zamenjavo
spremi čnin« iz splošnega ljudskega premoženja* Ser je potrebno pri
ilastitvaii* kj9r B« da odškodnina v obliki zamenjave predhodne
»orltv« Izvršilnega oaoora o izločitvi nepremičnin iz'svoje uprave,
B predlaga gornji predlog Izvršilnemu odboru v odobritev.
proučitvi zadeve Izvršilni odbor osvoji:
XII. S k l e p ?
Sepremičnine v k.c Karlovško predajatjejt.j. hiša na Doianj1 cesti 22» stavbišče pare.Št.26< v izmeri 465 m2, del pare.Št.
6 v izireri 1538 m2»-*vrt, paro*št«52/1 stavbišče v izmeri 439 m2»
I£a UR Dolenjski caati 35 in dvorišče v izmeri 500 m2fv k*o. Karnrško predmestje visokoprltlična stanovanjska hiša v KolezijskI
icl it.34, stoječa ne a&re Št.543* ki meii 147 tn2 in para.It.^13 t v izmeri 368 m2, sa izločijo iz uprave zgradb iu zemljišč RIJO IV
iovnik-ViS radi dodelitve istih razlaščencem v zamenjavo za njim
biaščene nepremičnina.
k; Komunalna ^anjto - ustanovitev.
jeglič inferrJLra Izvršilni 'odbor, da je ttea.r-.a hranilca že zaSSTaTposlovati pc nevii' predpisih in je prevzela pc&le
ifodne in Investicijske barke, sat o bi lilo potrebno na prihodnjem
•»uan.j-i. izdati odločbo c ustanovitvi novega bančnega podjetja.
Ker še ni razčiščeno vprRŠanjes .-sli naj ae.Mestr-c. hranilnica
:eiiscnuje v Komunalno banfcr-s sli naj obdrži staro ime, se sklene
i predlog tov. predsednika ¥&le£iča* de. se bo ustanovitvena odločil dala, ko bo zadeva raz£iž5en&,
pa ne sme biti ovira pri pop v an j u.«
I

.

J

12.)
jjivestic 1^1 gko^a načrta v letu.
¥ vprašanju ln.vest.ic5 jsk«ga načrta v letu IS49 morajo poverjr.ištva pripravljati predloga za gradnje, ki že bodo gradil«; v
•hodnjem letu. 5&to etavija
predlog, da sa i-a pcasmezna
isrerjenijHva izdalo načelna navodila, Katere &rada;ie
nriori-

teto* da se a tem izognejo nepotrebnemu delu, ki bi g« sicer imela
pri stavljanju in iskanju potrebnih podatkov za sicer nujne gradnje,
ki pa ne bodo prišle v prihodnjem letu do izvedbe. Poverjeništvo
ua trgovino in preskrbo smatra za potrebno gradnjo večjega mlekarskega obrata, ker dosedanja kapaciteta mlekarne na zadošča in pa
I gradnjo pekarn«, ki je tudi v petletnem planu.
Po mnenju tov. Pelka je pred gradnjo objektov potrebno
zasiguratl devize za m b a v o strojev, da morejo obrati služiti svojemu namenu«
L
Tov. DrobeŽ se strinja z mišljenjem tov. Kebca glede določitve prioritete, ker se bo s tem tudi prihranilo mnogo dela
osebju planske komisije, ki sicer zbira podatke za dela, ki se ne
upoštevajo, ker niso prioritetna.
fov. Bepičeva opozori na zgraditev potrebnega provizorija za prenočevanje raznih skupin in tečajnikov, za katere se
je doslej redno dajalo na razpolago telovadnice ali šolske prostore, s katero prakso pa je v bodoče prenehati, ker se šolski
pouk med letom ne sme prekinjati in so vsa šolska poslopja celodnevno polno zasedena. Prav tako je treba misliti na gradnjo šolskih poslopij, ker dosedanja niao v stanju sprejetr^ečjega Števila dijakov«
Tov, tajnik Kovačič pripominja, da bodo v bodočem letu
brez dvoma uživale prioriteto gradnje, ki bodo služile dvigu življenakega standarda« Potrebno pa je, da požlve gradbeno delavnost
tudi podjetja sama s aredstvi, ki jih jim nudijo skladi vodstva*
Tovc Drobež informira 10 da je plan gradenj stanovanj
ptvarno izvršen le 16£, če gledamo na to, v koliko so stanovanja
dokončno pripravljena za vselitev.
I
Po daljši razpravi odobri 10
H t § k 1 e PS
Do 7. oktobra t.l. bodo poverjeništva izdelala idejne
»rograme gradenj v letu 1949 in jih proučila skupno s plansko
komisijo, ki bo nato izdelala skupni Idejni program vseh investicij MLQ v letu 1949 in ga predložila Izvršilnemu odboru v
razpravo o
K letošnjemu investicijskemu planu pripominja tov.arhc
j„ <*a primanjkuje težaške delovne sile na gradilišŽlh ter
elira na poverjenike, da potom sindikalnih organizacij organizirajo reden dotok prostovoljcev na gradilišča, ker se eedaj dogajajo primeri, da opravlja težaška dela zidar, ki bi istočasno
lahko mnogo več koristil, če bi izvrševal njemu odgovarjajoče delo,
Z ozirom na oddajo delovne sile po navodilih ministrstva za komunalne zadeve, se bo pri letošnjih investicijah osredotočilo delo
na stanovanjskih zgradbah, nadzidavah, gradnji skladišč in garaž
"Meproma*, podjetja "Unitas" ter za dokončno izgradnjo ljudske reitavraclje, za kar vse je na razpolago potrebni material, dočim
bodo ostale gradnje na drugem mesta«,
Z ozirom na splošno pomanjkanje stanovanj predlaga, da
li se Jugoslovanski Armijl, ki ima v Šiški dograjena dva bloka in
ji manjka le majhne količine drobnega materiala za dokončno izgoovitev teh hiš, posodil potrebni material, ki ga imajo na zalogi
lastnega gradbena podjetja tako, da bi bile predmetne zgradbe izročene v uporabo.

Temu nasprotuje tov. Dr obe ž« ki je mnenja, da bi se
iredmetni material prihranil za zgradbe MLD~a* ki »v bo potrebo»1 v bližnji bodočnosti o Kljub dokončni dograditvi hiš JA se
stanovanjske prilike ne bodo v ničemer zboljšale, ker se bodo v
teh zgradbah nastanile oficirske družine, ki trenutno stanujejo
zven"področja mesta Ljubljane. Sličnlh stavb je v Ljubljani več
a MLO nima toliko potrebnega materiala, da bi zadostil vsem zaitevam.
Po mnenju tov. Raka/j eve pa bi bilo umestno, da se stopi
fetik z odgovornimi funkcionar ji JA in najde primerno kompenzaci jo-ir
azno:_
Tov, tajnik opozori prisotne, da je tajništvo 10 MH)
H o obveščeno a strani Kontrolne komisije, da nekatera podjetja
e vedno dajejo uslužbenstvu razne deputate, kar je proti prinipom današnjega družbenega reda ter je vse deputate takoj ukiniti0
Tov.. Pelko omenja, da dosedanji prostori poverjeništva
sa živilsko proizvodnjo (2 sobi) ne odgovarjajo za 15 uslužbencev
a bi bilo nujno nakazati poverjeništvu druge prostore,
Poverjenlštvo sa stanovanjska zadeve bo pregledalo poslov&e prostore mestnih podjetij in bo v primeru, da niso zadostno zajedenl ter da bodo odgovarjali potrebam poverjeništva sa živilsko
iroizvodnjo, izvršilo zamenjavo«
Po izčrpanju dnevoega reda, saj a zaključena ob 13.15 uri.
Smrc fašizmu - svobodo narodu!
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