IZVRŠILNI ODBOR
STRESA LJUDSKEGA GDBOBA
L J U B L J A N A
Z A P I S N I K
. r«dne sej« Izvršilnega odbora MLO glavnega »osta Ljubljane, ki
bil« t ponedeljek 5. junija 1950 od 8. do 10. ur« v sejni sobi
predsedstva MLO, LLngarjova ul„l»
• t g « d is
predsednik: Naležič Matija
(lpred»«dnika: Sitar France
Gorjanc Joško
tajniks Kovačič Leo
Slani: Drobež Franc
Jelene Aleš
Kocjan arh. Danilo
Kveder Fani
Miklavič Zvon«
Nagllč Stan«
Pelke Gašper
Podbregar Erna
Beplč Ivanka
Skitek Ermin
Trtnik Loja«
Zd«šar Henrik
vabljeni: Bajuk Stanka sa Kontrolno komisijo
Matob Ivan za poverjenlštvo sa d«l«
Perauš Jož« sa Javno tožilstvo mesta Ljubljano
Jelušlč Dušan sa Okrajno sodišč«
Berčič Miha sa Komite za zakonodajo ln izgradnjo
ljudsko oblasti pri PV LRS
Flegar Avgust sa orgo-lnstruktorskl oddelok MLO
odsotni: Kutin Franc
Meboc Franc
Bakar Iva
Maček Poldo
Ploško Srečko
Puhal* Dominik
Tov, predsednik Maleiič otvorl sojo Izvršilnega odbora in
•dlaga naslednji
d n o y n i
rods
. Vprašanje reorganizacij« MLO.
, Sprejem odločb.
Soglasno sprejotoo
L. 1. - Vprašanje reorganizacije MLO.
Tov, tajnik Kovačij; poda poročilo o delu komisije za organizaj«, ki je temeljito obdelala nekatera poverjeništva ln ugotovila
»{o nejasnosti, ki jih bo nožno razčistiti šele tekom časa, k« bo
lana colotna izvedba reorganizacije republiških ministrstev. Glavni
lacip, ki bi se morA upoštevati pri novi organizaciji poverjeni«y j« ta, da jo tr«b« is upravnih organov oddvojlti funkcij« vod17* podjetij in gospodarsko organ« neposredno vosotl na Izvršilni

•dbor» ki mora dajati smernic« zlasti v pogledu plana in pravilnega vodstva gospodarstva. Odpadejo pa lahko organi, ki so tvorili vaesfti ©rgan med poverjeniki in posameznimi gospodarskimi enotami j Važnejši gospodarski organi hi "bili tako istočasno člani
Izvršilnega odbora« V kolikor pa bi direktorji podjetij ne bili
zastopani v samem Izvršilnem odboru pa bi bili neposredno vezani
na poverjenika, kar je dobro izvedlo poverjeništvo za ljudsko
zdravstvo za svoje ustanove. Nadaljnja težnja pri reorganizaciji
mora stremeti za tem, da se poveča kolektivna odgovornost Izvršilnega odbora odnosno skupine članov 10 preko rasnih svetov in kolegijev, kar bi se dal« doseči predvsem v komunalnih poslih, preskrbi, držo nabavkah itd« ter tako preprečiti vodstvo gospodarskih
poslov p« administrativnem aparatu, s čemer bi se doseglo znižanje
administrativnega aparata v samem upravnem aparatu kot tudi v gospodarskih enotaho
Pri obravnavanju poedlnlh poverJ«clStev se je opazil«, da
poverjenik saat Šesto n« obvlada celotnega poverjenlštva in se direktno vodstvo poverjenlštva prepušča pomočniku ali pa je organizacijska struktura preveč razdrobljena„
Kova organizacijska struktura MLO bo morala ustrezati oblikam
jserllu in pa oblikam rajonskih ljudskih odborov, XX
bodo prevrnili predvsem operativne posle nanašajoče se na posamezne
rajone in posle, ki so neposredno povezani s prebivalstvo* ter bodo tudi poedlna resorna ministrstva poslovala direktno z RLQ, Mostni ljudski odbor pa b« obdržal centrala« vse posle, ki s« rešujejo
v okviru celotne Ljubljane g, ker tvori Ljubljana gospodarske ln politično celoto ln je potrebno »notno vodstvo in enoten kriterijc
(regulacija mesta, državljanska stanja itd.). Bajonskl ljudski odbori bodo morali svoj« arganlssaci j oko strukturo izvesti tako, da
bo ".asigurano najtesnejše sodelovanj« množic z ljudsko oblastjo.
Diskusija na sejah komisije za organizacijo je dokasala, da
so še mnoga vprašanja, ki jih bo treba razčistiti in predlskutlrati
tudi v zvezi s shemami, ki jih imajo druga mesta (Beograd). Herazčiščene j« vprašanje Industrije in obrti, ker s« celotna industrija v Ljubljani razdeli na 3 dele, t.j. mestna industrija* ki je
bila vodena prek« direkcij ln nastane vprašanje, ali je potrebno,
da so te direkcije podrejene poverjeniku ali naj se ustanovi svet?
Uadalje vprašanje obrti in živilske proizvodnje, ki naj bi bila
združena v direkciji, ki bi jo vodil člen Izvršilnega odbora«
Tov. tajnik nato konkretno obravnava posamezna gospodarska
poverjeništva ter navaja glavne smernic«, ki morajo voditi poverjenike pri dajanju predlogov za reorganizacijo poverjeništev0 0
novi strukturi negospodarskih poverjeništ«v komisija za organizacije 5« ni razpravljala, tr«ba pa bo tudi pri t«h poverjeništvlh paziti na povezav« sorodnih strok, kot so prosvota in kultura, socialne skrbstvo ln ljudsko zdravstvo, komisija za fizku.lturo in poverjeništvo sa Šolstvo.
Vodstv« Izvršilnega odbora bi tvorili predsednik:, «den do dva
podpredsednika ter tajnik. Ustanovili bi s« pa še sveti« Poleg ž«
obstoj«Sega gcspod&srskega svata,Jv katerem so sedaj zajeta vsa gospodarska pover^enlftva ln kateremu bi bil« določiti nov del«kr«@, 8
bi bil« ustanoviti po potrebi še svet jeajpzs>i*vodnjo, za blagovni
promet, za preskrb«, za komunalno politiko ln druge. Kar se tlč«
samega upravnega aparatu predsedstva ln tajništva,bi estai v dosedanji »bilki. Sled« administracij« same pa bi bilo potrebno rasalslltls v koliko bi a« organizirale centralno »dpravnlštvo »a celotni ljudski odbor.

»•rešeno je aed dr»gl* tudi vprašanje referat® za pospeševanje
proizvodnje, ki je bil doslej le pri planski komisiji. Ti referati
naj bi ae osnevali pri podjetjih ln direkcijah, kjer bi laije la
uspešnejše vršili eveje nalogo. Enako je s vprašanjem dispečeratva«
Glede evidence in statistike j* izdale Ministrstvo s* kmetijstvo
za svoj zeser podrobna navodila o enotnem vodstvu statistične in
evidenčne službe, tako operativne kot planske, ter bi bilo potrebne preštudirati, v koliko bi se te lahko prenesle tudi na droge re~
eore o
Celetno reorganizacijo bo potrebne izvesti v zvezi a osnovnial principi, ki so vodili zvezno ln republiško vlade, upoštevaje
že dosežene uspehe, ki jih je dosegel pri svoji reorganizaciji ŽILO
Beograd*
Tov, predsednik Maležič pojasni, da celoten razvoj reorganizacije ljudskega odbora Ae ni v takem stanju, da bi bilo možno
sprejeti definltivne sklepe. Mamen reorganizacije je, da se izoblikuje taka struktura ljudskega odbora, da bo omogočila uspešno vodetve
ln uspešno izvrševanje gospodarstva, ki naj bo čim tesneje povezane
z Izvršilnim odborom brez umesnih organov, ki se doslej obstojali
na poverjeništvih. To pa bo mogoče le, če se bo uvedel pravi sistem
dela« Že pri dosedanji reorganizaciji v zveznem ln republiškem merilu se je pokazale, da bo tudi pri ljudskih odborih potrebno uatanevlti svete. S prenosen tekstilnih in nekaterih kovinskih podjetij
is republiške v lokalno pristojnost, ae bodo močno pojačale posamezne direkcije ln bo potrebne za nje ustanoviti odgovarjajoče sveteo
Že pri dosedanjih razpravah o reorganizaciji je bil dan povdarek '
prenosu poslov na operatlve, kar je treba še pojačati ln bo nekatere poele možno v celoti prenesti na operatlve, koordinacija pa bi
se izvajala preko svetov ali direktno z Izvršilnim odborom. To bo
aožno zlasti v komunalni dejavnosti in ao podjetja kot vodovod, plinarna lahke popolnoma samostojna. Isto je z KCŽ, podjetjem "Prehrana"
•Mleko*, *Sadje-zelenjavm» ln sllčnlml večjimi podjetji.
Vzporedno s študijem osnovanja svetov na polju gospodarstva,
bi bilo potrebno razmišljati e umestnosti povezave negospodarskih
poverjenlštev potim svetov - n.pr. proeveta ln kultura.
De dokončne ureditve organizacije MLO, ki v načelu ne bo imela bistvenih sprememb, je počakati tudi z ozlrom na diskusijo, ki
se vodi v Beograda glede reorganizacije sistema dela ljudskih odborov tako v pogledu vloge, ki naj bi jo laell plenumi ljudslkih odborov, kot v pogledu razmejitve izvršilnega odbora od ljudskega odbora.
Vse ugotovitve komisije za organizacijo kot tudi poverjenlštev
samih, o prenosu poslov na operatlvo in dodelitvi kadra na druga
potrebna mesta naj se realizirajo ter skuša še nadalje približevati
delo MLO čimbolj operativi.
Tov, podpredsednik Sitar povdari koristno delo, ki ga je izvedla komisija za organizacijo že doslej, ko se je na osnovi študija
te komisije upravni aparat na nekaterih pover jeništvih znatno skrčil, ne da bi pri tem trpelo delo samo. Ugotovilo se je, da so se
gotova dela upravljala po različnih linijah ter je tako obstojala
dvotirnost, proti čemur se je še vnaprej boriti. Potrebno je, da
poverjeaištva še nadalje razmišljajo ln iščejo čim boljših prijemov
pri Izvajanju svojih poslov ter da bodo take spe sobna prevzeti vse
naloge, ki jih bo od njih zahtevala nova organizacija ln rastoče
gospodarstvo.

Pmdbregarjeva pripominja,, da je tov. Kidrič v zvezi z'
reorganizacije državnega aparata nakazal nujnost kompleksnega reševanja gotovih vprašanj kot trgovine in "blagovne proizvodnje itd«
Dalje pravi, da je osnovna naloga republiških svetov, da bodo gibčni In »e bodo ateposredno b&vill * operativno evidenco* dispečersk«
službo is* Imeli planersko analitske odseke. Shema MLO Beograd Je
Izdelana p« predlogu svetnega komiteja xa zakonodajo in izgradnja
ljudske oblasti* V njej jo poleg nove organizacije poverjeništev
in direkcij xapepmdeno tudi Že vprašanj® kombinatov. To vprašanje
m bo važno ©as« srn mesto Beograd, temveč tudi sa ostale ljudsSse
edbore* Direktorji kombinatov, ki bi bili pwez&ni v svet, bi dajali garancijo so izredno gibčn« reševanje nalogo
Pri delu reorganizacij« MiCO wwm m dosloj več bavili z vpr»Janjem interne ureditve dela posameznega poverj«aištva in ma pri
tem orientirali predvetm aa »nihanje kadra, Treba pa ae bo poglobiti bolj tudi r vprašanj« reorganizacije samega »istem« del«.
Beverjeništva, ki so pe vertikalni liniji vezana na »vete v
republiškem merilu, se bodo morala seznaniti s sistemom dela. v teh
svetih „ kar nam trenutno
ni j men® 3 obstoja namreč svet ~ka lokalne gospodarstvi, istočasno pa tudi iteaite za komunalne zadeve, lo»In« industrij« itd«
Del« sam« planske komisije ne bo mogoče reorganizirati doklarr
nt bodo dokončne organizacijsko urejeha poverjeništva, ki bodo morala stremeti za tem, da bodo prevzela vsa drobna dela* s katerimi
st je doslej bavila planska komisija«
Zastopnik Komiteja aa zakonodajo tov,- Berčič pripoT3niv da se
rrši pregled sistemov dela okrajnih ljudskih odborov ter bi se iz—
dedki teh pregledov dali koristno uporabiti tudi pri MLO. Opaža
»s zlasti pomanjkanje koordinacije dela sorodnih panog, ki bi morala obstojati že pri dosedanjem sistemu dela.
Sijudski odbori aeraj« direktorj« večjih podjetij združevati v svete
& bi bili najbolj primerna oblika za proučevanje konkretnih rezul;at»vg vendar pa vprašanje svetov samih pri ljudskih odborih še asi
raKSlščenoa
Opažajo »© 5®sto napake v t^m, da se sa posamezne enote postavijo crganlascljske oblike, ni pa nikogar, ki bi študiral organizacijo del« »smega, temveč se to delo prepušča manjšim organizacijskim solatam,fc&rpa ni pravilno,
Id 2, - Sprejem odločb«,
A. - ^jubljangk« tovarna hranil*, proglasitev za industrijeke vtoiavajaLop podjetje in do.io5.itav režijske stopnje
P« poročilu tov® tajnika Kovačiča o predlogu poverjeništva
sa industrijo in obrt za proglasitev "ljubljanske tovarne hranil™
ket industrijsko podjetje, ki je prešlo is republiške pristojnosti
T pri»tojno«t MLO ter o določitvi r< Ži joka stopnje »e sprej»t
I« a k 1 « g;
Izda 0«' odločba o proglasitvi podjetja »ljubljanska tovarna
hranil* za industrijsko podjetje. Režijska stopnja podjetja
Ute 1950 se določi na 177^ na Isdelavne plač«. Odločb«, a« predloži
t potrditev predsedniku Komiteja vlade IBS za lokalno industrijo«
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B* - Prgg.ec podUtetli m EIO-..
l.J Podjetje »Ura« na RLO I - tajn. št« 725/50
2.) Podjetje »Snectrum* na BLO II. - tajn« št. 721/50.
Tov« tajnik KovaČiČ poroča o predlogu pover jeništva za industrijo in obrt, ki predlaga, da se podjetja "Ura* prenese ne BLO I,
ter vrši predvsem uslužnostna dela in pa podjetje »Spectrum" na
RLO II. Svoj predlog utemeljuje poverjeništvo s tem, da bosta podjetji v okviru BLO dosegli širši razmah.
Tov, predsednik Ifaležič se s predlogom ne strinja, ker sta
to podjetji, ki bi morali kriti potrebe celotnega mesta in bi jih
norale upravljati v smislu nove organizacije novo osnovano poverjeništvo za obrt.
II, » k l e p;
Odkloni ae predlog poverjeništva sa industrijo in obrt o prenosu podjetja
na BLO I, ter naj ostane podjetje še nadalje
ped upravo MK)s z isdajo odločbe o prenosu podjetja "Speetrua® pa
se počaka do končne organizacije ML0»
C«, - Fuzije podjetij,
Spojitev yodjetj^ »Graditelj* s podjetja »Beton*,
taja. št. 709/50.
Tov, tajnik Kovačlč poroča o predlogu pover jeništva za gradnje,
ki predlaga, da se podjetje "Graditelj", ki ga je prevzel Mestni ljudski odbor od Oblaotnega ljudskega odbora Ljubljanske oblasti spoji w
podjetjem "Beton", ker ni sposobno, da bi poslovalo kot samostojno
podjetje.
i n . s k l e p ; ~~
Mestnemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev odločba
0 spojitvi podjetja ^Graditelj* s podjetjem "Beton*0
i um lil i nffl» iimii IT)
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2°) Spojitev Podjetja aa sečnjo lesa s podjetje« Žagataubljana - tajn. šl. 724/50.
5o J Spojitev pod let ja Pohištveno alaaratvo s podjet.iea
" P t a j n . št, 723/1950«
4») Spojitev podjetja Stavbno aiaar3tvo z "Boleto* tajn, št« 722/50.
Tov, tajnik gjovačič poroča o predlogih poverjeništva za industrijo'x5nobrt7nEIpridlaga spojitev treh sorodnih podjetij v eno
podjetje in utemeljuje svoj predlog s tem, da bi se s spojitvijo
znižal administrativni aparat v podjetjih in tako zmanjšala režija0
Tov, predsednik/ Maležlč je mnenj-, da se je z ozirom na novo
organizacijo treba drfatl enotnega načela, t .j* ali da 3e za sorod,ia
podjetja osnuje direkcija, ki bo združevala ta podjetja in katero
stallš&& je zastopalo poverjeništvo »a industrijo, ali pa se vsa »orodny podjetja spoje v en© podjetje in je tako direkcija nepotrebna,.
IV. a k 1 e 9t
Odkloni se predlog porerjeništva sa industrijo in obrt ter se
n« izda odločbe o »pojitvi predlaganih podjetij in to do končne organizacije ML0, ki bo pokaaalap ali je taka spojitev umestna, ali ne*
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- Prenos da lov osnovgifa »rid»ttT,
1. )"]farodnl aagaain" Ljubljana, prenos inventarja na
O&ajnl magaain v Jsetnl^ah ln Trbovljah - tajnB573/50
Po poročilu tov. tajnika se ©tvoji
V* I t l n :
V »poraauau a Izvršilnim odborom QK) Jeaonice in Izvršilnim
odbor om 0X0 Trbovlje se izdata odločbi o prenosu osnovnih sredstev
(inventarja) od drl. gospodarskega podjetja "Harodni magazinw Ljubljana na Okrajni magazin Trbovlje odnosno Jesenice. Prenos se izvrši
proti povračilu protivrednosti, ker je bil inventar nabavljen ia
klada podjetja za prostovoljno razpolaganje.
2.) Mastno strojno pod je t,-j a, prenos osnovnih sredstev na
Rudnik živega srebra v Idriji. - tajn. it, 552/50.
Tov. tajnik poroča, da je Mestno strojno podjetje opustilo
izdelovanje jeklenk in zato ne potrebuje več stroja in priprav, ki
so mu služile pri tem delu. Te naprave pa potrebuje Rudnik živega
[srebra v Idriji, ki izdeluje jeklenke za shranjevanje živega srebra.
VI. e k 1 e p;
V sporazumu z Generalno direkcijo metalurgije pri vladi KURJ
[se izda odločba e prenosu delov osnovnih sredstev v smislu predloga
fcoverjeništva za industrijo in obrt od Mostnega strojnega podjetja
p Rudnik živega arebra v Idriji,
3«) Tpvapa »Šumi" prenos enosmernih mptprjev na Rudarsko
metalurško fakulteto tehnične vleoke jole - tajn 609/
Po poročilu tov. tajnika se osvoji
VII. a k 1 e p;
V aperaaomu s Ministrstvom za znanost in kulturo LRS ee izda
Klločba o prenosu delov osnovnih sredstev (enosmernih motorjev) od
tovarne bohbonov *Šumi* na Rudarsko metalurški) fakulteto tehnične
rUoke šele v Ljubljani.

Tov, tajnik Kovaftič poroča nadalje o predlogu istega poverjeilitvs glsde prenosa stružnice od podjetja *UnitaaB na podjetje
Tesar" (republiško) češ, da podjetje "Unitas", kakor tudi druga
lodjetja stružnice ne potrebujejo in sato ni ovir za prenos. Pre«3 se je še Izvršil.
Tov, predsednik Maležič graja postopanje poverjeništva za in.Mtrijo, ki pred aklapom 10 dovoljuje prenose, za kar ni pristojno,
' nja je, da stružnico 3igurno potrebuje kako mestno podjetje.
VIII. s k l e p ?
Odkloni se predlog poverjeništva za Industrijo in obrt ter ae
i« isda odločba o prenosu stružnice od podjetja "tJhitas* na podjetje "Tesar% ker bo isto sigurno potrebovalo kako mestno podjetje.
5») "Meprom". prenos prese za pro .iektiran.le avtoplagčev
na podjetje »Protekter* - tajn, & t. 605/1950.'
Po poročilu tov. tajnika se ©svsjl

IXc ,| k 1, t p:
V sporazumu z Ministrstvom za lokalni promet 0« iada odlečba
o prenosu preše xa protektiranje avtoplaščev oči mestnega podjetja
"Heprom* na republiško podjetje "Protektor* brez povračila protivrednosti. Odločba se bo predložila v odobritev predsedniku vlade IBS*
6*) Pod.let.le "Alko". prenos nepremičnin na invalidsko
podjetje "Pasarstvo" - tajna št. 569/50.
Tov, tajnik Kovačič poroča, da je z nacionalizacijo žganjarn* Ivan Zaletel v Vižraarjih prišlo v sklop podjetja "Alko" gospodarsko poslopje z dvorigčem, ki ga po odločbi poverjeništva za stanovanjske zadeve že od julija 1949 uporablja invalidsko podjetje
"Paaarstvo*. Navedene podjetja je na tej nepremičnini izvršilo 2e
večje prezidave in namestil« v njem svoj« podjetje. Ker podjetje
"Alko* teh prostorov ne potrebuje je
predlog poverjeništva za
industrijo, da se izvrii preno« ©snovnih sredstev.
X* e k 1 e p i
V sporazumu a Meatnim odborom vojaških vojnih invalidov ae
iada edločba o prenoeu gospodarskega poslopja, ki ja del nepremičnin« pare. St. 1061/2 (hiša, gospodarsko poslopje, dvorišče in njiva) v Viimarjih vi* it. 306 k.o, Vlžmarje v cenllnl vrednosti din
800®000.- od podjetja "Alko* nafcnvalldekopodjetje "Paaaretvo*.
Prano« ae izvrši bre« povračila protivrednosti«
7.) *Juxop«trolw« prenos vlačilca in avtoprikolice na
podjetje "Prehrana* - ta.1n. it. 604/1950»
Tovc tajnik Kovačič poroča o eklepu zadnje seje Izvršilnega
»dboraTTto se
Izvršilni odbor atrinjal a prenosom vlačilca In
tvtoprlkelice od podjetja "Jugopetrol" na podjetje "Prehrana" vendar bras povračila protivrednosti. V zvezi s tem je Ministrstvo
ga lokalni promet,« kakor tudi podjetje "Jugopetrol" sporočile, da
na neodplaten prenos ne prlatane, ker »ta bila vlačilec in avtoprikolica nabavljena Iz aklada za proeto razpolaganja in ae mora
prenos v smislu 7« člena 2. odst. temeljna uredbe o prenoau delov
osnovnih aredatev izvršiti proti povračilu.
sklep;
I. sklep 31. redne seje Izvršilnegatodbora z dne 31.3.1950
se spremeni v toliko, da 10 pristane ne prenos vlačilca in avtoprikolice od podjetja "Jugopetrol" na podjetje "Prehrana* proti
plačilu in sic«r za vlačilec din 34.000.- in za avtoprikolico
din 38,000.-.
Bv) Lekarna "A.ldovlščina QLQ Gorica. preno3 lnventarisirane imovine od Uprave mestnih lekarn v Ljubljani,
tajn. it. 49/50.
Tov, tajnik Kovačič poroča, da je bila po sklepu 10 v mesecu
marcu Izdana odločba o prt;nosu rasnih inventarnih predmetov za lekarne i« TJprave mostnih" lekarn v Ljubljani na pover jeništvo za
ljudsko zdravstvo Stfl Gorica. Cenilna vrednost prenešenih predmetov j« znašala 213.754.- din ter naj bi ee prenos izvršil proti
povračilu protivrednosti.
Ko je bila odločba predloiena v aopodpis 10 OLO SJorica, se
: ieti a prenosom proti povračilu ni atrinjal ter je odgovoril, da

, s —
•e morajo taka osnovna aredetva v smislu določil uredb« o prenosu
delov ©»xs.evn.lb sredstev prenašati brez povračila protivrednosti.
Ker so preneienl lnventarni predmeti tvorili del prevzete Imovine
bivše lekarne Leustek, in kar je bivši lekarnar podal izjavo,"da
se odred« odškodnini za prevaeto lekarno, naj bi se ti predmeti
odstopili brezplačno«,
XII. s k l e p ;
Sprejeta odločba o prenosu inventarnih predmetov od Uprave
mestnih lekarn v Ljubljani na Poverjenlštvo za ljudsko zdravstvo
OLG Gorica se spremeni v toliko, da se prenos izvrši brez povračila protivrednostie
D. - Zaganjava klnpprgfrStorjev »ed ppdjetjem " Triglav-fi jjgf
jftJffipg«y»fcjinppodjetijJ - tajn. št. 546/1950«
Tov, tajnik poroča, da Komisija za kinematografijo in poverjeništvo za kulturo in umetnost MLO predlagate, da se odobri zamenjava dveh kinoprojektorjev "Iskra* z dvema kinoprojektorjema
znamke "Micron XI". Predlog utemeljujeta s tem, da bi naše kinopodjetj« s tem izvedlo tipizacijo svojih kinoprojektorjev, ker še
ima projektorje znamke "Micron, za katere razpolaga tudi s potrebnimi nadomestnimi deli, podjetje "Triglav-film* pa bi tipiziralo
svoje projektorje znamke"Iskra" .
XIII. s k l e p :
V sporazumu s predsedstvom vlad® LRS se izda odločba o zamenjavi dveh kinoprojektorjev znamke "Iskra" z dvem kinoprojektorjema znamke "Micron XI".
Ker je dnevni red izčrpan, zaključi tov. predsednik sejo
ob 10. urio
Smrt fašizmu - svobodo narodu!

