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?8 pomeni, da bosta dve lial^i velivnosti - prva Unija dršavne" ob«-'
lasti in diruga linija nepsearednik proizvajalcev,
V rvesi s tem bo drHavni aparat stanjšan na min*©«© in bo
vršil v**©
prvo in druge linija, težišče dela pa b® preneseno
m proizvodnjo«, Vodstvo direkcij« bode volili delovni k«l«ktlvi» v
podjetju pa bo p^detavljal držav« direktor, direkcija se bodo
»irale od gpodaj navzgor in ustanavljal* le taja, kjer bo nastala
janeks potreba® Ivjlii faakaija bedo* 1» planska
a o komercialni
posli in
tehnično sdrugevasg« ©brata i>er bodo ads-ustevala i® istovrstne obrate * k|er je nabava
distribucija po eni lini uspešnejša, dočis i« predvideva,
bodo podjetjus 3d nimajo tesa značaja
samostojna in s« nf bodo ®&ru.3evalft v direkcije«
__
V bodoče bodo večjega pemena tudi svati državljanov, ki m i
io3lsj imeli le poe./etcvalfc, glas, ki 'pa bedo
Imeli odloču-|l
Jooo vlogo pri upravljanju države«
V pogledu raszaejitv« ae& MUj in ItX0 s© n® smatra pospeševanje
demokracije
s tem, da ee
več podjetij odstopa rajonskim lJud«
odborom* temveč mora biti v gospodarstvu glavno aalelo ©kpn©~
BiČnost, 19j« da 09 od©topi na rejooe res on« podjetja, ki kažejo
v okviru. rajona večji rasvoj« gledati pa b© na to, da se bo preneslo
3im več funkcionalna^ poslov na E2&. Trz&v tak® b© pri reševanju kepunalnija uslug pretežno vedi m
prenoati na rajonske ljudske
odbore *
jgovj Sebe g, pripominjaj d«
it nejasna raamejitev m & sveti
in pover..j enTl^vi T
peverieniltva ga t orišem to goetinetv© bi
bil© malin© prenesti na dir©kol j o ©fl^uiml h podjetij g v kolikor se
tiče gostinstva«
direkcije givilske p r f
iavodnjeo Mnenja je, da bi pr©fera®b«n» trgovina ostala ga nadalje
flaeontraliziremu Jtešiti bi bil® tudi v^ražanje uprave tržišč.
tojL.S&^StetUUifilJttA. 3»
da bi posle uprave trii*5
laiiko vršila posebna komisijaftrgavljosevin bi ti posli izpadli
Is upravnega aparata«
Ive te r
Ijanja finančnih planov, potrjavaaja »ašu&skih zaključkov in podobno•
$sv. podpredsednik Sitar »aglaga, da bo moralo vsako peverje«
aiitvo predfifotavosiiem tačn© pre <gl«d«t"l in lečiti funkcionalne
posla
operativa, kor doslej
govorjsniltva opravljajo isra-

si to operativno po&lo. Pover jeni^tv® aa turizem in gostinstvo na>raauje alkoholne pijače, poverjenlštvo za trgovina in preskrbo nakazuje prehrambo&e in tekstilne artikle, dalje "bodo lahko pover jeništvt
asa državne nabav® ,
kmetijstvo s aa komunalne sadove pretežni, del
670jih funkoionalnih poslovproaoela na rajone.
ffov. Kocjan v zvozi a reozgaujU&oije poverjeništva za komunalne zadevo pripominja, da bi bila prvenstvena naloga toga povorje**
ai^tva izvajati radiacijski naikt mesta8 ki pa j« izdelan šel« v
oanatteu Pri osnovanju p©v«yj$ini5tva -m komunalno zadeve je gotov
delokrog dela kosmaiaega anaSaja vstal pri poverjeaištvu sa gradnjo,
ker je bilo v neposredni povezavi s tem poverjenistvos. Sato bi bi«»
le rsšiti tuli to vprašanje in prodiskutiratl ali naj m z ozirom
»a to, ker sadova komuoalm dejavnost dvojo poverjaništr?, ustanovita dva sveta državljanov'. T*aba je n&čolne rešitve# ker bo sicer
ločitev funkcionalnez*garata od operatlve otežk&čena.
Tov,
pripominja, da se v sklopu drugih
pgverjoniltov. t-&-i.L pMgitja, XJL se v bistva
&,pr.
SO® pri pover jeajUltvu.
&&&2J& prosit * Seto b* t* vpraleajo reševati tsuco kot
sakteva tok ž i v i P r i povsrjtalStvu za grad'ija L s gradbeno ©por&tlvo, leč&ti od projektiranja, opredeliti vpragradben* iaepekolje» vprašanj® geodetov* Halama p<mr.1eništev
'Jo, da vse t-s probleme temeljito preštudirajo in ns-tc pristopijo
iavaj*mju reorganizaciji6
a«)
So?« t,a.1.;dlv gr-važiS pero&a, da bea© o* ££« rednem zasedanju
jueauma W
aa dnav&eni rscTu jj tp<5>©? in siaer?
1, 3fc?obl®tal regul acije m i t a Ljubljane, e čemer bo poročal
IjtsjtlsJri
urnik Lag, ga že k JJik*.
a« A^tna^na vprašahja 5n .aaloga trgovin«« o eemer bfc podel
referat tov. Fobao.
3o Poročile koralsij® aa odloka«
V zvezi s to točko bo »oral Izvršilni gnhm aprejeti ae nekatere
sklepe t ki se bočlo poten predložili plena/au v razpravo in odobritev«
gfežffiM v^v^dtelJslz,
A« V.g-tsnavdtev 7
taja« žit. T9S/1950
Pover jeal&fcvo as ljudska sčravstv* predlaga, da ae v skladai dslogili previlaika a ustanavljanjafi organizaciji in dolu lekira
titanove iz imovine provzstih privatnih lekarn saestae lekarnet sečsm po Stavila.
ssg bi nosile oslovo po' sedežu obrata in to j
:
ic i^&arna "Planjava ,
Lekarna ^Sabo-s?**
3. lekarna
4 L©karna "lloave ",
5, Jok^iis
6, Lekarna r
7,fcfcturas F©Xj#
I- B k 1 fe.fr.Ž
J&atnsm Ijudakomu odbora s« bi* do predložilo v odobritev
odločbe o ustanovitTi. 7 l&i&m po predloga poverjeništva za ljudsko
saravstv®, rasen glede firme Lekarna "Planjava% sa kater®
se
poišče drug naslv.

S&lIBEg&^v Isvoanogo
avoanega pod.iot.1*. toja.81$/5Q.
\ V Okviru/ podjetja »prehrana* 8« dalj časa ob3t»ja poaeb«*
Odsek, ki »* p*8a ss zunanjo trgovino* JCar j« podana možnostf da
o« za izvosf ln uvoz ustanovi samostojno podjetje, predlaga povarjfnlctvo sa trgovino ln preskrba, da bi se ustanovilo tako podjetje
J
pod firmo » J i j u b l j a n a - E k s p o r t J
Po pročitanju osnutka ustanovitvene odločbe s» sprejme
12:» » k l g [/ž
Mestnemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev odločba o ustanovitvi podjetja za izvoz in uvos pod firmo * Ljubilana Ekspert**

Poverjoništvc »a obrt predlogo ustanovitev treh ebrtnih
obratov drjtavnib mojatr**, in sicer«
1„ »elak Mihael, eloktropodjotje - električna dvigala,
Fiflman Lovre9 kleparstvo in vodovodna instalacija,
5»fibriinfoldLeopold, precia^a mehanikai0
III o s k l e p ?
Odobri se ustanovitev državnih obrtnih obratov v »mislu
prodloga poverjenlštva za obrt ter a« bodo odločbo o ustahovitvi
teh obratov predložile plenumu Mostnega ljudskega odbora v odobritev*
Čo Ustanovitev podjetja »Precizna mehanika - tajn.ltc 816/50
V smislu načela naj a« vsa proizvodnja leči ©d trgovine,
predlaga poverjtnlštvo za obrtB do s« ia trgovskega podjetja *gtroj«
pis* lsl®8i mehanična delavnico »a popravilo računskih in pisalnih
strojev ter nalivnih pere« ter ae ia to delavnioa ustanovi novo samostojno obrtne podjetje pod firmo »Precizna mehanikah
XV.
U
o fcj
Mestnemu ljudskemu odboru se bo predložila v odobritev odločba o ustanovitvi podjetja za popravile računskih ln pisalnih
strojev ter nalivnih peres o Glede Imena naj se izjasni plenum«"
D* Ustanovitev zabavnega gledališča ** zajn.st«, 846/50
Poverjeništvo za kulturo in umetnost predlaga, da st v zvezi
s predlogom tov» Vrt&Čnika no VII* rodnem zasedanja plenuma MLO
ustanovi zabavno gledališče v Ljubljanio Kar so sedaj podani vsi
pogoji za ustanovitev tovrstnega gledališča bi se tako gledališče
ustanovilo kot gospodaroko podjetjo ter naj bi nosilo ime "Veseli
teater 90 minut ln artistična scena%
Po givahni diskusiji gleda firm podjetja ®o osvoji
v« g fc 1 o y»
Mestnesan ljudskemu odboru »a bo predložila v odobritev od~
lečba a ustanovitvi sabavnega gledališča, ki naj bi po anenju 10
nosilo i«o ^labav&a
S. Pft«navltfv p l a t j o "ESilft« « tojn*št0 847/50*
Sfc letom tednom aaatdoaju plenoma jo bil lanešoa predlo«
o nujnoatl ustanovitve posobn««a podjetja »o i*a«lovanjo in popra-

vil« šolskih uiil* Poverjgniitvo aa štlatvo predlafa, da «9 u«ta&«~
vi takt pedjetj« pod firm® *U3il*»*
Vit, » k 1 « m
Mestnemu ljudskemu odboju. 8« b* predložil« v odobritev odleSba e ustanovitvi podjetno
ki bo ped pperotlvno-upravnia vodstvom pover jeništva s& šolatvo«,
Polnitev podjetja »Feolvo* - tajn. It, 322/50.
Tevo tajnik poroča nadalje, do p«verjeništvo s« industrij*
predlaga ukinit«v podjetja "Pecivo* is raslega, k«r j# bilo omenjeno podjetje 5 I* jaaaarje© 1950 rasformirano in »© njegove poalovalnlo« s istim dnem prešla pod vodstvo pristojniii rajonov«
VIT- § ,k ,1 s p,?
Izda 3« odločba o prenosu osnovnih in obratnih sredstev podjetja *peoiv»* na odgovarjajoč? pedjetja rajonskih ljudskih odborov*
doSim podjetje "Paoivo* ostane ae nadalje registrirano kot podjetje
IGO in ae mu bodo v primeru večjega obratovanja dodelila nova
novna in obratna sredstvo«
T^lnitev odloka o oae.iitvl razpolaganja s blagom ln
yentag.1eia v trcovaleth. in drugih abratih - tajnagt> 85!?/5Qa
Tov, tajnik Kovač IS poroča, da je MLO izdal v času, k® j«
prehajala privatna tr#avsk& mreža v državno rok* v svrho preprečitve gpekulativne prodaje blaga ln inventarja s strani privatnih
trgovcev in obrtnikov, odlok o omejitvi reapol&ganja a blagom in
inventarjem v trgevskih in drugih obratih. Ker je predmetni odlok
dosegel sv« j joaaen, bi ga kazal« raaveljavitio
VXXI. a- k 1 « P ž
Kastnemu vljudskemu odboru s« bo predloiil v odobritev odlok
* razveljavitvi odl«ka o omejitvi razpolaganja s blagom in inventarjem v'trgovskih ik drugih obratih tajn.it. 3061/43 od 15»6.1$48o
X
Kocjan predlagaf da
s« a oairem no niaki vodostaj
v aestn«m vodovodu Kleče iadal tudi odlok o omejitvi uporabe vode«
po k&tlrem bi do kršile«, predvsem sne, ki troiijo vodo a« zalivanj« triov, kaznovalaDovoljen« količina porabe vodo bi bila 100 X
na asoboa
;
Po mnenju tov, podpredsednika Sitarja bi tak odlok no bil .
pav3«m umeeten« ker vefilna potrošnikov ne porabi v odloku predpisan« keličins vodo, ki odpad« na oseb« in bi ae okušal nojtl kak
drug način sajaaltve prekomernega trošenja vod« po vrtičkarjih.
Tov, tajnik Kovaiič predloga, da izda Mestni ljudski odbor
odlok «*Vjp»jitvi porabe vodo* »a izdaj« ukrepov o načinu omejitve
pa so pooblasti Izvršilni odbor.
XX. s k 1 e p.*
Predlog "tov, tajnika s« tsnoji.
3o Dele p«verieništva za kmetijstyo ln g«zdarsty»,
Pever.lenlk za kmetijstvo tov, Pelke poroča, da se je^'^nj« reorggmlzaeijt pretežni del poslov prenesel na rajone ter opravlja
po^rjaniltvov glavnem le inštruktorsko posle in se bavi s mestnimi

ekonomijami "Pšata% «J«3enke70* In "Vtrd"* Sat« Številčno navede
obseg posameznih pasestav Xačena pe kulturah, statistične podatka
• gojenju iživlne* prašičev in perutnine ter oriše parsč prableir< 4
paman.jkanju delovne sile na posestvih« ki savira pravočasne In dobra ebdelevanje semljsto
Letni plan posestev se dosega ter cele pressga, tx#ba pa
bOspra*" « oziro» na povečanje živine na posestvih, skrbeti 3a povečanje »*ne površines ker manjka močnih krail* To p« je »epet
avezan« « dol ovne sila« ki je na posestvih nI dovolj. Ministrstva
aa delo je potrdilo povečanje delovne sile, vendar do realizacij«
ni prišle* PoY«rj«jciStvo »i parnega m brigadami,fcipa ogromno stanejo« ker
aanj« nabavlja hrsLua pe planu II«,
Investicijski plan ae iavaia, vendar a« a gotovimi deli ni
pričele vale d pomanjkanja materiala* Ka J»s«nkov«a aanjka savi sa
vedr/ad* stekla se. tople gred«, pri gsradidi silosov j« borba aa
Selezes d«8lm
z gradnjo stanovanjske bile nI mogle pričati ve«
doslej g ker urad 3« regulasij« mesta &i odobril sidav« zasadi a«iagotovljenih načrtov* ki «o bili izdelani šel« prad kratki«« Ka
Vara«. se vosi material aa gradnjo silosov« Dala na Pšati se v taku«
so pa lat« težkeče kot ne darugih posestvih„ Glavno ovir« pri
palajevanju iavastioijsfc« plena pa j« pomanjkanj« delovne sila«
»adaljnji pereči probl«m v kmetijstvu je neurejeno knjigovodstvo na posestvih in mora pov«rj«ništve »a financ« priskočiti
na pomoč s kvalificiranim kadromp ki ga ima na raspologo in bi ga
moral pač namestiti ne najbolj nujna mosta? med katerimi zavzema
eao prvih gotova ureditev finančnega poslovanja na teh p©3«3tvihe
Stalne berb$ ima poverjeništvo glad« ureditve ««» preskrba
stanovanj za sapo o lena delavca. Pri menjavi upravnikov posesten
ni Biegače isr.pociavati, da s« bivšemu upravniku nakaže druge stanovanje iaven posestva,, (Primer AvSič na Vardu, ki zavira delovanje
novega upravnike in ga vkljub vsem intervencijam pover jeniStva ril
koč! iaseliti Iz stanovanja«,)
Fadalje prosi pojasnila, kako je urediti zadevo Lenarčič*
kateri je po sodbi vrhovnega sooišča vrniti ves invantar in po«
hištva, ki pa je bil že prod prevzemom posestva Verd pa M W
doljan in d« ne v« kam In kje«
Tov*, podpredsednik Sitar pojasni, da bo potrebna pa cenitvi*
ad sodišča prisojenega invatarja in pohištva$ izplačati Lenarčič«vi
kst protiodakodnino aa aevrnjena predmeta gotovino«;
yoyc Podbreaarjeva pevdarja, da ja resnična v kmatijatvu
glavna ovira pomanjkanje d«lava« sile* da pa s« j« to vprašanja
obra^;?vala m. mnogih sestankih in sprejel« sklepe da s« delavna
oils
h zaposlitvi;?« brigade Poleg toga i« planska komisija um plan del »m« sil« na Pšatl v maaaeu juniju svišala
5Q» v juliju pa sa 74 ljudi«. Xer kamniški okraj ni izpolnil plana
delavne sile» mora ve« nova mobilizirano delavno sil« odstopiti pa.
teftke industrij« in je bil« zato prepuščena HX£, da si sam poišče
odobreno števila delavcev. Poverjenlštvo ga dala »a Ja s tea predlogom strinjala« vendas? ga ni realizirale*
Evidenčna služba v poverjenlštvn za kmetijstva uajao«- kot
tudi na rajonih je slaba in a« podatki nikdar na ujemaj« o številkami, ki jih ima planska komisija* Prav aaradl slab« avidončn«
služba v kmetijstvu je mesto Ljubljana izpadla i« tekmovanja »ad
Okraji v Siavaaiji pa vprašanju aajbeljlega vodenja evidenčna alu*b«o

Plan inveatioij v teatijotvu znaša 12 siljonov, a& t«*a je
v ovratta Planu za 10$800.000.- din investicij. Pe podatkih planske komiBije j® plan investicij izčrpan 335** Kljub temu p® naslavlja pava*jeništve' proy»j« na planska komisij® za odobritev novih
kvot* mesta da bi s virmani Črpalo potrebni denar iz investicijske«
ga fonda« Med drugim je paverjeništvo proail© »a odobritev kredita
za kršenje terana na Plati in kredita za vzdrževanje brigad, ni p«
pri tem upoštevale sklepa, da st brigad« vzdržujejo ia rednega
d« predvidenega za delovne sil«, sa krčenje terena pa se najprej
koristi snesek din 3 miljont» ki ga je urad za meljoraclj« odstopil MLO ©d zneoka din
miljonov, ki j« bil predviden za iaelj«ra~
oljska dela na Plati, ki pa se v tekočem letu ne ba izčrpal,

Koojan ae strinja b tov«, pelkoza v pogledu komplloiranega finančne ga p o slovanj a, ki otežuje poslovanje pri vseh podjetjih«
Pri novi reorganizaciji bi bil« potrebno urediti in poenostaviti
finančne poslovanje, kas? bo mnogo pripomoglo k boljšemu poslovanju
podjetij0 Prejem gotovine, potrebne za drobne izdatk«, ki e* nujne
svečani o paslevanje® podjetja $ zahteva mnogo pisanja in obravnavanja pt veš uslužbencih prodna pride do ijsplašila in je čeatg
prav ta poslovanj® vzrok, da se ne morejo uspešno zaključiti kupŠije, ker ni ob pravem Času denarja na razpolago. Pomanjkanje strokovnega finančnega kadra se čuti povsod in je nerazumljive, da
dopušča paverjenlštvo »e finance, ds so strokovnjaki dneve in dneve
ukvarjajo a iskanjem napak, ia to, k« gre 1« sa par dinarjev, mesta, da bi se jih zaposlila na mestih, ki ao nujna potrebna urtditv«
in katero dela zahteva strokovno moč«
Poverjaništvo za komunalna aad»v« ima kot prioritetna gradnje
zbiralni kanal, vodovod in plinarno« Ker sa dela na kanalu ni dovolj
delovna sile« smatra poverjeništva za umestnej«, da bi s« zaposlena
delovna sila aa zbiralniku v solati sapoalila pri delu kanalizacije
v Št.Vidu, ker obstoja nevarnost okužbi mastnega vodovoda in da bi
so za ta dela na odvzemale delavne sile na račun gradnje silosov,
ki ea v kmeti je tvu. nujno potrebni«
fav» Preboj fsriporoča, da sa namesti j*ri finančnih poslih
v kmetijstvu tov, JPurlnnova« ki je dober finančni strokovnjak« je
pa trenutno zaposlena pri likvidacije potrošniške zadruge, ki pa
je tik pred zaključkom, V ostalem pa pripominjaj da bo potrebna
izvesti ukrep«, da s® plan investicij v kmetijstvu Isvede, jt pa
mnenja, da ae je pri sestavi investicijskega plana zajelo prevel
na 81reke in se ni upoštevalo zmogljivosti gradbenih in obrtnih
podjetij kat tudi prostovoljne delovne sile«
Tov. Zdela* dostavlja, da sta v kmetijstvu v pogledu zadostitve po delovni, sili le dve možnosti, ali da sa jo nadomesti s
stroji, ali pa da se vzperedno e kmetijstvom vpelje še kaka druga
gospodarska dejavnost, ki bo zahtevala delovno silo v zimskem času,
t«.j» v času, ke je kmetijstvo ne potrebuje. Le na ta nattln ha mogoča računati na stalno delovno silo*
ffav. Miklaviš"ga strinja z mnenjem današnjih dlskutantov a
poenostavitvi finančnega poslovanja« za kar je treba spremeniti
finančne predpise, katerih me mora držati tudi poverjeništva
t lauanoa *

ko
bi
je
is

Jfapačno j« tudi nazlranje, ki ga ima ministrstvo aa dela«
ne dovoli vpokojenemu glasbenemu učitelju - strokovnjaku, da
učil val kot 10 učencev, Če3, da bi e tem preveč »aslufil, Jata
glada poučevanja profesorjev na šalah, ki ne amaja imeti val kat
ur tedenska« Sa »a izognejo tam predpisom paulujaja na drugih

Hitih kot kenorarnl nastavljeno!«
To^jajukgrva kritiairo
ki
i m uprav*
posestva Jeasnkšve d* *r«s%ovolja«Y, kar ao krltlslra t odi a« masivnih oostaskih* Pa tsronlh a« fer»iraj« raano brigado a* prostovoljno dal«
Primer oko«, mesto« da bi aa v prvi reati glodalo,
d« aa 9®»«*® ekonomija®, ki skrb« aa proairbo Lju Ijano » »olenj*v« ia »odivjo*. 2at« bi bilo uaaoriti v bodeto prost©volJco na ta
posestva* ki pa marajo spreaa&ltl odnas do frootovoljoov*
Jfc&ta
»laba napredovanj« kafilerij«. Ou kar j«
JoSavdala
na
« »bi
»v
1
*
LPJ «
uona ¥^*la na ttTO
objektu
na napredujočo*
Pri dosraS S S i ^ K a i g S r T - b t
- k ^
S
M
*
rQ

Brana delovne silo s strani Ministrstva.

p©l«e toga al ?©BD«^arake

Posvetiti jo vsa akrfc barbi m doseg« stalna d « h v M
Sila, v kalikarpa ta n® bt
, s© bada paeastv« »orala Sa
vnaprej pomagati s brigadami, 9 splošnem P« Ba pttrabS SaStni«
pasastvom posvetiti ve«je
poprečno leseni* ^
„ .
»anaaaja diskusija ja ©bram rala vprašanja kmotilstva la
v kolikor sa nana*a na B*stna pasestva, ni pa ae da+akniirS.t?^
stva v splalnem, vprašanj« k»etijsko^bd^a?al^ L d ^
^
fcfi^r^nSSS1*;
*
v Srni vali £ Rud*»
?? kjar zadružniki nimajo pravega adnasa do zadružna obdelav«
aemlj«,
nameravajo obdelati in požoti le e v o j S l z J m l jo! k S
StSSL**
'1lilb * S R t * V ^ ^ priaaru tudi Žbdlvfifla
Tav, podpredsednik jraido zxata na todk«
) -SBESJ^UALiftfc«
* itobsmau
*> fežBfegM^m^^ ^
mu*?
,
Mgrtpidnia ag P^.r^J&gdlft^^^tiat* -tajn.lt* 611/50•
tov« tajnik Ko vsa iS porode, da jo lavršilnl odbor Xo v lota
1948 isual akt o razlastitvi aa potreba kovinskega pedjotja "IJhltas*,
ki pa s strani predsedstva vlado al bil odobren« Da oo dokontao 11kvidira vprašanje lastništva senljli&a, na katerem stajo agrajoni
objekti "ifhltas««*, naj bi Iavriilai odbor izdal aav akt o rasla*
atitvl, s kateria bi s« raalaatll« manjga povrlina kot v prvotno«
jrodlogu, t.j. v obsegu, kot je danes potreben podjetju«
X*fr.k.li
Isda.s« odloftba (akt o raalaatitvi) gloda raalaatitvo aa-«
premičnin - del parcelo It. 213/1, dal pareola It. 219/1, SI1/1, vi*
It. 75 k«©. Dravi jo, last Štrukelj Mihaelaf Sa^uflka e<-0* dol paro«!«
It« 107/1« vlogtcllS k« o »Pravijo« last Pa j k Antona ia Marijo, Sobalarska o c tO o
%

fovo tajnik govagj^ poroda O predlogu -povarjeniitva sa stanovanj ske sadove, ki predlaga» da sa razlasti zamljildo v izmeri 968 a£9
last Rozman Jožeta* ker so bo na tom zemljlfidu zgradila 6 stanovanj«
ska stavba tar je material ln flnanfina sredstva na razpolagoo

* Q *
XI. e k 1 s p.
Sada ga akt © raalaetitvi aemljigga ob Ilirski oliot - del
parcele St« 34/4 k»o. SVoPetra predmestno X. del? last Rozman
ta iz Šv.Petra aesta 8!>*
©) Bft&.laatltsv r^resd-Sninv Št.Vjdulg pagat^Kodel.ieve sfr
foffcpfliiJe pcriJferifo - tajn* iS t > 835/50 i» d W 5 0 .
, t a.Inik ,Kovaftia poroča, da prsdlfiga peverjeniStvo aa sta«
as&evs dodatno k predlogu sa izvedbe raLaiaetitirenesa
etro&a v svrho izgradnje periferija v ^rav-lj&fc, Sto&tcfch ln TTovih
tfaruah, o k&terea je 10 Se sklepal, iadajo akta o rasl&atitvi v let«
avrhe le aa ijspremičnine na teritoriju. X?a>a&t*-Ko del jeva in v a t, Vidu o
Predlog je stavljen v. speragumu. s Ureuloa su
neata
Z raalastitvijf bosta na teritoriju 9&raat-&©deXjevo priasdeta dya#
aa teritoriju L o»Vida p* 19 privatnih lastnikov.
III c s M
n s
leda se akt 9 razlastitvi potrebnega sečil jifcda v št .Vidu in
bs Kodeljav^a in IHšk&u aa iegTsčn^e perifernega del« mesta«
Bfe grs&I^,. tov* SrtssrfUfca se apra^os
XXII* ,ak 1 e p*
VaMbttiai. r m t m m
"SOt* S® apraviaes& do letu«
tlušban* oblega
Kar jo dii^vni red iaSrpan* -ia 3»ja sakiju&i ob 20*45 uri«
Smrt fafciaisE. ~ svobode r. ar odi? t
Tajnik 10 žilfcj
(X o
i 5 loo)

