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"bravn odlokov, avnaval Svet za 

stanovanjsike zadeve. Tako • je 
iodeloivaLo pri sestavi odloka o 
postopku pri razdeljevanju sta- 
novanj, odloka o dajanju po- 
slovnih prostorov v najem, od- 
loka o dodatni pomoči pri zi- 
danju stanovanjskih hiš. pri se- 
stavi pravil Kreditnega sklada, 
Pri sestavi odločbe o spremem- 
oi odločbe Zavoda za stanovanj- 
iko izgradnjo, o ukinitvi stano- 
vanjskih uprav, o ustanovitvi 
kreditnih skladov po občinah 
itd. Vsi ti predlogi odlokov so 
bili obravnavani v Svetu za sta- 
novanjske zadeve in jih je Svet 
predložil bodisi v razpravljanje 
Mestnemu svetu ali pa Okraj- 
nemu ljudskemu odboru, 

TAJNIŠTVO ZA KULTURO 
Težišče dela tega Tajništva Je 

na organizatornl in vsebinsk, 
problematiki različnih panog 
kulturne dejavnosti v okraju in 
povezavi z družbenimi in kul- 
turnimi organizacijami in usta- 
novam!. Kot upravni organ pri- 
pravlja Tajništvo gradivo za 
Svet za kulturo, dela analize in 
izvaja vse siklepe Sveta. Ze ta- 
koj ob začetku novega komu- 
nalnega sistema, je Tajništvo 
pripravljalo prenos zavodov in 
ustanov kultur, značaja v pri- 
stojnost obč. ljud. odborov. V 
pristojnost obč. ljud. odborov so 
bile prenesene vse nižje glas- 
bene šole. Šentjakobsko gleda- 
lišče, Mestno lutkovno gledali- 
šče, Mestna knjižnica, katere 
oddelki so postali samostojne 
knjižnice na občinah. V pristoj- 
nosti UL.U pa so ostale; Srednja 
glasbena šola in Srednja balet- 
na šola ter Mestno gledališče, 
Mestni muzej. Mestni arhiv, 
Slovanska knjižnica. Ljubljan- 
ski festival, Jakopičev paviljon, 
Sola za umetno obrt in Pionir- 
ska knjižnica. OLO pa je usta- 
novil na zadnji seji še stalni 
Sekretariat za organizacijo 
mednarodnih grafičnih razstav. 
Od republiških organov pa je 
OLO prevzel v svojo prislojnosl 
Slovensko narodno gledališče. 
Slovensko filharmonijo in Kon- 
certno posredovalnico. 

Pri TaJniS-tvu sta nastavljena 
dva inšpektorja za glasbene šo- 
le in sicer in inšpektor za kla- 
vir, ki je redni nastavljenec in 
nšpektor za violinski pouk, k; 

Je honorarni uslužbenec. In- 
špektorja izvršujeta strokovne 
inšpekcije na šolah in vo<jita 
strokovne tečaje, ki Jih organi- 
zira Društvo glasbenih pedago- 
gov. 

Vsak mesec se vršijo pri Taj- 
ništvu strokovne konference di- 
rektorjev Sol, na katerih se ob- 
ravnava tekoča problematika 
ter se dajejo smernice za enot- 
no delo. 

TAJNIŠTVO ZA PROSVETO 
Tajništvo za prosveto skrb; 

in usmerja reden potek dela na 
šolah, ki spadajo v pristojnost 
okraja in daje pomoč odnosno 

nadzira občine v zadevah, ki so 
prešle v njihovo pristojnost. V 
pristojnosti okra/a so popolne 
gimnazije, ki jih Je 13 s 26 od- 
delki in 8589 dlijaki, učiteljišče 
in Srednja vzgojteljska šola z 
M oddelki in s 522 dijaki, sred- 
nje strokovne šole, ki jih je 9 
s skupno 112 oddelki in 2927 di- 
jaki, nižje strokovne šole, ki J-ih 
je 32 s skupno 210 oddelki in 
4951 učenci, domovi in interna- 
ti, ki jih Je skupno 41 s 3733 
gojenci in gojankami. V okrajni 
kompetencii je ostalo torej 84 
šol in 41 domov. 

Poleg zgoraj navedenih šoi 
skrbi Tajništvo za prosveto še 
za vso predvojaško vzgojo in 
kmetijsko gospodarske šole, 

S prenosom nekaterih pro- 
svetnih ustanov na občine, vo- 
dijo občine tudi vso personal- 
no politiko teh ustanov, razen 
pri novih namestitvah in pa 
premestitvah iz ene v drugo ob- 
čino in okraje, pri čemer je po- 
trebno soglasje Sveta za pro- 
sveto. 

Tajništvi skrbi nadalje za iz- 
vajanje vseh sklepov Sveta za 
prosveto. 

Z letošnjim šolskim letom so 
dobile občine pristojnost reše- 
vanja vseh zadev glede vrtcev, 
osnovnih šol, nižjih'gimnazij in 
domov pri nižjih gimnazijah. 
Občine vzdržujejo odslej 26 vrt- 
cev, v katerih je 1322 predšoJ- 
skih in 512 šolskih otrok, osnov- 
ne šole s 736 oddelki in 24.127 
učenci, nižje gimnazije s 149 
jddelki in s 4.706 učenci in di- 
jaške domove pri nižjih gimna- 
zijah (Logatec, Stari trg) z 89 
.itrokl. 

Inšpekcijska služba, ki je 
ostala v pristojnosti okraja, ima 
predvsem težđve zaradi pre- 
majhnega števila inšpektorjev 
Vse popolne gimnazije, kakoi 
tudi Učiteljišče in Srednja 
vzgojiteljska šola so ostale brez 
pregledov. Okrajni šolski in- 
špektorji so le delno inspiciral^ 
nižje gimnazije. Zato si pomaga 
ošpekcijsika služba s pomožni- 

mi inšpektorji, ki so profesorji 
in predmetni učitelji na ljub- 
ljanskih gimnazijah, ki pa ima- 
jo samo en dan v tednu dolo- 
čen za inšpekcije. 

Kljub pomanjkanju kadra Pa 
so bile srednje strokovne šole 
prvič po osvoboditvi sitsematič- 
no Inšpicirane. 

TAJNIŠTVO ZA ZDRAVSTVO 
Tajništvo za zdravstvo je kot 

upravni in nadzorni organ od- 
govorno za področje zdravstva 
v območju okraja. Z novo 
upravno razdelitvijo Je prido- 
bilo nov in znaten delokrog. 
Od njegove strokovne in nad- 
zorne funkcije v nemajhni meri 
zavisi delo in uspeh zdravstve- 
ne službe v okraju. 

Tajništvu je nakazana smer 
in delokrog v delovanju zdrav- 
stvenih ustanov in zavodov, ki 
sestavljajo mestno zdravstveno 
službo ter zdravstvenih zavo- 

dov, ki so razporejeni po okra- 
ju. Mestna zdravstvena služba 
je zajeta v zdravstvenih zavo- 
dih in ustanovah kot so: Poli- 
klinika z njenimi sektorskimi 
in nekaterimi obratnimi ambu- 
lantami in specialističnimi or- 
diinaoljarni, Zoibna poLlkJiinlka, 
Šolska pokiklinika z nad 30.000 
oskrbovanci In stalnimi otroški- 
mi okrevališči v Siljevici, Kra- 
jeviol, pod Ljubeljem in v Ra- 
kitni, dalje Centralni Proti- 
luberkulozni dispanzer. Cen- 
tralni otroški dispanzer, Cen- 
tralni dispanzer za žene s po- 
svet/'valniicami in ambulantami 
za otroke in -žene, Dečji dom, 
Materinski dom, Reševalna po- 
staja, Center za patronažno 
služi bo medicinsikiih sester. 
Zdravstvene menze z oddelki 
za tuberkulozno, dietno In dia- 
betno hrano, samostojna Sani- 
tarno-epidemiološka postaja z 
Mestno desinfekcijo in desin- 
sekcijo ter dve zdravstveni edi- 
nici na kolodvoru — postaja 
za prvo pomoč in čakalnica za 
matere in otroke. 

Vsd našteti zavodi in usta- 
nove spadajo v pristojnost OLO. 
V pristojnosti občin pa so vsi 
zdravstveni domovi, ki so biil 
ustanovljeni že na zadnji seji 
oivše.ga MLO Ljubljana, ki so 
po odklonitvi začetnih, pred- 
vsem organizacijskih in finanč- 
nih težav, v decembru 1955 za- 
živeli kot osnovne zdravstvene 
edinice na terenu, opremljene 
s potrebnimi prostori in opremo 
ter strokovnim in upravnim ka- 
drom. V tekočem letu bodo lah- 
.io ti zavodi popolnoma prevzeli 
naloge in pristojnosti, ki so bile 
l decentralizacijo zdravstva nuj- 
ne; poslali bodo splošni in os- 
novni zdravstveni centri, doseg- 
ljivi ljudem brez prevelikih iz- 
;ub časa. 

Zdravstvena organizacija i 
,zvenljiubljanskih občinah pa je 
organizirana v zdravstvenih do- 
movih ozir. postajah, ki imajo 
jVoje sedeže v Kamniku, Dom- 
žalah, Litiji, na Vrhniki, v 
Mengšu, Črnučah, na Grosup- 
ljem, v Logatcu, Medvodah, Bo- 
rovnici, Moravčah, na Dobrovi, 
v Ivančni gorici, na Škofljici in 
v Cerknici. V teh Zdravstvenih 
domovih posluje pod vodstvom 
stalnega zdravnika upravnika 
splošna in zobna ambulanta, po- 
svetovalnica za matere in otro- 
ke, babiška služba z različnimi 
sedeži in pa protituberkulozn; 
dispanzer. Na ta način je v 
Zdravstvenih domovih zajeta 
vsaj osnovna zdravstvena po- 
moč skoraj povsod, podprta pa 
je še s pomožnimi zdravstve- 
nimi postajami po oddaljenejših 
krajih. 

Delo Tajništva za zdravstvo 
kot nadzornega organa se kaže 
v nadzorno organizacijski funk- 
ciji in vodstvu zdravstvenih 
ustanov v smeri splošne zdrav- 
stvene politike okraja. Smer, 
ki mora biti začrtana pri tem 
delu, je dokončna izvedba de- 
centralizacije v zdravstvu in 
utrditev družbenega upravlja- 
nja, ki je v zdravstvenih do- 

movih v Okraju že Izpeljana. 
Tajništvo za zdravstvo je 4 

pomočjo neposrednega stika • 
terenom In tamkajšnjimi poli- 
tičnimi, zdravstvenimi in drui- • 
bo ni m i faktorji utvarilo pove- 
zavo z občinami. Aparat Tajni- 
štva je sodeloval na vseh važ- 
nejših sejah upravnih odborov 
mestnih in izvenmestnih Zdrav- 
stvenih domov in je na ta načia 
prišei do aktualne problemati- 
ke, ki jo je bilo treba reševati. 
Zaradi večje ali manjše uprav- 
ne nebogljenosti novih zdrav- 
stvenih edinic je Tajtniištvo na 
novo posredovalo vsem občin- 
skim oddelkom za zdravstvo te* 
vsem upravmiim odborom zakon- 
sko dokumentacijo (zakonodajo). 
Tajništvo je sodelovalo tudi pri 
organazadjl prve konference 
vseh zdravstvenih delavcev 
okraja, ki je bila sklicana na 
pobudo Sveta za zdravstvo 
OLO, Na tej konferenci so biU 
predstavniki občinskih Zdrav- 
stvenih domov in Svetov za 
zdravstvo seznanjeni z organi- 
zacijo zdravstva, z nalogami in 
problemi. 

Pri svojem delu Je Tajništva 
za zdravstvo v stalni povezavi 
s Centralnim higienskim zavo- 
dom, Zavodom za socialno za- 
varovanje in Svetom za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS. 

Tajništvo Je pripravljalo tudj 
vse gradivo, ki ga Je obravna- 
val Svet za zdravstvo in je ob- ' 
enem pod vodstvom Sveta izvr-'' 
ševalo vse siklepe Sveta. 

Delo Tajništva za. zdravstvo 
bi biio še prodornejše, če bi 
Tajništvo imelo na raizpolago 
potreben strokovni kader. Pri 
tej prllllri omenjamo, da je sko- 
raj ves kader bivšega OLO 
LJubljana - okolica odpadel, ker 
so ti uslužbenci sprejeli službo 
dmgod. kjer so jim bili zasi- 
gurani višji prejemki. Isito jo 
tudi s strokovnim osebjem 
zdravstvenih ustanpv, ki je da- 
nes še nezadostno. 

TAJNIŠTVO ZA SOCIALNO 
VARSTVO IN DELOVNA 

RAZMERJA 
Tajništvo Je izvedlo v smisla 

novih zakonov o pristojnostih 
prenos poslov iz okrajne pri- 
stojnosti na 23 občin. Izvršil se 
je prenos 5444 spisov pod'ročja 
skrbništva, socialnega varstva, 
mladine in ostalih spisov. S07 
cialno varstvo je tipična zadeva, 
ki spada v pristojnost občinskih 
ljudskih odborov. Zato so bile 
prenešene vse zadeve iz skrb- 
ništva in socialnega varstva 
mladoletnih oseb na občine, 
medtem ko so v okrajni pri- 
stojnosti ostale invalidske za- 
deve 'in pa inšpekcija dela. 

Ker občine same ob reorga- 
nizaciji in zaradi povečanja ob- 
sega svojega delokroga s pod- 
ročja socialnega varstva, niso 
imele na razpolago zadosti stro- 
kovnega kadra. Je Tajništvo po- 
magalo novim občinam s stro- 
kovnim usposabljanjem občin- 
skih uslužbencev, ki so zapo- 
sleni pri teh poslih. Tajništvo 
je izvedlo seminar za vse refe- 
rente iz vseh 23 občin. Tudi 
sicer Je Tajništvo pomagalo ob- 
činam preko raznih instruktaž, 
ki so se vršile na samem kraju. 

Tajništvo je Izvedlo tudi 
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pravni prenos socialnih ustanov 
in zavodov, ki so bih poprej v 
pristojnosti okraja, v pristoj- 
nost občin. Na občine so bili 
preneženi sledeči zavodi: Dom 
prehodnikov v Ljubljani, Pre- 
hodni dom starih in onemoglih 
v Ljubljani, Domovi starih in 
onemoglili v Domžalah, Mengšu. 
Črnem potoku Dalje je bilo 
pronešenih 81 šolskih mlečnih 
kuhinj na o^bčine. Končno so 
bile prenešene tudi Dečje jasli 
v Ljubljani v Lepodvorski. 
Kersnikovi in na Resljevi cesti 
Dokončno je bila izvedena li- 
kvidacija Invalidskega doma v 
Ljubljani in Doma starih in 
onemoglih v Gor Radgoni. 

Tajništvo je izvršilo tudi pre- 
nos finančnih sredstev za so- 
cialne dejatve na občine s 1 
januarjem 195b, In sicer v glo- 
balnem merilu ter po dejans'ki 
osnovi stanja socialnih podpi- 
rancev za le-to 1955. Na pobudo 
Tajništva izvajajo sedaj občine 
revizijo vseh socialnih podpor 
ва leto 1955. Prenos socialnih 
podpor na občine je pokazal, da 
eta bivši MLO Ljubljana in 
bJvši OLO Ljubljana - okolica 
dajala socialne podpore preši- 
roko, ker ni bilo potrebnih po- 
datkov s terena, odnosno je bila 
premajhna povezava s terenom 
in so doibile socialne podpore 
tudi takšne osebe, ki niso bile 
upravičene do teh podpor. Po- 
leg organizacijskega dela, ki ga 
je opravilo Tajništvo, je treba 
dodati še delo, ki ga je 
opravilo Tajništvo kot drugo- 
etopni organ v upravnem po- 
»topku. Tajništvo je prejelo 29 
pritožb s področja skrbstvenih 
eadev. Negativno je rešilo 16 
pritožb, 13 pritožbam pa je 
Ugodilo. 

Inšpekcija dela. — Z novo 
upravno razdelitvijo sta bili 
združeni obe inšpekaiji dela 
Ljubljana - okolica in MLO 
Ljubljana. To področje dela je 
ostalo v okrajni pristojnosti. 

Pri Inšpekciji dela je zapo- 
elenih 7 inšpektorjev dela in 
dve adimnistratorki. Glede na 
TClik obseg in pestrost gospo- 
darskih dejavnosti v okraju je 
kader Inšpektorjev šibak po 
številu in pa tudi po kvaliti- 
kaciji. Za uspešnejše delo je 
fcrez dvoma v bodoče treba iz- 
popolniti ta sestav. 

V okraju je 15 podjetij z nad 
•00 zaposlenih, 69 podjetij z nad. 
100 zaposlenih in 2816 podjetij, 
ki imajo manj kot 100 zapo- 
slenih delavcev. Od navadene- 
ga števila podjetij je bilo pre- 
gledanih 8 podjetij z nad 500 
Eaposlenlmii, 26 podjetij z nad 
100 zaposlenimi In 113 podjetij 
c manj kot 100 zaposlenimi de- 
lavci. S pregledi je bilo zajetih 
17.082 oseb v delovnem razmer- 
jm od skupno 100.625 zaposlenih, 
kar je 17% od skupnega šte- 
Tila zaposlenih. 

Inšpekcija je veiiko pažnjo 
posvečala na raziskavo nezgod, 
razLstoanih je bilo 11 primerov 
•mrtii in 92 primerov težjih ne- 
■god. Pri pregledih je bilo ugo- 
tovljenih 8426 higiensko-tehnič 
nih pomanjkljivostd. Od tega 
1823 neprimernih delovnih mest 
glede na razsvetljavo, ogreva- 
nje, ventilacijo in druge po- 
manjkljivostd, 680 pomanjklji- 
vosti zaradi slabe zaščite stro- 
jev in naprav, 162 pomamjklji 
vosti zaradi neizadostne zaSčite 
pred električnim tokom, požari 
tn eksplozijami, 82 nedostatkov 
raradi pomanjkanja navodil in 
вроаогИ glede zaščite dela, 1103 
pomanjkljiivosti zaradi neizadost- 
ne zaščite delavcev z osebnimi 
KaSčitnimi sredstvi, 7 podjetij 
brez vodovoda, 2523 sanitarnih 
pomanjkljivosti in 46 nedostat- 

kov glede opreme za prvo po- 
moč. 

Izjemno delo, ki ga Je opra- 
vila inšpekcija dela. so bili ko- 
misijski ogledi novo urejenih 
ali adaptiranih obrtnin delavnie 
in podjetij, gostinskih obratov 
in trgovskih lokalov. 

Invalidska uprava. — Z zdru- 
žitvijo poslov bivših MLO Ljub- 
jana - okolica (ter deloma OLO 

Postojna, Novo mesto in Kranj) 
se je poslovni delokrog Invalid- 
ske uprave močno povečal Ob- 
seg In porast dela je razviden 
iz dejstva, da prihaja na Inva- 
lidsko upravo ob uradnih dne- 
vih tekom treh ur povprečno 
80 ljudi V času od 1 sept. 1955 
do konca leta je bilo vloženih 
2866 vlog in rešenih 2358 za- 
htevkov. Poleg tega Je bilo iz- 
danih 7981 izplačilnih knjižic 
lažnih odločb za otrošk; in in- 
^aJdski dodatek, za klimatsko 
n topliško zdravljenje je bilo 
zdaniih 2120 odločb. Poleg tega 
e bilo Izdanih 936 prevedbenih 

odločb, ki urejajo invalidske 
orejemke. 

Uprava ima vpisanih v inva- 
idskem vpisniku 9720 osebnih 

zadev. 
Poleg tekočih peslov na likvi- 

daciji računov in na izplače- 
vanju invalidskih prejemkov, 
nadalje pri izdajanju nakazil za 
ortopedske pripomočke, na ob- 
novi razndh evidenc, je bilo v 
polnem teku delo na ureditvi 
poviškov k invalidnini In in- 
valddskim dodatkom po Uredbi 

povišanju plač kakor tudi 
delo na prevedbi otroškega do- 
datka, ki še traja. 

V okraju je vsega skupaj 8535 
invalidnih oseb. Od tega 2426 
invalidov, ki so zaščiteni z za- 
konom VVI, 5302 invalida po 
socialnem zavarovanju, 183 sle- 
pih, 460 gluhih in 164 cmlnih 
invalidov. 

V začetku septembra Je bil 
del invalidskega varstva pre- 
nešen na .občine. Obilne izda- 
jajo objave za brezplačno vož- 
njo in 75% vozno ugodnost, na- 
dalje bolniške liste ter komple- 
Urajo spise za invalidsko svoj- 
tvo. 
Pri upravnem reševanju so se 

pojavidii nekateri problemi, ki 
bi Jih bilo treba rešiti. Usvo- 
jeno je mnenje, da naj se pri- 
znanje invalidskega dodatka 
prenese iz okraja na občine, ki 
naj bi v okviru socialnih pod- 
por odločale tudi o invalidskem 
dodatku. S tem v zvezi pa naj 
bi se dal del proračunskih sired- 
stev občinam. Na ta način bi 
bilo to delo približano terenu, 
postopek bi bil hitrejši in ne 
bi bilo treba dolgotrajnega po- 
izvedovalnega postopka, na pod- 
lagi katerega nastajajo večkrat 
taidi preplačila. 

I!iiro za posredovanje dela. 
Biro za posredovanje dela Je 
samostojna proračunska ustano- 
va s svojim proračunskim akre- 
ditivom. V zvezi z reorganiza- 
cijo se Je v službi posredovanja 
izvršil na otočane prenos vseh 
poslov a področja evidence in 
posredovanja dela, razen izda- 
janja odločb za priznanje 
oskrbnine in njih likvidacije. 
Za območje mesta Ljubljane pa 
je zaenkrat ostalo operativno 
delo na posredovalnici in se ni 
izvršil prenos na občine. 

ZAVOD ZA STATISTIKO 
Zavod Je organizacijsko raz- 

deljen na dva sektorja in sicer: 
1. sektor gospodarske statisti- 

ke, v katerem so referenti za 
industrijsko, kmetijsko, gozdar- 
sko, gradbeno, komunalno, obrt- 
no, prometno, trgovinsko, go- 
stinsko, turistično, finančno in 
censfko statistiko ter statistiko 

dela ш živjjenjskega standarda. 
2. Sektoir družbene statistike, 

v katerem so referenti za de- 
mografsko in selitveno statisti- 
ko, prosvetno, kulturno in sla- 
„Istiko socialnega skrbstva, sta- 
;isUko javne uprave, sodne in 
rim i na M tet ne statistike. 
Delo v Zavodu poteka v glav- 

iiem po dveh linijah m sicer 
potom redne statistične službe 
Po posameznih panogah, gospo- 
darskih m družbenih, ki so 
predpisane enotno za celotno 
Jržavo, republiko ali pa samo 
/-a okraj in potom izrednih sta- 
istiičnih akcij kot so razne an- 
<ele, popisi itd. 

Delo v Zavodu se je pove- 
talo z ozirom na nove upravne 
enote. 

Izredno delo, ki ga je opravi, 
Zavod za statistiko v decembru 
preteklega lete, je bila regi- 
stracija prebivalstva na terito- 
riju bivšega ožjega mesta Ljub- 
ljane, z namenom, da se vzpo- 
stavijo na novo formiranih 
ljubljanskih občinah registri 
stalnega prebivalstva. Registra- 
cija Je trajala od 13. do 18. dec., 
nakar se je do 24. dec. izvršil 
prepis podatkov na kartoteke 
Po končani registracijd na te- 
renu so občinske komisije skup- 
no s kontrolorji pričele z zbi- 
ranjem In prevzemom registra- 
cijskega materiala. Na terito- 
riju občin Ljubljana - Bežigrad, 
Ljubljana - Center, Ljubljana 
- Moste, Ljubljana - Šiška in 
delih občin Ljubljana - Rud- 
nik in Ljubljana - Vič Je bilo 
egistrlranih skupaj 128.232 oseb. 

od tega 58.791 moških in 69.441 
žensk. Poleg tega je bilo ob tej 
priliki registriranih še 7649 za- 
časno prisotnih oseb (t. J. Štu- 
dentov, dijakov in sezonskih 
delavcev). 

Register bo občinam omogoči! 
vsakodnevni uvid v svoje pre- 
bivalstvo, poleg tega pa Jim bo 
lužil pri izvrševanju nalog v 

zvezi z njihovo pristojnostjo 
Registracija sama Je povsem 
uspela in je dala dragocene 
statistične podatke za novofor- 
rmirane občine na območju me- 
ta Ljubljane. Naloga občin pa 

Je, da novo vpeljane registre 
prebivalstva vzdržujejo in Jih 
vodijo. Vodstvo in ureditev re- 
gistra pa nekatere ljubljanske 
občine zelo zanemarjajo. Tako 
še ni urejena kartoteka v ob- 
čini Ljubljana - Rudnik, samo 
deloma je urejena v občini 
Ljubljana - Center in Ljubljana 
• Vič, medtem ko so vse občine 
razen Ljubljana - Moste, k: 
register odlično vodi, v zaostan- 
ku glede registriranja spre- 
memb. Te nepravilnosti pa zelo 
otežkočajo redno delo statistič- 
ne službe naravnega In meha- 
ničnega gibanja prebivalstva. - 
Zato bodo morali občinski taj- 
niki storiti vse potrebno, da 
bodo registri na občinah v redu 
vodeni, ker bi sicer nastala ne- 
popravljiva škoda, do katere pa 
ne sme priti. 

UPRAVA ZA INVESTICIJE 
Uprava za investicije vodi in- 

vesticije OLO, razen investicij 
stanovanjske izgradnje. - Delo 
Uprave sestoji iz operativnega 
vodstva, nadzorstva in doku- 
mentarne kontrole za investi- 
cijske objekte, ki Jih gradi 
okraj. Poleg tega je Uprava za 
investicije vodila tudi nad-zor 
in zastopala investitorja za ob- 
jekte občin, in siceir tam, kjer 
občine niso imele za to potreb- 
nega aparata. Problem, ki se 
tukaj nakazuje je, da bi mo 
rala imeti Uprava za investi- 
cije po pooblastilu Sveta za go- 
spodarstvo pravico kontrole nad 
objekti, ki jih gradijo gospo- 

darske organizacije, ki so pre- 
;ele od OLO investicijsk« kre- 
dite ali pa garancije zanje. 

Od sep.emora meseca Upra- 
va za investicije vodila nadzor 
nad 59 objekti, oziroma investl- 
oijskim. deli bivšega Mestnega 
judskega odbora Ljubljana in 

nad 128 objekti in deli bivšega 
OLO LJubljana - okolica. Važ- 
nejši objekti, nad katerimi je 
Uprava vodila nadzor- nova Po- 
iklinlka v Ljubljani!, popolna 

gimnazija v Šentvidu, popolna 
g'mnazija v Polju, osnovna šo. 
a na Poljanah, Dom onemoglih 

na Bokalcah itd, V te objekte 
je bilo iz proračunskih sredstev 
investirano za dela bivšega 
MLO Ljubljana 464,309.000, za 
objekte bivšega okraja Ljub- 
ljana - okolica pa preko 140 
milijonov dinarjev iz občinskih 
proračunskih sredstev. 

Izmed večjih Investicijskih 
objektov so bili dokončana: mo- 
derni centralni Otroški dispan- 
zer. Kino Vič v Ljubljani, Smar- 
tinska cesta — mestna trasa v 
Ljubljani, dalje Dom onemoglih 
na Bokalcah, razen zunanjega 
ometa, osnovna šola pri Ožbol- 
tu, osnovna šola na Vrhu pri 
Rovtah, osnovna šola na Va- 
čah, osnovna šola na Topolu pri 
Medvodah, Zdravstveni dom v 
Litiji, cesta od Golovca do Ur- 
ha, most čez Božno v Polhovem 
Gradcu itd 

Uprava za Investicije ima 8 
rednih uslužbencev (od katerih 
so 3 pisarniški uslužbenci) in 5 
honorarnih uslužbencev za lo- 
kalni nadzor. Uprava za inve- 
sticije ima pri svojem delu te- 
žave v tem, ker nima za lo- 
kalni nadzor na večjih stavbah 
zkušene, izvežbane strokov- 

njake, ampak razpolaga le z 
mlajšim začetndšklm kadrom. 
Zaradi tega je gradbeno nad- 
zorstvo na posameznih večjih 
stavbah v gradnji pomanjkljivo 

IV. ZASEDBA DELOV. MEST 
PRI OKRAJNEM LJUDSKEM 
ODBORU IN PRI OBČINSKIH 

LJUDSKIH ODBORIH 

1, PRI OKRAJNEM LJUD- 
SKEM ODBORU 

Dne 1. marca t. 1. je bilo v 
upravi Okrajnega ljudskega od- 
bora skupno 353 uslužbencev, od 
tega 300 rednih uslužbencev in 
24 honorarnih uslužbencev ter 
29 tehničnega osebja. 

Uslužbenci so bili porazde- 
ljeni takole: 

1. v uradu tajnika 23 usluž- 
bencev (tajnik, pisarniški mo- 
či 2, v pisaimi skupščine 4, v 
pravnem odseku 9, v odseku za 
personalno službo 3. v odseku 
za Narodno obrambo 2 in dva 
honorarna uslužbenca); 

2. v Tajništvu za splošne za- 
deve 52 uslužbencev (načelnik 
pisarmiški uslužbenec, referent 
za prošnje in pritožbe, knjiž- 
ničar, cenilec, administrativni 
inšpektor, v odseku za prora- 
čun 7, v odseku za računovod- 
stvo 5, v vojaškem odseku 7, v 
volilnem imeniku 4, v ekono- 
matu 4, v glavni pisarni odnos 
no centralnem vložišču 7, po- 
možnih uslužbencev 10 in dva 
uslužbenca Pri Komisiji za upo- 
kojene vojaške osebe). Poleg 
tega spada v to tajništvo še 
tehnično osebje (snažilke, šo- 
ferji, hišniki) po številu 28; 

3. v Tajništvu za gospodar- 
stvo 38 uslužbencev (načelnik 
pisarniški uslužbenec, v uprav- 
no-pravnem odseku 5, pri orga- 
nu Komisije za plače 2, pri 
Kmetijski inšpekciji 5, pri Ve 
terinarski inšpekciji 4, pri Trž 
ni inšpekciji 4, pri Finančni in 
špekciji 4, pri Upravi za dohod 
fce 10 in v referatu za tržišča 2) 

4. v Tajništvu za 
ideve 9 uslužbencev t" 
pisarniške moči, 2 | (Па 

orja in 4 referenti); 
5, v Tajništvu za gra 

egulacijske zadeve 3' .'(1^4 j o 
bencev (načelnik p' ^ Za 
uslužbenec,, pri evidenci^ 
mentacije 2, pri Втаа rtj) ..'Sam 

referc^f 
ke zadeve 4 uslužben^ 

čelmlk, 2 pravna 
pisarniška moč); wr) 

7. v Tajništvu za l111 tj 
uslužbencev (načelnik, j 
referent, pisarniška m0 ■ j 
pektorja, od katerih i6 

norarni uslužbenec); £,j 
8. v Tajništvu za Pr0SVijjf! 

uslužbencev (načelnik, P^pi' 
Ska moč, pri prosvetni 

službo 3, referent za št'P611 
.„/ihe , finančni referent, gradbetl| 

ferent, referent za pre^4"1 

vzgojo, vodja pisarne); <sl( 
9. v Tajništvu za 1 

10 uslužbencev (načelnih, j; 
niški uslužbenec, PraVliLnl^ 
rent, v odseku za sv>' 
zdravstveno službo 2, v j 1 
za zdravstveno statistiko 
sarniški uslužbenci 3); 

10. v Tajništvu za • 
varstvo in delovna raai"6.^ 
uslužbencev (načelnik, 1 
ški uslužbenec, odsek 7Л j j 
no in mladinsko varstvo^?' 
ek za varstvo invalidov f 

špekcija dela 9). Poleg ft? 
Tajništvu zaposlenih бе 

norarnih uslužbencev; iie ' 
11. v Upravi za inves" piS* 

dbe«' 4g. 
pekolji 6, v Uradu za r « % }ga n .. По/-,.Лл»с1/-рт ^ .^Ora«. Ijo 6, v Geodetskem 

gradbeno-pravnem ^'tiji: 
n pri Biroju za reševanKjJ(>)em, 
eaniškega vozla 2). P0 j 
e zaposlen v TajništvU 

lonorarni uslužbenec; 
6. v Tajništvu za stan 

i, 

cijl 13, v odseku za PerS0lt 

P 

3.' 
4. - 
5. ■ 
в . 
1, 
l. 
>. 

U, 
U, 
13 
14. 
15 
I«. 

uslužbencev (šef, 3 
riWv'- uslužbencl in 9 refere® ^ 

katerih je 5 honorarnih 
bencev); ,e 1 

12. v Zavodu za pl3"1'^.;^1 

uslužbencev (direktor, 2 & 
niška uslužbenca, 2 kote(i 

kov in 14 referentov, od ^j); 
sla 2 honorarna nastavil6 ' 

13. v Zavodu za statls ^ 4 У 

'Ч 
4 

5 
iN v 

C 

usiuzoencev (aireKtor, - v 
niški uslužbenci, 2 šefa. ^iit'j 
ferentov In 1 pomožni ilf - 
benec — kurir). Od ^ 
vila sta dva honorarna 
benca; I, f 

14. v Katastrskem ura ,. i] 
10 uslužbencev (šef urad 
geometra in 7 tehničnih 
bencev): „rad«1 '( 15. v Katastrskem ur jg, 
22 uslužbencev (šef ur,lciti 
geometrov in 11 pisarni po 
tehniških uslužbencev). ^ s" 
skupnega števila uslužbe 
4 honorarni nastavi jenC ' јц 

16. v Katastrskem nt'' 
Kamniku 3 uslužbenci t 
da In 2 uslužbenca). , 

Od skupnega števila 3 у, * 
bencev je 57 uslužbe 
imajo dejansko višjo s pa 1 
izobrazbo, 20 uslužbenc pf 
višja strokovna Izobra''' po'^ 
znana. Z dejansko ^ 
srednješolsko izobrazb „pol ц 
uslužbencev, s priznano ji 
srednj ešolsko izobrazbo .f9{ 
je 53. Z nižješolsko 
ie 82 uslužbencev Ш z 

šolo 43 uslužbencev. je 
Po navedeni tzobra® n(,ev 

stav okrajnih 
glavnem zadovoljiv, 
njamo, da personalna aVi 
ljudskega odbora neJ? 
benega uslužbenca, ki (|) 
f-rebnih kvalifikacij. iti л 

Iz števila uslužben j, 
caposlenl v upravi ^ 
ljudskega odbora, 1 olA«# 
da je upravni aparat je« 
enkrat še zelo n10 

J 
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j{iVh enotah xUiid,"cznih uprav- 
u^žb4ecevedn0 РТаПЈ" 'Ovn^ in пеклгргн 

ieD< .. 'K1 

^ lip 
"1|ап 
i' I 

. U3'užbeneev »vna ucncev m nekatera 
velja a niso ^a^edena. 

!ilel4'iioPreClvsem finančno' 
»site;j ' Pro^etno inšpekcijo, 

1,11 2»°, e'a In га Zavod za 
r,lt!a^="n^P0PO,n!lev "katerih 

■ef Nam0 , .del(>vnih mest si 
i ' f ht>norarnimi usiui- 

i Sram. 10 le da .sprejemamo 
Stilt us,^bence le na s!! delovna mesla iti 
»tlNa tv. na nesistimatizirana ^«a kadar gr(? га i7 

)':h )e potrebno 

opraviti o<3 časa do časa. FaKstid 
potreba se je pokazala letos ob 
zamenjavi jnvalidsikih knjižic. 
0'b popisu prebivalstva itd 

Močan upravni aparat Okraj- 
nega ljudskega odbora je po- 
iledica tega. da ima Okrajni 
judski odbor danes še precej 

zadev v svoja pristojnosti, po 
drugi strani pa ker še nt b- 
grajen upravni apara! občin 
Bodoča smer mora bit ta da 
e postopoma izgrad: upravn 

aparat občin in obenem pa 
■manišuie upravni aparat OI.O 

Napačno pa 01 Dilo misliti, da 
se da upravni aparat občin 
zgradit; i? uslužbencev Okraj- 
nega ljudskega odbora. Treba 
je namreč vedeti, da Okrajn- 
ljudski odbor sam nima na raz. 
polago toliko strokovnih usluž- 
bencev, da bi lahko Izpopol- 
nili delovna mesta na občinah 
Po drugi strani pa je treba 
upoštevati, da tvorijo strokovn 
kader okraja starejš. uslužben. 
ci ki živijo v Ljubljani, imajo 
:voje rodbine in posečajo otroc 
5e razne višje šole ter ne b' 
bilo pravilno, da se jih preme- 

šča na deželo. Pot izgrajevanja 
občinskega aparata mora bit-, 
prav nasprotna: na občine mo- 
rajo prih mlajši kvalificiran 
judje To Pa bodo občine lah- 

'<0 dosegle s tem. da štipend-- 
rajo študente, kt se bodo za- 
vezali, da bodo po opravljenih 
Hudija službovali pri občini 
Morda ne bi bilo napačno, če 
bi se usmerjanje mlajšega stro- 
kovnega kadra na deželo ure- 
dilo tudi na zakonski podiag: 
Na ta način bi se postopoma 
vzgajal mlad strokovn kader /.a 
občine 

ŠTEVILČNO STANJE USLUŽBENCEV OKHAJNKCiA LJUDSKEGA ODBORA LJUBLJANA 
z dne 1. marca 1956 

Število uslužbencev Izo brazba 
u r „ Sanjzacljska 

j enota 
2 S<l tajnika 

skupaj redni 
hono- 
rarni 

4 J". 
5 IaJn- 

3, za splošne zadeve za gospodarstvo 
5, ■f/j"- га komunalne zadeve 
6, j r" za gradbene zadeve 
', T

aj,n- Za stanovanjske zadeve 
6, za kulturo 
9 tJ"' Za prosveto 

10, -j. In- za zdravstvo 
.a^n- za socialno varstvo in na razmerja £ov 

Ij. ^3 Va za investicije 
llj j," Vod za planiranje 
Ч za statistiko 
15. (,адг№1г8к1 urad I. Ljubljana 
18, ^atast''ski urad II. Ljubljana 

a'astrski urad Kamnik 

''Rt 
Skupaj 

23 
80 
38 

9 
34 

4 
5 

24 
11 

32 
13 
19 
26 
10 
22 

3 

353 

21 
32 
38 

9 
33 

4 
4 

23 
10 

27 
8 

17 
23 
10 
18 

3 

300 

tehn. 
osebje 

28 

višja 
dejan, prlzn. 

srednja • 
dejan prlzn. nižja osnovna skupaj 

24 29 

6 
1 

13 
5 
9 
2 
4 
5 
2 

57 20 

6 
8 

12 
2 
9 

15 
4 

9 
8 
2 
9 
6 
8 
2 

98 

4 
15 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
I 

9 
1 
5 
в 

53 

8 
17 

7 

9 
1 

3 
i 

8 
1 
5 
6 
4 

10 
1 

82 

87 

43 
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80 
38 

9 
84 
4 
5 

24 
11 

92 
13 
19 
26 
10 
22 

8 

353 
0®ClNSKIH LJUDSKIH 

> 1, 
OBBORIH 

Obilni"8 1- '• Je bilo pri 
v 311 skupno 833 usluž- 

^Ka 642 rednih 
ЈтЧеп^ 102 honorarna 
kil 4 p3. 131 89 tehničnega 
C" uPravnem delu je J ZaPoslenih 744 usluž- 
<>4ih te,ga jih je bUo 

^ 80, "^a Krajevnih ura- 

4Crafbl Je bilo z višjo 
•zobraztio T7 usluž- 

bencev, s srednjo IzobraV.bo 13° 
uslužbencev, z nižjo šolo 312 
in z osnovno šolo 314 uslužben- 
cev, Ce pogledamo te številke, 
pridemo do zaključka, da stro- 
kovna raven občinskih usluž- 
bencev nI zadovoljiva. Pri tem 
je treba upoštvatl tudi to, da 
je z višjo šolsko Izobrazbo in 
s popolno srednjo šolo večina 
uslužbencev na ljubljanskih ob- 
činah in da so Izvenljubljanske 
občine z visotor kvalificiranim 
kadrom slabo medene. 

Na tevenljubljanskih občinah 

mamo vse polno uslužbencev z 
osnovno šolsko izobrazbo ali Pa 
z nepopolno srednješolsko Iz- 
obrazbo. ki niso kos svojim na- 
logam. Na vsak način je 626 
uslužbencev z osnovno šolo In 
nižjo gimnazijo (od katerih Je 
velika večina z nepopolno niž. 
jo gimnazijo) previsoko. Teh 
uslužbencev, ki opravljajo naj- 
navadnejša administrativna de- 
la, bi moralo biiti najmanj. Je- 
dro uslužbencev občinskih ljud- 
skih odborov pa bi moral tvo- 
riti kader s popolno srednjo 

šolo in s posameznimi strokov- 
nimi šolami. Ce bi k temu do- 
dali še na vsaki občini samo 
nekaj uslužbencev z visoko šol- 
sko kvalifikacijo (1 pravnik, 1 
ekonmist, 1 Inženir), bi se pre- 
cej približali nivoju, kakršnega 
bj morala Imeti v pogledu 
upravnega aparata razvita ob- 
čina v novem komunalnem si- 
stemu. Odstranitev teh pomanj- 
kljivosti pa Je možna edino v 
stalnem vzgajanju novih ka- 
drov v smislu, kakor Je bil že 
prej nakazan. 
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ŠTEVILČNO STANJE USLU ZBENCEV NA OBČINAH 
Z dne 1. marca 1956 

O b i 
Število uslužbencev 

i n a 

Borovnica 
J-erknica 
"obrova pri LJubljani 
"»nižale 
j rosuplje 
^ančna gorica 
J^amnik 
Htlla 
LiuKran!uBež,6ra<1 

L Jana-Center 
. r o'jana-Crnuče 
L nu!jana-Mo*'e 
•Jtibljana^Polje 

iJ^jJan^Rudnik 
4uhiana-S€ntvid 

, "bijana-Siška 
j JubIjana-Vie 
paaitec 
& dolina 
M ode 
uSeš 
V°hnS 

Skupaj 
Па koncu po Je 

ŠTEVILA 
vr,,0 lM pred tjve- 

skupaj 
17 
38 
21 
47 
22 
46 
60 
52 
51 
72 
16 
36 
50 
38 
30 
52 
58 
28 

9 
19 
15 
14 
42 

833 

redni 
13 
25 
16 
36 
19 
38 
38 
46 
40 
60 
10 
32 
29 
32 
26 
47 
46 
16 
9 

10 
11 
12 
31 

642 

honorarni 
8 

• 8 
3 
7 
1 
2 

12 
4 
9 

10 
5 
3 
7 
2 
1 
2 
7 
3 

7 
3 
2 
1 

102 

tehn. 
osebje 

1 
6 
2 
4 
2 
6 

10 
2 
2 
2 
1 
1 

14 
4 
3 
3 
5 
9 

2 
1 

10 

89 

Od tega 
krajev, 
urad. 

2 
9 
4 
6 
2 
5 

19 
11 

Izo brazba 

80 

višja 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
6 
8 
в 
2 
2 
2 
5 
4 
5 
7 
2 

1 
1 
3 
4 

77 

srednja nižja osnovna skupaj 
4 
a 
2 
6 

2 
5 
3 

12 
20 

1 
15 

S 
2 
3 
g 

15 
5 
2 
6 
3 
4 
4 

130 

8 
g 
8 

18 
II 
II 
19 
35 
25 
30 
5 

13 
14 
13 
15 
26 
25 

6 
1 
6 
9 
5 
3 

312 

5 
28 
12 
20 

8 
28 
33 
8 
6 

16 
8 
6 

29 
18 
8 

12 
11 
15 
в 
6 
2 
2 

31 

314 

17 
38 
21 
47 
22 
46 
60 
52 
51 
72 
16 
36 
50 
38 
30 
52 
58 
28 
9 

19 
15 
14 
42 

833 

К0МикАГО UVELJA- 
SISTEMA 

^olje 'n Seat- 
221 

vid v območju mesta sta 
imeli uslužbencev 

OLO Ljubljana - okolica 
je imel (brez Uprave za 
gozdarstvo) uslužbencev 

MLO Ljubljana Je imel 
uslužbencev 

Skupno Je torej bilo vseh 
uslužbencev 

35 

185 

379 

820 

K temu številu uslužben- 
cev pa moramo k pri- 
merjavi prišteti še vse 

■ uslužbence iz bivših ob- 
čin, ki so sedaj priklju- 

čene okraju Ljubljana. 
Teh uislužbenccv je bilo 
torej 
In 

Skupno uslužbencev 
Dne 1. marca t. 1. pa so 

69 
820 

69 
889 

Imele sedanje občine v 
okraju Ljubljana usluž- 
bencev 744 
(všteti so redni in hono- 
rarni uslužbenci, ni pa 

šteto tehnično osebje). 

Od tega šitevila Imajo no- 
ve občine v območju me- 
sta Ljubljane, t, j. Beži- 
grad, Center, Moste, Sl- 

Ska, Vič in Rudnik 
uslužbencev 290 

OLO Ljubljana pa ima 
skupaj uslužbencev 324 
(v teh številkah so všteti 
red n. uslužbenci in hono- 
rarn; uslužbenci ne pa 
tehnično osebje, rednih 
Je 300 honorarnih 24 
tehničnega osebja 29) 

Skupaj je torei uslužben- 
cev 1068 

Ako odštejemo od 1068 usluž- 
oencev, ki so zaposleni 
sedaj pn občinah ,n pri 
OLO, 889 uslužbencev, ki 
so bili zaposlen: pred 
uveljavljenjem novega 
komunalnega s'.stema pri 
bivših občinah in pri 
bivšem MLO m OLO 
Ljubljana okolica, dobi- 
mo število uslužbencev, 
katerih je sedaj več kot 
popreje To število zna- 
ša 179, všteto pa ni v teh 
številkah tehnično osob- 
Je. 1068 

- 889 
- 179 

V novem komunalnem siste- 
mu se je torej povečalo število 
uslužbencev za 179 To Število 
Pa se Se zmanjša, Ce upošteva- 
mo, da sedanj-; okrajni aparat 
dela tudi za občine, za katere 
je delal pred uveljavitvijo no- 
vega komunalnega sistema okr. 
aparat OLO Postojna, Novo me- 
sto in Kranj Nekatere občine 
ali deli teritorija so bili namreč 
priključeni k okraju Ljubljana. 
OLO Ljubljana okolica je 

ime! pred uveljavitvijo 
novega komunalnega si- 
stema uslužbencev 188 

Bivši MLO Ljubljana Je 
Imel uslužbencev 379 

Bivši OLO Ljubljana oko- 
lica in MLO sta imela 
skupaj uslužbencev 564 

OLO Ljubljana pa Ima se- 
daj uslužbencev 324 
Torej ima OLO Ljubljana se- 

daj 240 nslužbencev manj. ko< 
pa sta Uh 'mela pred 1 septem- 
brom 1955 OLO Ljubljana oko- 
lica n MLO Ljubljana 
Okrajni »parat se je to- 

rej zmanjšal, po drugI 
strani pa se je povečal 
občinski aparat; če upo- 
števamo, da imajo seda- 
nje občine uslužbencev 744 
da pa so jih imele ne- 
kdanje občine 328 
(221 bivše občine v 
okraju Ljubljana okoli- 
ca, 35 občini Polje in 
Šentvid in 69 občine pri- 
ključenih krajev), potem 
vidimo, da se je občin- 
ski aparat v novem ko- 
munalnem sistemu pove- 
čal za 4u 
(744 — 325 = 419) 
Na občinah je torej 419 usluž- 

bencev več, na okraju pa je 240 
uslužbencev manj. Absolutno 
povišanje aparata pa je za 179 
uslužbencev (419 — 240 = 179). 

Na 6 novousitanovljenih ljub- 
ljanskih občinah je 290 usluž- 
bencev, na zunanjih občinah pa 
je 129 uslužbencev več kot po- 
preje (290 + 129 = 419), 

Upravni aparat se Je po uve- 
ljavljanju novega komunalnega 
sistema torej povečal. To pove- 
čanje gre predvsem na račun 
ljubljanskih občin, katerim je 
od začetka bil dodeljen kader 
Iz bivših občim MLO In OLO 
Ljubljana okolica, pozneje pa so 
si same pridobile precej novega 
kadra. Nov kader pa so si pri- 
dobile tudi izvenljubljanske ob- 
čine (predvsem honorarne usluž- 
bence). 



STKAN Ш 

POVRŠINA OBČIN IN ŠTEVILO PREBIVALCEV 
Zap. 
it. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Občina 

Borovnica 
Cerknica 
Dobrova 
Domžale 
Grosuplje 
Ivančna gorica 
Kamnik 
Litija 
Ljubljana-Bežigrad 
Ljubljana-Center 
Ljubljana-Crnuče 
Ljubljana-Moste 
Ljubljana-Polje 
Ljuibljana-Rudinik 
Ljubljana-Senitvid 
Ljubljana-Siška 
Ljubljana-Vič 
Logatec 
Loška dolina 
Medvode 
Mengeš 
Moravče 

.Vrhnika 

Število 
prebivalcev 

4.295 
11.026 
6.543 

15.639 
7.572 

12.847 
17.835 
13.220 
18.333 
43.099 
4.305 

14.454 
13.370 
11.137 
10.428 
21.617 
24.121 
6.646 
3.497 
6.822 
3.841 
3.848 
8.664 

Skupaj 283.139 

Površina 
v ha 

10.111 
32.156 
15.199 
13.310 
12.947 
24.554 
28.714 

• 22.609 
1.582 

477 
3.515 
1.736 

13.942 
10.903 
6.809 
1.095 
5.768 

17.204 
16.399 
7.733 
2.995 
6.422 

10.997 

273.147 

PREDLOG ZA USTANOVITEV »ZAVODA ZA ORGA- 
NIZACIJO POSLOVANJA« 

(GRADIVO ZA 7. SEJO) 
Na pobudo Okrajnega ljud- 

skega odbora ter Komunalne 
banke, Zbornic in nekaterih 
večjih podjetij je bila že v sep- 
tembru 1955 obravnavana zami- 
sel o ustanovitvi posebnega Za- 
voda alj podjetja, ki bi lahko 
nudilo vsestransko pomoč pri 
organizaciji poslovanja podjetij. 
Medtem je republiški Izvršni 
svet ustanovil Zavod za orga- 
nizacijo dela in varnosti pri 
delu s sličnim delovnim progra- 
mom. Okrajni zavod bi uredil 
le neposredno pomoč gospo- 
darskim organizacijam ter se ne 
bi ukvarjal s teoretičnimi pro- 
blemi politične ekonomije. Za. 
vod bi bil spočetka nekak knji- 
govodski servis г ustrezajočo 
mehanizacijo (knjižni avtomati), 
pozneje pa naj bi »e razširil 
tako, da bi posloval tudi z elek- 
tronskimi računsko statističnimi 
stroji po sistemu perforiranih 
kartic. 

Namen Zavoda je nuditi po- 
moč industrijskim obrtnim in 
trgovskim podjetjem na terito- 
riju okraja pri racionalizaciji 
njhovega poslovanja v ekonom- 
skem in tehničnem smislu. 
Efekt te pomoči bi bil v Izbolj- 
šanju rentabilnosti podjetij m s 
tem v zvezi v povečanju dohod- 
kov okraja. 

Program dela bi bil sledeč: 
1. Oprtvijanje znanstvenega 

raziskovanja na področju fi- 
nančnega in knjigovodskega po- 
slovanja. 

2. Proučevanje organizacije 
knjigovodstva v gospodarskih, 
zadružnih in družbenih organi- 
zacijah ter zavodih, proučevanje 
setve m uporabnosti sedanjih 
metod knjigovodstva. 

3. Dajanje navedenim organi- 
zacijam neposredno strokovno 
pomoč za izboljšanje knjigovod- 
ske službe, za določevanje in 
razvrstitev delovnih mest ter 
Izdelovajnje ekonomskih analiz. 

4. Proučevanje sodobnih me- 
tod knjigovodstva in uvajanja 
teh novih metod. Z uvedbo 
knjižnih avtomatov, strojev za 
poslovanje s perforiranimi kar- 
ticami in podobno. 

5. Usmerjanje in koordinira- 
nje knjigovodskih del v ome- 
njenih organizacijah. 

8. Pospeševanje koordinacije 
dela v podjetjih in med podjetji 
(kooperacija). 

Pri tem svojem delu sodeluje 
zavod s pristojnimi državnimi 
organi, gospodarskimi organiza- 
cijami in zavodi. 

S tovarno papirja v Radečah 
je že predviden program za pro- 
izvodnjo perloriranih kartic, ki 
so potrebne za knjiženja na 
strojih po sistemu perloriranih 
kartic. (Sedaj te kartice uva- 
žamo iz USA, kar stane letno 
okoli 40.000 dolarjev.) 

bo zavod rabil posojila, katera 
bi odobril Okrajni ljudski odbor, 
in bi jih zavod odplačeval z let- 
nimi anuitetami. Delno je že 
predvideno posojilo iz skladti za 
pospeševanje obrtništva za na- 
bavo-knjižnega avtomata, ki bi 
pomenil za Zavod začetno fazo 
razvoja. 

Zavod bo potreboval pisarni- 
ško opremo, dva pisalna in en 
računski stroj, poleg tega pa še 
stroj za proizvodnjo kartic, kar 
daje zavodu garancijo za aktiv- 
no poslovanje, ker bi zavod 
imel od te dejavnosti pomemb- 
ne dohodke. 

Zavod bi zaposloval največ 14 
večinoma visoko kvalificiranih 
moči. Kolektivni upravni organ, 
ki bi upravljal podjetje, naj bi 
imel 5 do 7 članov, katere iz- 
voli delovni kolektiv (največ 
eno tretjino), dve tretjini pa bi 
imenoval ustanovitelj zavoda. 
Po predračunu bi zavod imel 
v prvem letu pribl. 5,800.000 di- 
narjev izdatkov in prav toliko 
dohodkov, v katerih se predvi- 
deva tudi dotacija iz proračuna 
OLO, katera bi bila potrebna v 
začetku teJ bi se potem vrnila 
z odplačili. 

Smoter nadaljnjega razvoja 
zavoda pa je, da upelje tudi 
garnituro elektronskih knjigo- 
vodskih strojev z uporabo per- 
foriranih kartic, kar je že uve- 
deno po vseh modernih državah 
ni predstavlja za velike gospo- 
darske organizacije najrentabll- 
nejši sistem poslovanja knjigo- 
vodstev. Za nabavo osnovnih sredstev 

OSNUTEK ODLOKA 0 OPRAVLJANJU MRLIŠKE 
PREGLEDNE SLUŽBE V OKRAJU LJUBLJANA 

(GRADIVO ZA 7. SEJO) 
zdravnikih In pod neposrednim 
nadzorstvom in odgovornostjo 

1. Zaradi uspešnega oprav- 
ljanja mrliške pregledne službe 
in v namenu, da ta ne ugotav- 
lja samo nastopa smrti in dej- 
stva mrtvorojenosti, ampak tud: 
vzroke ter neposredne povode 
smrtj in da izvaja tudi ostale 
v Interesu javne zdravstvene 
sduibe potrebne ukrepe — 
opravljajo v okraju Ljubljana 
službo mrliških preglednikov 
samo zdravniki. 

2. Mrliško pregledna- služba 
spada v pristojnost občinskih 
ljudskih odborov; opravljajo jo 
po mrliških preglednikih — 

upravnika občinskega zdrav- 
stvenega doma oziroma postaje. 

3. Mrliško pregledno službo 
finansara pristojni občinski 
ljudski odbor. 

4. Zdnavnaku pripada za en 
mrliški ogled honorar, ki ga do- 
loči pristojni občinski ljudski 
odbor, vendar najmanj za zne- 
sek 500 din s pravico do povra- 
čila prevoznih stroškov. 

5. Ta odlok velja od 1. maja 
1956. 

Na podlagi prvega odstavka 
63. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvali zakona o volit- 
vah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov ter na predlog 
obćinskega Ijiudskega odbora 
Grosuplje 

določa 
Okrajna volilna komisija za 
okraj Ljubljana za nadomestne 
volitve v 24. volilni enotni Ob- 

stih ter o 
ljudskih 

Na podlagi 1. odst. 86. člena 
Zakona o pravicah in dolžno- 

volitvah in odpoklicu 
poslancev Ljudske 

skupščine LRS ter na predlog 
občinskih ljudskih odborov 
Grosuplje, Ljubljaoa-polje In 
Lj ubij ana-Budnik 

določa 
Okrajna volilna komisija za 
okraj Ljubljana za nadomestne 
volitve v 51. volilni enoti Re- 
publiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS sledeča volišča: 

1. V občini Grosuplje: 
1. voliSče bo pri »MUller Leo- 

poldu«, Grosuplje št. 65, kjer 
volijo volivci iz Grosuplja 
In sicer za območje na levi 
strani ceste I. reda v smeri 
Ljubljana—Novo mesto. 

2. volišče bo v menzu gostil- 

ODLOČBA 
činskega ljudskega odbora Gro- 
suplje sledeča volišča: 

Volišče bo v Gasilskem domu 
v Veliki Loki, kjer volijo voliv- 
cii iz naselij Velika Loka in Ma- 
la Loka pri Višnji gori. 

Ta odločba se objavi v Ljub- 
ljanskem Glasniku in na oglas- 
ni desk: Občinskega ljudskega 
odbora Grosuplje. 

Predsednik: 
Pernuš Jože 1. r. 

ODLOČBA 
ne »Grosupeljčan«, kjer vo- 
lijo volivci iz Grosuplja in 
sicer za območje desne 
strani cesite I, reda v sme- 
ri Ljubljana — Novo mesto 
do mostu In dalje ob de- 
snem bregu Grosupeljščice. 

3. voliSče bo v Zadružnem 
domu Sp. Slivnica, kjer vo- 
lijo volivoi Iz naselja Sp. 
Slivnica. 

4. volišče bo pri »Vidic Jože- 
tu«, Velika Račna 21, kjer 
volijo volivci iz naselij Ve- 
lika Račna in Predole. 

5. volišče bo pri »Bahovcu«, 
Mala Račna št. 1, kjer vo- 
lijo volivci naselij Mala 
Račna in CuSperk. 

6. volišče bo v osnovni Soli 
Ilova gora, kjer volijo vo- 
livcu iz naseliti Velika Ilo- 

va gora m Gaberje. 
7. volišče bo na posestvu OZZ 

Boštanj, kjer volijo volivci 
iz naselij Veliko Mlačevo 
in Malo Mlačevo. 

8. volišče bo v Gasilskem do- 
mu v Zaigradcu pri Grosup- 
Iju, kjer volijo volivci iz 
naselja Zagradec pri Gro- 

supljem, 
9. volišče bo pri »Erjavec 

Martinu«, Plešlvica štev. 6, 
kjer volijo volivci iz nase- 
lja Plešivica. 

10. volišče bo v Gasilskem do- 
mu v Žalni, kjer volijo vo- 
livci Iz naselja Žalna. 

11. volišče bo v Gasilskem do- 
mu Gatlna, kjer volijo vo- 
livci iz naselja Gatlna. 

12. volišče bo pri »Keber Fran- 
cu«, Sp. Blato št. 19, kjer 
volijo voMvci iz naselij Sp. 
Blato in Sp. Duplice. 

13. volišče bo v osnovni šoli 
na Polici, kjer volijo voliv- 
ci iz naselij Polica, Blečji 
vrh in Peč. 

14. volišče bo pri »Ferjan Fran- 
cu«, Dalenja vas št. 10, kjer 
volijo volivci Iz naselij Do- 
lenja vas pri Polici, Gore- 
nja vas pri Polici, Mali Ko- 
nec, Kožljevec In Troščine. 

15. volišče bo pri »Sircelj Fran- 
čiški«, Dole št. 4, kjer vo- 
lijo volivci iz Dol pri Poli- 
ci. 

16. volišče bo pri »Kocjan Jo- 
žetu«, Velika stara vas št. 
3, kjer volijo volivci Iz na- 
selij Velika stara vas. Mala 
stara vas in Zgornje Dupli- 
ce. ' 

17. volišče bo v menzi »Gradi- 
sa« na Perovem, kjer volijo 
volivci iz naselij Perovo in 
Jerova vas. 

18. volišče bo na ekonomiji 
•Stara pošta«, kjer volijo 
volivoi Iz naselij Brvace, 
Hrastje pri Groeuplij.u in 
Brezje pri Grosuplju. 

19 volišče bo pri »Zaviršek An- 
tonu«, Cikava št. 19, kjer 
volijo volivci iz naselij Ci- 
kava, Sela pri Šmarju in 
Paradišče. 

20. volišče bo pri »Zaviršku«, 
Sap št. 13, kjer volijo vo- 
livci Ik naselij Sap in Pod- 
gorica pri Šmarju. 

21. volišče bo pri »Rejc Sta- 
netu«, Zg. Slivnica, kjer 
volijo volivci iz naselja Zg. 
Slivpica. 

22 volišče bo v Zadružnerr do- 
mu v Smanju, kjer volijo 
volivci Iz naselja Razdrto, 
Šmarje, Huda Polica in Ve- 
liki vrh pri Šmarju. 

23, volišče bo pri »Selan Fran- 
cu«, Tlake št. 13, kjer volijo 
volivci Iz naselij Gajniče, 
Mali vrh pn Šmarju in Tla- 
ke. 

24, volišče bo v Gasilskem do- 
mu Ponova vas, kjer volijo 
volivci Iz naselij Ponova 
vas in Cerovo. 

25, volišče bo pri »Kadunc 
Francu«, Bičje šit. 9, kjer 
volijo voliva! Iz naselij 
Bičje in Pece. 

26, volišče bo v osnovni šoli 
Podtab.or, kjer volijo voliv- 
ci Iz naselij Medvedica 
(del), Podtabor, Mala vas, 
Vino in Podigorloa prs Pod- 
taboru. 

27, volišče bo pri »Skrjanc An- 
tonu«, Udje št. 10, kjer vo- 
lijo volivci Iz naselij Roga- 
tec, Udje In Vrblčje, 

28, volišče bo pri »Mikllč An- 
tonu«, Veliike Lipljene št. 11, 
kjer volijo volivci iz nase- 
lij Rožnik in Velike Liplje- 
ne. 

29, Volišče bo v osnovni šoli 
Staro apno, kjer volijo vo- 

livci iz naselij 
(del). Male Lipljen«! 
apno in Železnica. 

poli 
2. V občini Ljubljana-' 
1. volišče bo v osno4' 

Mali Lipoglav, Wer 

volivci iz naselJ 'j 
pri Lipoglavu, 
glav, Ргпсе, 
Pancah in Veliki L'P1* 

o/ 
3. V občini Ljubljane-" ; 

1. volišče bo v 
uradu Škofljica, 
volivci iz naselja ' (i 
In sicer od hišne 4.. 
1 do 54 in od 74 do 

2. volišče bo v Gasil**® 
mu Škofij ica, 
volivci iz naselja ° ,p 
od hišne št. 56 do 
sel j a Zalog. 

3. volišče bo pri 'J ■ 
Ivanu«, Lamšče, W" 
jo volivoi iz naseli8 

šče. у 
4. volišče bo v pisarni ^ 

ka Pleše, kjer volil® » 
cl iiz naselij Dole P".:j 
Ijici, Reber pri Site1"' 
Pleše. .. 

5. volišče bo pri »Krf'J 
tu«, Gumnišče š'- 
volijo volivci i' 
Gumnišče. Glinek 'n 

nje Blato. i 
6. volišče bo v osn®^ 

. Pijava gorica, ^ј®* ( 
volivci iz naselij P" 
rica in Drenik. ^ 

7. volišče bo pri »KilV t.» 
tonu«, Smrjeno, 
volivci iz naselij ' л/ 
Gradišče nad PijJV'<'Mi i 
in vrh nad Zelitnll3": r 

8. volišče bo v osn0v
|/'" 

Zelimlje, kjer voliJ" )(ls 
iz naselij Zelimlj* 
in Selnik. јЖ 

9. volišče bo v Kr vs" 
uradu na Igu, 1<ЈеГ 
volivci iz naselja 

10. volišče bo pri ' * k 
Jožetu«, Staje š'- ' 
volijo volivci iz n35 

in Staje. 
11. volišče bo pri »Jere .ft' 

ISka Loka št. U, *' 1- 
lijo volivci iz nas®1' 
Loka. »мА 

12. volišče 
Francu«, 
jo volivci iz naselja 

13. voliSče bo na ^ 
»Brest«, kjer volil)" 
iz naselja Brest. ^ 

14. voliSče bo v Kultur v( 
mu Tomišelj, 
volivci iz naselja ,.c '' 

15. volišče bo pri ^ 
žetu«, Vrbljene št. ^ 
volijo volivd iz 

Vrbljene. 1(1 F
1 

16. volišče bo pri vjl 
nu«, Strahoimeir, k-' git*1 

volivci iz naselja 

60 pr!i иег VJ Matena, 

17. volišče bo pri »Jane; 0/ 

tonu«, ISka, kjer 
livcl iz naselja . 
nji Ig. -viil 

18. volišče bo v OSO" tf()D 
ISka vas. kier volij" 
Iz naselja J 

19. volišče l>o v plsfjj, 
karne Draga. W, 
volivci iz naselil ^ 
КгепгтмИсз in S3 ф ■ 

20. volišče bo v P"" .u«, Л 
silskega đoma - 4 o9" 
volijo 

doma 
volivd 

Skrilje. 
21. volišče bo oeno^d' 

Golo. kler volijo 
nasella Golo- 0fi 

22. voliSče bo v o"". v" f 
Z a potok kler vol ^ f 
Iz naseliti Ro*3 ^ V'; 
miljami. Za«0 „ d A '. (■ 

P rj icJ« ' 

J 


