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4 nii",Potem, ko je stopil v ve- sprejeta v septembru lanskega leta, 
' omunalni sistem v sep- je obsegala vsega skupaj 381 usluž- 
'kega leta, je ljudski benccv, medtem ko jih sedanja si- 
el Odločbo o začasni stemizacija predvideva 369. V teh 
delovnih mest v upravi številkah ni zapopadeno tehnično zadeve in splošno upravo OLO je 

'' јм'- 'iudskega odbora. Od- osebje (snažilke, šoferji in dt-lnvci), Okrajni ljudski odbor na svoji . '»ila le začasna In ne ustre- 

i. - 
s'i* 

rav naval novo odločbo o sistemiza- 
ciji delovnih mest, ki je nižja, kot 
pa je bila stara sistemizacija. 

Na predlog Sveta za notranje 

ч katerih je 27. Število sistemiziranih skupni seji obeh ™ H Лв*.С»П11« III lic ЖХМ»^.ЖЖ.. . V...... ^' ??.ašnjim potrebam. Ljud- delovnih mest je torej nekoliko 
LRS je namreč dne nižje od števila delovnih mest v 

Siif '• sprejela /akon o stari sistemizaciji. 
S|0vOr5«nih У Ljudski repu- Dejanska zasedba delovnih mest 

i ^ Је prinesel spre- pa je seveda nižja od predvidene 
41- V organizaciji upravnih sistemizacije. Pri vseh tajništvih 

i 4iiUdskih odborov. Ta zakon delu danes 217 uslužbencev, pri vseh 
i^bof"1 f1'- določil, da ljud- okrajnih zavodih (Zavodu za pla- 
u*io ' ' odločbo iloločijo svojo niranje, Zavodu za statistiko in šti- j 0rKenizacijo upravnih or- ri|i Katastrskih uradih) dela danes 
ta ТцЈ' sistemizacijo delovnih 75 uslužbencev. V vseh tajništvih 
^itj 1^ odločbo j)a mora nato јц zavodih ter uradih je torej skup- 

na 
zborov dne 

У». 'Zvpi;«- i i" 111 m » izdaja Okrajni ljudski o 
HRS svet , J,,,lskc skuP- "o zaposlenih 292 rednih uslu/.ben- Liubl/ana |H, »klepu 10. skupne 
SoHi . cev- ' "'»"S 4\h P® J?, zaposlenih se Okrajnega zbora in Zbora pro 
Nb«?81 7«огаЈ cit* zakona je 24 honorarnih uslužbencev, ki so ■ |(4.v (lllt> ,, jx. 1956 TI«. mil — * I •   I _ _ У  _    2 . . A « ... . .. ■ m«« ав « Is I /t I «r ■ ll a»1 akL* ffall il|> n • 
* ()|", nЈе zadeve in splošno ■Si!! V razpravljal o novi or- 

li. septembra 1956 sprejel novo od- 
ločbo o notranji organizaciji in si- 
stemizaciji delovnih mest v upravi 
ljudskega odbora. 

Mu osnovi 70. člena Zakona o 
upravnih organih v Ljudski repub- 
liki Sloveniji (Ur. list I,RS, št. 13/56) 
in na osnovi člena 39 Splošnega za- 
kona o ureditvi občin in okrajev 
(Ur. list KI.IIJ, št. 26/55) ter v zvezi 
z določili Statuta okraja Ljubljana 
izdaja Okrajni ljudski odbor 

seje 
proizva- 

Sf 

na sistemiziranih delovnih mestjh, 
ter 11 honorarnih uslužbencev, 'ki 

^il ц;" sistemizaciji in jo delajo na m^tih, ki so začasnega notranjj 0,.fialli7.aciji in delovnem 
V '"Љк.™« odbor., d. ,0 =.о,п M^a .oJ.,l„,il,.or!!.,o. Okraj- 

m 
ODLOČBO 

* Vfift razlika med staro in no- 
.organizacijo uprave 

ljudskega odbora je 

{S^tavi Se novo Tajništvo 1 se novo Tajništvo ne delajo polnega delovnega časa. 4i, obrambo, ki ga poprej Ako primerjamo torej število usluž- 
t, 1)^1 deve narodne obrambe bencev, ki so dejansko zaposleni da- 

'?t /.obravnavale kot poseben nes v upravi ljudskega odbora (327) 
I40 ,iradu tajnika OLO. Novo 

'In „га narodno obrambo je 
^Цг

0уа Uredba o organiza- 
, '1 |0j|v' komisij ter republi- 
V^ni,.'h upravnih organov 'i "П(» I upiciTiini » II*'« •' Лц v 

Oorambo, ki je bila ob- polnjeno s 
29, štev. zveznega urad- videva nova sistemizacija. 

s 

upravi Okrajnega ljudskega odbora 
dela torej trenutno 327 uslužben- 
cev. Pri tem pa moramo seveda 
upoštevati, da honorarni uslužbenci 
ne delajo polnega delovnega časa. 

s številom uslužbencev, ki jih pred- 
videva nova sistemizacija (369), po- 
tem vidimo, da manjka še 42 usluž- 
bencev. Seveda pa je malo verjet- 
no, da bo število uslužbencev izpo- 

številom, ki ga pred- 
Ai4 
Vot „ 
C V,.. n<)VO V i,Post, 

tajništvo je bilo 
f'iti''"s'nviti Tajništvo za fi- 
Л Poprej ni bilo. 
MVrv ® Kil/* v/ n • 1 vci 'Je bilo vzpostavljeno 

,1. ii! delo. Posle tega taj- 
"y0 

1 oprej opravljalo bivše 
IV fга socialno varstvo in 
C4iii/meria OLO. Po novi 
% S '>a so M posli sedaj raz- 1(14 obravnavajo v dveh 

T ■ 
i» (InL-i^-lo^stvo za prosveto 
^4i "o .Širše področje dela 
V Solsj

>re'7,enovano v Tajnl- 'ц Чјр vo in izvenšolsko izo- 

iiSdoli"<!sk' odbor ima, vštev- 

Kljub temu, da je bilo treba v 
smislu novega zakona o upravnih 
organih in po nekaterih drugih po- 
sebnih predpisih organizirati še 110- 
■\a tajništva, je sistemizacija delov- 
nih mest vendar nižja, kot pa je 
bila stara, določena v septembru 
lanskega leta. Dejstvo je, da na- 
lagajo številni predpisi okrajnim 
ljudskim odborom še danes vse pol- 
no nalog, ki jih mora uprava ljud- 
skega odbora izvršiti. Pri ustano- 
vitvi novih republiških sekretaria- 
tov se je pokazal v praksi tudi tale 
problem; novo ustanovljeni sekre- 
tariati žele imeti v upravi Okraj- 
nega ljudskega odbora svoje ustre- 
zajoče organe, s katerimi bi ti se- V4m ■Г'7л "uoor ima, vsiev- -/.ajoče organe, s Kaieruni 01 11 se- 

ЛЛп,. Vaillika' 12 tajništev, krelariati poslovali. Na tu način pa . okrajne uprave in in ■ "  1 л~ , ! —  iS 
Љ?0* I" (> okrajnih zavodov 

končno še poseben 
okrajnega javnega Vu 'вђј! O 

'n Senat za prekrške "'ki, 
StUrt P^krške. 

н,.? 0^'е pa določa si- 
ovnih mest. Posebna 

I k >edeve ? pos^a?ril Svet 7a 

C* L Prppi'^i 'n splošno upravo je bilo postavljeno že v 
S4 "ova' ."'" delovna mesta lanskega leta, je, da 

je podana nevarnost, da bi se apa- 
rat ljudskih odborov širil, ne pa 
krčil. Zato je stal Svet za notranje 
zadeve in splošno upravo OLO na 
stališču, da je treba zelo oprezno 
pristopiti h kakršnimkoli spremem- 
bam v organizaciji uprave ljudske- 
ga odbora, ki bi narekovale zviša- 
nje števila uslužbencev. Načelo, ki 

"" ' začetku 
se mora apa- 

kr- N|a.. "'stemizacija posta- rat okrajnega ljudskega odbora 
k rtOmisi- ""vodil in zaključ- čili, ne pa širiti. To načelo je ... 

Močnik Prejšnja sistemi- dilo tudi Svet za notranie zadeve 
" niest, ki je bila in splošno upravo OLO, ko je ob- 

nega' ljudskega <и11>ога in o siste- 
matizaciji delovnih mest. 

A. NOTRANJA ORGANIZACIJA 
1. člen 

Za neposredno uporabo zakonov 
in drugih predpisov za strokovno 
obdelovanje in pripravo aktov ljud- 
skega odbora in njegovih organov, 
za izvrševanje njegovih sklepov, za 
opravljanje drugih upravnih zadev 
ter za opravljanje administrativno- 
telmičnih zadev iz svoje pristojnosti 
ima uprava Okrajnega ljudskega od- 
bora naslednje organizaeijsKe enote: 

1. Urad tajnika ljudskega odbora 
2. Tajništvo za narodno obrambo 
3. Tajništvo za notranje zadeve 
4. Tajništvo za finanee 
5. Tajništvo za -gospodarstvo 
6. Tajništvo za komunalne zadeve 
7. Tajništvo za urbanizem 
8. Tajništvo za delo 
9. Tajništvo za socialno varstvo 

10. Tajništvo za šolstvo in izven- 
šolsko izobraževanje 

11. Tajništvo za kulturo 
12. Tajništvo za zdravstvo. 
Samostojne okrajne uprave in 

inšpektorate, in sicer: 
1. Upravo za gozdarstvo 
2. Upravo za vodno gospodarstvo 
3. Upravo za ceste 
4. Sanitarni inspeiktorat. 
Okrajne zavode in uraide: 
1. Zavod za planiranje 
2. Zavod za statistiko 
3. Katastrska urada I. 

Ljubljani ter Katastrska 
Kamniku in Grosupljem. 

Posebne okrajne organe: 
1. Okrajnega javnega pravobra- 

nilca 
2. Senat za prekrške in sodnika 

za prekrške. 
2. člen 

Urad tajnika ljudskega odbora 
vodi neposredno tajnik, ki načeluje 
upravi ljudskega odbora, organizira 

in 11. 
urada 

njeno delo in nadzoruje njeno po- 
slovanje. 

V Uradu tajnika ljudskega odl«)- 
ra so: 

a) Personalna služba, ki vodi 
razvid uslužbencev Okrajnega ljud- 
skega odbora in tistih uslužbencev 
zavodov, ki jih postavlja in voli 
ljudski odbor, ter za uslužbence 
občinskih ljudskih odborov, za ka- 
tere daje ljudski odbor svojo pritrdi- 
tev za nastavitev; vodi administra- 
cijo za Personalno komisijo, za Ko- 
misijo za uslužbenska vprašanja in 
zu Komisijo ^za volitve in imenova- 
nja; izdeluje na podlagi odločb 
ljudskega odbora oziroma Personalne 
komisije osnutke odločb o postavit- 
vah, premestitvah in napredovanju 
uslužbencev Okrajnega ljudskega 
odliora in tistih zavodov, glede ka- 
terih odloča Okrajni ljudski odbor 
o uslužbenskih razmerjih, ter oprav- 
lja splošne administrativne posle, ki 
so v zvezi z delovnim področjem 
personalne službe. 

b) Upravni inšpektorat, ki nad- 
zoruje zakonitost dela upravnih 
organov Okrajnega in občinskih 
ljudskih odborov, pregleduje pred- 
loge predpisov, ki jih izdajo sveti 
ljudskega odbora ter daje svoje pri- 
pombe in mnenja o njihovi pravno- 
tehnični struni; daje okrajnim in 
občinskim upravnim organom mne- 
nja o osnutkih predpisov in odločb, 
ki mu jih ti pošljejo v mnenje; po- 
maga tajniku ljudskega odbora pri 
nadzorstvu nad izvrševanjem skle- 
pov Okrajnega ljudskega odbora; 
sodeluje pri organizaciji uprave 
Okrajnega in občinskih ljudskih 
odborov; pregleduje in daje pripom- 
be k zapisnikom sej in k »ktom 
občinskih ljudskih odborov; nad- 
zoruje administracijo ljudskih odbo- 
rov in administracijo okrajnih in 
občinskih zavodov. 

c) Skupščinska pisarna, ki po- 
maga tajniku ljudskega odbora pri 
tehničnih pripravah za seje ljudske- 
ga odbora, oskrbuje stenografske 
zapisnike na sejah ljudskega odbora 
in skrbi za obveščanje pristojnih 
organov o sprejetih sklepih na sejah 
ljudskega odbora; vodi in hrani 
zbirko pravnih predpisov okrajnega 
in občinskih ljudskih <>dl>orov; vodi 
knjigo sklepov ljudskega odbora: 
vodi razvid odbornikov ljudskega 
odbora in članov njegovih svetov in 
komisij; hrani sejne zapisnike ljud- 
skega odbora in njegovih svetov; 
vodi posle v zvezi s tehničnim de- 
lom za- objavo predpisov Okrajnega 
ljudskega odbora in občinskih ljud- 
skih odborov v >Glasniku<£ in pri 
izdajanju Biltena. 

d) Glavna pisarna, ki sprejema, 
razdeljuje in odpravlja pošto, arhi- 
vira spi«- ter vodi predpisane pisar- 
niške knjige. 

e) Ekonomat. ki skrbi za naba- 
vo pisarniškega materiala in inven- 
tarja ter za pravilno funkcioniranje 
poinožno-tehnične službe. Vodi raz- 
vid inventarja ljudskega odbora. 

g) Referat za prošnje in pritož- 
be, ki rešuje proišnje in pritožbe, 
ki jih izven upravnega ivostopka 
vlagajo državljani ter |H)litične in 
družbene organizacije; izvršuje po- 
izvedbe na zaprosila Višjih državnih 
organov v zvezi s prošnjami, ki so 
naslovljene na te organe. 
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h) Knjižničar, ki vodi in ureju- 
je strokovno knjižnico ljudske od- 
Lora. 

i) Tajnik Komisije zu upokojene 
vojaške osebe, ki opravlja posle po 
navodilih te komisije. 

3. člen 
Tajništvo za narodno obrambo, 

ki opravlja upravne in tehnične za- 
deve na področju organizacije in 
mobilizacije virov in sil države za 
obrambo ter za izvrševanje sklepov 
Komisije za narodno obrambo; poleg 
zadev na področju narodne obrambe. 
ki jih opravlja kot upravni organ, 
pripravlja dokumenl 
trebna za odloke in sklepe o pred- 

i taci jo, ki je po- 

metih in predlogih, o katerih sklepa 
ljudski odbor ali Komisija za narod- 
no obrambo, in se tičejo mobilizacij- 
ski priprav na posameznih področjih 
dejavnosti državnih organov ter 
gospodarskih in družbenih organi- 
zacij. 

Notranja organizacija Tajništva 
za narodno obrambo se določi s po- 
sebno odločbo. 

4. člen 
Tajništvo za notranje zadeve, 

ki opravlja v mejah pravic in dolž- 
nosti okraja vse notranje zadfcve 
razen tistih, ki so po posebnih pred- 
pisih v pristojnosti Okrajnega ljud- 
skega odbora in ustreznega njego- 
vega sveta. 

Tajnišivo za notranje zadeve 
opravlja upravne zadeve s področja: 

1. varstva osebnih, premoženjskih 
hi političnih pravic državljanov, 

2. zaščite državne varnosti. 
3. preprečevanje in odkrivanje 

kaznivih dejanj, izsleditve in prije- 
manje storilcev kaznivih dejanj in 
njihove izročitve organom, ki so pri- 
stojni za pregon, ter pomoči in sode- 
lovanja pri odkrivanju storilcev go- 
spodarskih prestopkov, 

4. varstva javnega reda in vzdrže- 
vanja reda in miru, 

5. preprečevanja, odkrivanja in 
naznanitve prekrškov in njihovih 
storilcev, 

6. izvršitve kazni, varnostnih 
ukrepov in vzgojnih poboljševalnih 
ukrepov, če niso posamezne od teh 
zadev v pristojnosti drugih organov, 

7. varnosti prometa na javnih 
cestah, 

8. potnih listov, kontrole potni- 
škega prometa čez državno mejo ter 
prebivanja in gibanja tujcev. 

9. državljanstva in osebnih stanj, 
10. uporabe predpisov o društvih, 

zborovanjih io drugih javnih shodih; 
o spravljanju tujega tiska v državo 
in o njegovem razširjanju; o posesti 
in noženju orožja in o prometu s 
strelnim orožjem, strelivom in raz- 
strelilnimi sredstvi; 

11. prijavne in od javne službe in 
ugotavljanje istovetnosti državlja- 
nov, 

12. požarnega varstva in civilne 
zaščite, 

13. in druge zadeve, ki so po po- 
sebnih predpisih v okrajni pristoj- 
nosti Tajništva za notranje zadeve. 

Notranja organizacija Tajništva 
za notranje zadeve se določi s po- 
sebno odločbo. 

5. člen 
Tajništvo za finance, ki sprem- 

lja finančno izvrševanje okrajnega 
družbenega plana in opravlja uprav- 
ne zadeve iz okrajne pristojnosti na 
področju finančnih obveznosti gospo- 
darskih in drugih organizacij in 
državljanov do družbene skupnosti 
ter dohodkov do družbenih skladov; 
pripravlja in irvršuje okrajni pro- 
račun _ ter kontrolira izvrševanje 
okranjnega proračuna ter proračun- 
sko-računovodskega in materialnega 
poslovanja državnih organov, zavo- 
dov in aružbenih skladov; opravlja 

upravne zadeve na področju finanZ- 
nega poslovanja gospodarskih in 
družbenih organizacij ter na pod- 
ročju premoženjsko-pravnih razmerij 
glede zemljišč ter evidence in var- 
stva splošnega ljudskega premoženja 
(agrarna reforma in kolonizacija, 
razlastitev, nacionalizacija, zaplemba, 
zemljiški sklad in promet z' zemljišči 
in s stavbami) 

Tajništvo za finance ima v svo- 
jem sestavu naslednje organizacijske 
enote: 

1. Odsek za proračun in sklade, 
ki pribavlja od posameznih svetov 
ljudskega odbora predloge za pro- 
račun ljudskega odbora, jih ocenjuje 
in sestavlja celotni predlog prora- 
čuna; opravlja revizijo "in kontrolo 
nad izvrševanjem proračuna in nad 
uporabo sredstev, ki so planirana 
v proračunu; ocenjuje letne pred- 
račune dohodkov in izdatkov finanč- 
no samostojnih zavodov; opravlja 
kontrolo nad izvrševanjem proračuna 
in nad izvrševanjem predračunov 
dohodkov in izdatkov finančno sa- 
mostojnih zavodov; sestavlja pred- 
log zaključnega računa o izvršitvi 
proračuna ter predloge zaključnih 
računov finančno samostojnih zavo- 
dov ter samostojnih skladov; izvršu- 
je tudi druge finančno operativne 
posle, ki zadevajo izdatke. 

V odseku za proračun in sklade 
so naslednji trije referati: 

a) referat za proračun okrajne- 
ga ljudskega odbora in njegovih 
ustanov, ki opravlja naslednje 
posle: 

sestavlja okrajni proračun, tro- 
mesečne in mesečne plane, 

pripravlja predloge za virmane, 
vodi evideneo o stanju proračun- 

skih kreditov in o izvršenih do- 
hodkih, 

vodi evidenco o virmanih, 
sestavlja sklepni račun, 
analizira okrajni proračun, 
pripravlja predloge predračunov 

za nove ustanove, proračunske in 
finančno samostojne zavode, 

pripravlja odločbe o povračilu 
dohodkov, 

pripravlja odobritve za prenos 
inventarja- in materiala, 

pregleduje bilance finančno samo- 
stojnih zavodov in izvršuje kontrolo 
nad proračunskim poslovanjem vseh 
ustanov in skladov. 

b) Referat za proračune občin- 
skih ljudskih odborov in njihovih 
ustanov, ki opravlja naslednje po- 
sle: 

sestavlja osnovne proporce okraj- 
nih in občinskih -ljudskih odborov, 
izvršuje analizo izvršitve proračunov 
občinskih ljudskih odborov, 

pregleduje občinske proračune 
glede na skladnost z zakoni in glede 
na ustreza jočo višino predvidenih 
kreditov za določene proračunske 
potrebe, 

pripravlja garancije za občinske 
proračune za najetje kratkoročnih 
posojil ter 

zbira podatke o planih in sklep- 
nih računih občinskih ljudskih od- 
borov. 

c) Referat za sklade, ki opravlja 
naslednje posle: 

pregleduje letne predračune sklo- 
nov ustanovljenih z družbenim pla- 
nom in proračunom, 

sestavlja tromesečne plane skla- 
dov, 

zasleduje poslovanje skladov, 
evidentira in zasleduje gibanje 

vseh skladov gospodarskih organi- 
zacij, 

pripravlja za ljudski odbor vse 
predloge v zvezi s kreditno politiko 
ter 

vzdržuje v vseh finančnih zade- 
vah ljudskega odbora stike z ban- 
kami, gospodarskimi in zadružnimi 

organizacijami, razen т primeriTi, 
kjer je s predpisi določeno drugače. 

2. Odsek Za imovinsko-pravne 
zadeve, ki opravlja vse zadeve 
splošno ljudskega premoženja, zlasti: 

posle iz pristojnosti po Temelj- 
nem zakonu o razlastitvi in upravne 
posle Okrajne razlastitvene komisije, 

ugotavlja oJ)scg nacionaliziranih 
podjetij po Zakonu o nacionalizaciji 
zasebnih gospodarskih podjetij ter 
izdeluje predloge za priznanje akon- 
tacij na račun odškodnine za nacio- 
nalizirana premoženja, 

posle iz pristojnosti po Zakonu o 
prometu z zemljišči in stavbami, 

I >■ le iz pristojnosti po Zakonu o 
agnirni reformi in kolonizaciji LRS, 
po Z;il u o razlastitvi posestev, ki 
jih obdelujejo koloni in viničarji in 
po Zakonu o likvidaciji agrarne re- 
forme, ki se je izvajala do 6. IV. 
1941 na veleposestvih na ozemlju 
LRS. 

posle iz pristojnosti po Zakonu o 
agrarnih skupnostih in Uredbe o 
agrarnih skupnostih in postopku za 
preiskovanje prilastitev državnih 
zemljišč, ledin in zemljišč bivših 
agrarnih skupnosti, 

posle iz pristojnosti po Zakonu 
o ravnanju z razlaščenimi in zaple- 
njenimi gozdnimi posestvi, 

posle iz pristojnosti po Zakonu 
o kmetijskem zemljiškem skladu 
Sploišncga ljudskega premoženja in 
o dodeljevanju zemlje kmetijskim 
organizacijam ter po Zakonu o od- 
pravi viničarskih in podobnih raz- 
merij, 

posle iz pristojnosti po Zakonu 
o opravljanju in gospodarjenju s 
premoženjem bivših agrarnih skup- 
nosti. 

3. Računovodstvo, ki skrbi za iz- 
vrševanje predračunskih izdatkov in 
nadzoruje izdatke po predračunu 
ljudskega odbora. 

4. Uprava za dohodke, ki oprav- 
lja naslednje posle: 

izdaja pojasnila občinskim Upra- 
vam za dohodke ter jim nudi pomoč 
pri njihovem delu, 

zbira podatke o delu občinskih 
Uprav za dohodke in o izvrševanju 
predpisov s področja dohodkov. 

proučuje rešitve občinskih Uprav 
za dohodke ter predlaga njihovo 
ukinitev odnosno razveljavitev, v ko- 
likor niso v skladu z zakon! in 
drugimi predpisi, 

posluje kot druga instanca v 
upravnih zadevah glede dohodkov 
proračuna in skladov, odmeri do- 
nodnine. prometnega davka, davka 
na dediščine in darila itd., 

zbira podatke o ostvaritvi dohod- 
kov proračunov in skladov na ob- 
močju okraja in sestavlja sumarne 
preglede o zadolžitvah gospodarskih 
organizacij, ki jih zajema družbeni 
plan, 

sestavlja analize o dohodkih od 
gospodarstva in od prebivalstva. 

opravlja tudi druga dela, ki so ji 
dana v pristojnost. 

5. Finančni inšpektorat, ki oprav- 
lja naslednje zadeve: 

nadzoruje, kako se uporabljajo 
predpisi o finančnem poslovanju 
gospodarskih organizacij, finančno 
samostojnih zavodov (razen nadzor- 
stva nad izvrševanjem predračunov) 
in družbenih organizacij, ki ostvar- 
jajo tudi dohodke izven redne čla- 
narine, 

nadzoruje oblikovanje in črpanje 
sredstev posameznih skladov po po- 
sebnih predpisih, 

izvršuje občasno kontrolo nad 
rodnim poslovanjem bank, ki ga le-te 
opravljajo v javnem interesu kot 
javne službe (skladi, vplačila dohod- 
kov za proračune in sklade, kontrola 
proračunskega noslovanja, kontrola 
kreditiranja itd.). 

6. člen K ij, 
Tajništvo za gospodaf ^ j 

spremlja izvrševanje okraj ^ 
benega plana, predlaga 01аа)леј£ ' 
svetu ukrepe za izpoInit''v 0prsw ^ 
družbenega plana ^еГпе pri^ 1. 
upravne zadeve iz okra] fl 
nosti na področju gospo*'8 $ (ј, 

Tajništvo za ^Р0<1а$с: 
naslednje organizacijske eu ^ *1 

1. Upravno-pravni ' ze 5I 
deluje pri pripravi grad'. ^ J 
gospodarskih svetov, skrbi i-"W*l 
vanje sklepov svetov i)a 

gospodarstva, pripravlja J "V ' nO"1 

predpisov z gospodarskega 1 f 
ki jih izdaja ljudski '.pra^ 
pristojnosti in sodeluje Pr' j, pc!r 
postopku v vseh zadevali ■ j 
darskega področja. ' 

2. Referat za ind". jastC 
spremlja razvoj celotne 1''jili 
dejavnosti na območju s p# 
učuje in zbira problematik 
ročjo industrije ter izdeluj® joP 
za potrditev investicijskj' D 
mov, pripravlja material za 
ta za industrijo. , vlovv 

3. Referat za 
ki spremlja proizvodnjo 1ПЛ рЛ, 
blaga, namenjenega za ^0] 
njo; zbira in proučuje 1,г0 ^ 
s področja blagovnega РГ0^ i f'i 
šuje vse upravne posle, ki 
7. notranjo in zunanjo „jeili.V 
nizacijo tržišča in z '%• 
izdeluje predloge za P0*14'„vlj' 
sticijskih programov; PrI'Ir.-,f, „ 
terial za seje Sveta za ^r/l jj P 

4. Referat za kmetij5'v®0j 
zdarstvo. ki spremlja ra^^U ^ 
tijske in gozdarske a€J® „jui' f U 
območju okraja ter . 
zbira problema tiko s p**] vjjf P ^ 
tijstva in gozdarstva, 1г. • jsJtib 'j 
loge za potrditev investicij ^ 
gramov; pripravlja . 
Sveta za kmetijstvo јц 

. Referat za gostins^^fiJ^ 
, ki sprem Uu ra*v0ivraj»;# 

5 
zem, ki spremlja rn

v^
v"Ji.'raj8 

in turizma na območju o , 0 s 
učuje in zbira problema 
ročja gostinstva in turizn1 'jifif ^ 
predloge za potrditev 10 ateriJjV 
programov; pripravlja ^t'^ij) 
seje Sveta za turizem 10. срг^шч 

6. Referat za obrt, . 
razvoj celotne obrtne dej jj, < if 
območju okraja; proučuj ,^1; J. 
problematiko s področja 
ju|e predloge za potrdite«,^ 
skih programov; pripraVJ' ^ 
za seje Sveta za obrt. _ jij 1. 

/•. Uprava za investij',^ - 
vršuje investicije и.КЈ 'ticil J. 
skega odbora razen inV ..je 
vanjskih zgradb; jV, 
sko in smotrno uporoblj |J / 
cijskih sredstev za vse 
cije, ki se finansirajo sj(0 ,j» 
sredstev; nadzoruje ua"! ^1,. ij 
rabo sredstev za v«8 аП\г*.Јг 
dela gospodarskih ^ 
katera je dal Okrajni 'J ,0jo fvA 
kreditna sredstva aH Pa j j*v, 
cijo; izvaja kontrolo^.^ 

v njem tehnične in matl^]l|,i 
investicije v namenu .j 
gospodarjenja z investi' ^ 

8. Kmetijski insp«*'" 1 A 
neposredno nadzorstvo orjri)P pi- 
ko izpolnjujejo zavooi- (jrllgC 
in državljani zakon0 ,.,у8. • 
pise s področja kmetUj 

9. Veterinarski .'"^јуо 
vodi neposredno na ,л(|1. 0 ilr 

o" ■ ,nfsl / 
K'^A 

K 

N 

t, 

i 

П 

kako izpolnjujejo zaV „e '"si*11', 
cije in državljani za

r,.tcri,|il Ji I/ 
edpise s področja vt \i 
10. Tržni inšpektor«^ 

posredno na-Hzorstvo 
izponjujejo zavodi. 'V'„get''ffl1 

/1 fl Д-1 i Ч 11 i T O 1.Г/1 П G I П ..rili ' državljani zakone "!}, „o 
ki urejajo fig ia ^ 0 

vD' 
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'iaištv 
7. flen 

'Ptjvl Za '<ol,luna'ne zadeve, ћ.:_, Ja upravne zadeve iz okraj- 
in ч08'' na P0(lročju komu- stanovanjskih zadev. 

Oasl I0-za komunalne zadeve 
'• fieK e orffalliz;lcijske enote: 

feve i'.rut za splošne komunalne 
|г'i ' 0Ргау1ја posle, ki zade- 
Ч ђЛ naseliij in mest; vodi evi- 
[^ibe 8'апЈет splošne komunal- u; opravlja in koor- 

Л' sc tiče pokopališč. Sil j Јд I xWI V') 
javni'1 kopališč in javne 

He "" 
Ui€ in 

!iiefavc- 
'Učni'^ra' za ceste 1» promet, ki 
'bie* spremlja razvoj osebnega 
Чгц? m Medkrajevnega promc- 

'tdn nava izgratlnjo cestne mreže ђ Ij v Povezavi s cestno mrežo 
J: i' rw'a ter cestno mrežo IV. 
^„^rdinira tarifno politiko 
^ t>r kalnega in medkrajev- 
W nadzorstvo nad Л ј, cest. 

fS)}6 ' 'a' za hidrotehniko, ki 
^.Pripravlja dokumentacijo in 
Ллл? У8а investicijska dela na 

kjer ni formirana vodna 
вГђ1Па Podlagi perspektivnih in 
Hih ?nov; nadzoruje delovanje 

'il»( '*uPnoeti in daje iniciativo 
r'f,^toQV,janjc 110v''1' kjer obsta- J те г Potrebe in pogoji; opravlja 
51 teiii, Vodni sklad; sodeluje pri 

1 ^«1 ''^Sj^dili, kolavdacijah in 41,,.''v, a''iiah za izvršena dela 
iztokih. 

za oskrbo z energijo. •t p®ler"t 
WV« s proučevanjem elektro- 

do '„i /ezmer; daje potrebne 
elektrodistribnti v ni m po<l- 

zb<)ljšanje oskrbe z elek- 
()е^

Пег?јЈ0; sodeluje pri iizde- 
^ , vnega programa rekon- 

1^» električne oskrbe okraja. 
1? Ц|,|

('гп1 za nadzorstvo central- 
av 'n dvigal, ki nadzoruje 

I . kurjave v vseh vrstah 
"fltf %i- e ni'kovega pravilnega 
hlSip" та&аЈа kadre kurjače v; I- V obratovanje osebnih dvi- 
r^ti anovanjskih in poslovnih 

IV . 
feV« 111 referat, ki opravlja 1« L^^no-t 

0(]J1Ul,a 
Лје5ек za stanovanjske zadeve, 

»tonP'!t<>žbe Pro'' odločbam nfi 
S C hij ani. pritožbe proti vklju- lu,6 v v družbeno upravljanje, 
L, ''''oledu stanovanjskih po- 

1 tofl, u?i stopnji in pritožbe 
*IVnnju stanovanj. 

H h 
roenergelski inšpektorat, r. Vi 1 n ^"' rgeisKi inspcKtorat, 

/ V »a^^eredno nadzorstvo nad 
rb''e in 'j'Pp'njujcjo zavodi, orga- zakone in dru- 
ВЧ • ' s iKKlročja elektrogospo- 

кд —pravne zadeve s pod- 
O^Blne dejavnosti. 

''nj' v pogledu razdelieva- 

^l^i^ektroenergetskih naprav 
111 Pri graditvi. 

Sst >0 
8. člen 

za urbanizem, ki оргау- 
T Гч Па Za^evc iz okrajne pri- 

vMtiijt P^roČju urbanizma. 
1 za urbanizem ima na- 
Ки0^екђ17'ас'^ке (>,10tc: 

".'ciu . za nrbanistič.K) doku- f 4^°. к;га nrl,:uiistit'- 
K" д odobravnjem u 
'J ..''^enih doku meni 
?К.ђ«in detaJ,nih r('f i* >uti!'tov: analizira prir 

e v zve- 

v> 

in odobravnjem urba- 
entacij, 
regula- 

.4lK —   priprav- 
nln Urbanistične program- 

, „'taeije; pripravlja po- 

od, 
v d 

iif^Vo10 Vse pripravljalne posle 
V>^?dok umentacije v izvrši- 

tNbcl'a п,1јПо dokumentacijo ter 
^ i 'itnC i , del za izvedbo 

ie 

№ ^ГЧ«иЈе regulacije, чц foltovn?a 'a i71 d nje prek 

Proffrnma regionamega 

, K0vn« 1 1 . 1 vPieS. .Ko,nisije za urbani- nJa ali neposredno 

predloge wi reševanje vprašanj 
glede dovolitve uporabe zemljišč za 
konkretne zgradbe. 

3. Odsek za gradbeno-pravne po- 
sle, ki opravlja vse posle v zvezi 
s pripravo in pravno formulacijo 
odločb, s katerimi se odobravajo ur- 
banistične programske in ureditvene 
dokumentacije; pripravlja osnutke 
vse odločb v zvezi z dovolitvami za 
uporabo zemljišč za gradbene na- 
mene in za določitev ožje lokacije 
gradbenih objektov; pripravlja vse 
odločbe v zvezi z revizijo in odo- 
bravanjem projektov gradbenih ob- 
jektov; opravlja vse posle, ki se 
obravnavajo v pritožbeni instanci. 

4. Odsek za geodetske posle, ki 
izvaja vsa geodetska dela na ob- 
močju okraja za potrebe in namene 
urbanističnega planiranja in projek- 
tiranja, vodi arhiv geodetskih podlog 
z evidenfco odobrenih gradbenih 
dovoljenj, odobrenih parcelacij zem- 
ljišč ter realiziranih gradenj. 

5. Referat za splošne zadeve ter 
gradbeno evidenco, ki opravlja vse 
pomožne administrativne posle in 
vodi gradbeno evidenco. 

(>. Gradbeni inšpektorat, ki vodi 
neposredno nadzorstvo nad tem, ka- 
ko izpolnjujejo zavodi, organizacije 
in državljani zakone in druge pred- 
pise s področja gradbeništva; zasle- 
duje in proučuje sodobne načine 
gradnje- in gradbeno problematiko, 
ki se pojavlja na terenu ter daje 
predloge za zboljšanje gradbeništva 
Па splošno, zlasti pa gradbene 
operatfve. 

9. člen 
Tajništvo za delo, ki opravlja 

upravne zadeve iz okrajne pristoj- 
nosti na področju sistema plač, stro- 
kovnih kvalifikacij in strokovne 
izobrazbe delavcev in uslužbencev v 
gospodarstvu, inšpekcije dela, posre- 
dovanja dela, higiensko-tehničnega 
varstva pri delu in socialnega zava- 
rovanja. 

Tajništvo za delo ima naslednje 
organizacijske enote: 

Odsek za organizacijo dela in 
tarife, ki opravl ja zadeve s področ- 
ja organizacije dela in tarifne poli- 
tike, kakor tudi vse posle za Komi- 
sijo za plače. 

2. Referat za delovne odnose, ki 
zbira in proučuje problematiko de- 
lovnih razmerij in stavlja predloge 
za nove predpise s tega področja. 

3. Referat za strokovno izobraz- 
bo delavcev in uslužbencev v go- 
spodarstvu opravlja posle v zvezi z 
delom izpraševalne komisije za kva- 
lificirane in visokokvalificirane de- 
lavce. 

4. Referat za statistiko, ki zbira 
statistične podatke z delovnega pod- 
ročja Komisije za plačo in Inšpek- 
torata dela. 

5. Inšpektorat dela, ki opravlja 
vse posle po predpisih Zakona o in- 
špekciji dela: vodi neposredno nad- 
zorstvo nad tem, kako izpolnjujejo 
zavodi, organizacije in državljani 
zakone in druge predpise s področja 
higiensko-tehničnega varstva pri 
delu in delovnih odnosov. 

6. Biro za posredovanje dela, ki 
opravlja posle v zvezi z zaposlitvijo 
moške in ženske delovne sile, invalid- 
skih oseb ter mladine ter izvršuje 
posle poklicne posvetovalniice; izpla- 
čuje oskrbnino brezposelnim osebam. 

10. člen 
Tajništvo za socialno varstvo, ki 

opravlja upravne zadeve iz okrajne 
pristojnosti na področju splošnega 
skrbstva in varstva družine, skrbni- 
štva in invalidskega varstva. 

Tajništvo za socialno skrbstvo 
ima naslednje organizacijske enote: 

1. Odsek za mladinsko in sploš- 
no varstvo, ki zbira in proučuje 
celotno problematiko 1 področja 

mladinskega in splošnega varstva, 
pripravlja gradivo za sejo sveta ter 
skrbi za izvajanje sklepov sveta. 
Odsek ima: 

a) pravni referat, ki rešuje vse 
pravne zadeve s področja socialnega 
varstva ter daje pravno pomoč so- 
cialnim zavodom in občinskim ljud- 
skim odborom; 

b) referat za skrbništvo, ki zbira 
in proučuje problematiko na pod- 
ročju skrbništva ter daje potrebno 
pomoč občinskim skrbniSkim refe- 
rentom; 

c) Referat za vzgojno zanemar- 
jeno mladino in rejništvo, ki zbi- 
ra in proučuje problematiko na pod- 
ročju vzgojne zanemarjenosti in rej- 
ništva ter nudi potrebno pomoč ob- 
činskim referentom; vodi nadzor nad 
mladinskimi domovi; 

č) Referat za zdravstvene kolo- 
nije, šolske mlečne kuhinje in Med- 
narodni dečji fond (MDF), ki zbira 
in proučuje vprašanja zdravstvene 
in konstitucionalne krepitve otrok; 
organizira zdravstvene kolonije ter 
vrši nadzor nad kolonijami; vodi 
evidenco nad mlečnimi kuhinjami; 
pr ipravlja in zbira razdelilnike glede 
MDF in CARE v vse socialno zdrav- 
stvene ustanove. " 

d) Referat za socialno varstvo 
odraslih, ki zbira in proučuje pro- 
blem-tiko socialnega varstva odraslih 
ter nudi pomoč občinskim referen- 
tom pri reševanju problemov s tega 
področja; nadzira materialno pod- 
poro oskrbovancev v starostnih do- 
movih v zvezi z določanjem oskrbnin. 

2. Odsek za invalidsko varstvo, 
ki zbira in proučuje problematiko s 
področja invalidskega varstva; pri- 
pravlja poročila o načelnih vpra- 
šanjih invalidskega varstva na pod- 
lagi invalidske statistike ter sestav- 
lja analize in predloge za potrebne 
ukrepe; sodeluje pri upravnem po- 
stopku v zadevah revizij invalidske- 
ga-svojstva ter izdaja uradna potr- 
dila o invalidskih svojstvih. Odsek 
ima: 

a) Pravni referat, ki rešuje vse 
pravne zadeve v zvezi s priznanjem 
pravice do invalidskega in otroškega 
dodatka. Izvršuje sklepe Komisij za 
invalidske dodatke. 

b) Referat za priznavanje inva- 
lidskih svojstev in revizijo, ki vrši 
poizvedbe in pribavlja dokumenta- 
cijo ter sestavlja zaključke s pred- 
logi Invalidski upravi LRS; priprav- 
lja odločbe o spremembah invalid- 
skih prejemkov. 

c) Referat za invalidske zadeve 
in zdravstveno varstvo, ki vrši po- 
izvedbe ter pribavlja dokumentacijo 
in sestavlja uradna potrdila za pri- 
znanje invalidskih svojstev; opravlja 
pos'le invalidske zaščite v zvezi z 
rehabilitacijo vojaških vojnih inva- 
lidov: vodi evidenco in kontrolo ko- 
riščenja brezplačnih voženj in vo- 
ženj s popusti; vodi evidenco in iz- 
daja nakazila za ortopedske pripo- 
močke vojaškim vojnim invalidom; 
posreduje zaposlitve in podpore, 
skrbi za zdravniške preglede zaradi 
ugotovitve sposobnosti za delo v 
svrho rehabilitacije ali zaposlitve; 
izdaja odločbe o priznanju podpore 
civilnim invalidom v namenu reha- 
bilitacije ali prekvalifikacije. 

d) Računovodstvo in likvidacija, 
ki izplačuje račune za zdravstveno 
in ostalo zaščito invalidskih upravi- 
čencev; vodi likvidacijo invalidskih 
prejemkov in dodatkov osebnih vo- 
jaških vojnih invalidov in drugih 
invalidskih upravičencev; opravlja 
tudi druge posle, ki so v zvezi z evi- 
denco. izplačili in likvidacijo inva- 
lidskih prejemkov in dodatkov. 

11. člen 
Tajništvo za šolstvo in izvenšol- 

sko izobraževanje, ki opravlja 
upravne zadeve iz okrajne pristoj- 
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nosti na področju šolstva, predšol- 
ske vzgoje, pred vojaške vzgoje, iz- 
venšolskega izobraževanja in ljudske 
prosvetp. 

Tajništvo za šolstvo ima nasled- 
nje organizacijske enote: 

1. Referat za šolstvo, ki zbira in 
proučuje problematiko s področja 
šolstva. 

2. Referat za izvenšolsko izobra- 
ževanje, ki zbira in proučuje pro- 
blematiko s področja izvenšolskega 
izobraževanja. 

3. Referat za štipendije, ki vodi 
evidenco štipendistov v gospodarskih 
organizacijah in pri občinah na ob- 
močju okraja; vodi kontrolo o izpol- 
njevanju pogodb, ki so sklenjene v 
zvezi s štipendijami, nad šolskimi 
uspehi štipendistov. Razpisuje šti- 
pendije, pripravlja pogodbe o štipen- 
dijah in opravlja druge upravne po- 
sle v zvezi s podeljevanjem šti- 
pendij. 

4. Finančni referat, ki izvaja čr- 
panje kreditov in opravlja tudi dru- 
go delo v zvezi s proračuni prosvet- 
nih proračunskih ustanov in finanč- 
no samostojnih zavodov. 

5. Personalna služba, ki urejuje 
vse personalne zadeve prosvetnih de- 
lavcev na popolnih gimnazijah, niž- 
jih in srednjih strokovnih šolah in 
v vzgojnih domovih ter personalne 
zadeve pisarniškega osebja v okraj- 
nih prosvetnih in vzgojnih domovih,- 
pripravlja odločbe o namestitvah, 
premestitvah in razmestitvah za na- 
vedene uslužbence ter vodi evidenco 
vseh prosvetnih uslužbencev v 
okraju. 

6. Šolski inšpektorat, ki oprav- 
lja inšpekci jsko službo v osnovnih 
šolah, srednjih šolah, srednjih stro- 
kovnih šolah, nižjih strokovnih šo- 
lah, domovih in internatih, kmetij- 
sko-gospoduTskih šolah in nad tem, 
kako se vrši predvojaška vzgoja. 

12. člen 
Tajništvo za kulturo opravlja 

upravne zadeve iz okrajne pristoj- 
nosti na področju kulture in telesne 
vzgoje. 

Tajništvo za kulturo ima nasled- 
nje organizacijske enote: 

1. Referat za kulturo, ki zbira, 
proučuje in rešuje problematiko s 
področja kulture in zbira gradivo za 
seje sveta. 

2. Referat za telesno vzgojo, ki 
zbira, proučuje in rešuje problema- 
tiko s področja telesne vzgoje. 

3. Referat za zaščito kulturnih 
spomenikov, ki proučuje problema- 
tiko in rešuje posle v zvezi z zaščito 
kulturnih spomenikov na območju 
okraja. 

4. Inšpektorat za glasbeno šol- 
stvo, ki opravlja inšpekcijsko služ- 
bo v glasbenih šolah. 

13. člen 
Tajništvo za zdravstvo, ki oprav- 

lja upravne zadeve iz okrajne pri- 
stojnosti na pOdročju zdravstvenega 
varstva. 

Tajništvo za zdravstvo ima v 
svojem sestavu naslednje organiza- 
cijske cmote: 

1. Upravno-organizacijski odsek, 
ki opravlja vse posle upravnega in 
organizacijskega značaja s področja 
zdravstva v4>kraju; oprarvlja nadzor- 
stvo nad delom zdravstvenega kadra 
ter vodi zdravstveno statistiko. 

2. Odsek za splošno zdravstveno 
službo, ki opravlja vse upravne in 
strokovne zadeve splošne zdravstve- 
ne zaščite ter zadeve s področja za- 
ščite matere in otroka ter patronažne 
službe. 

14. člen 
Uprava za gozdarstvo, Uprava 

za vodno gospodarstvo in Uprava 
za ceste opravljajo, vsaka za svoje 
področje, za katero je ustanovljeno. 
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tiste upravne zadeve iz okrajne pri- 
stojnosti, ki so s posebnimi predpisi 
dane v njihovo pristojnost 

15. člen 
Sanitarni inšpektorat opravlja 

upravne zadeve iz okrajne pristoj- 
nosti na področju sanitarnega пж1- 
zorstva, zlasti; 

a) nad /Ivili in surovinami za 
proizvodnjo živil ter nad predmeti 
sp^šne rul)c, če je s predpisi tako 
določeno; 

b) nad sanitarnimi razmerami v 
delovnih prostorih, javnih zavodih, 
lokalih, na tr^ih in na drugih javnih 
krajih fer nad napravami za snago 
na deloviščih in v naseljih; 

e) nad sanitarnimi naipravami in 
izvajanjem sanitarnih ukrepov v sta- 
novanjskih hišah in drugih stavbah; 

d) nad vodami in napravami za 
preskrbo z vodo; 

e) nad odplakami in drugimi od- 
padnimi snovmi ter nad napravami 
in ukrepi za preprečevanje škodlji- 
vega vpliva tehnološkega procesa 
proizvodnje na zdravstvene razmere 
v okolici posameznih tovarn oziroma 
obratov in delovišč; 

f) nad cestami in javnimi pro- 
metnimi sredstvi; in v drugih pri- 
merih, kadar tako določajo posebni 
predpisi. 

16. člen 
Za v <>< I za planiranje, ki strokov- 

no pripravlja in obdeluje okrajni 
družbeni plan, opravlja druge za- 
deve iz pristojnosti Okrajnega ljud- 
skega odlK)ra s področja planiranja 
in strokovno pomaga občinskim 
ljudskim odborom pri sestavi občin- 
skih družbenih planov. 

Zavod za planiranje ima v svojem 
sestavu 

1. Odsek za plan proizvodnje 
sestavl ja plim proizvodnje ter sprem- 
lja polletno in letno realizacijo po- 
stavljenegu plana. 

Odsek ima v svojem sestavu: 
u) Referat za industrijo 
b) Refereta za gostinstvo in tu- 

rizem 
c) Referat za kmetijstvo in go- 

rdarstvo 
d) Referat za gradbeništvo 
e) Referat za promet in ko- 

mu nah) 
f) Referat za obrt 
g) Referat za trgovina 
Ti referati sestavljajo vsak za 

svoje področje letne plane in sprem- 
ljajo polletno in letno realizacijo po- 
stavljenega plana. 

2. Odsek za formiranje in delitev 
narodnega dohodka ter gospodarske 
analize, ki izdeluje kompleksni plan 
*a vse panoge gospodarstva, sestav- 
lja plane in bilance sredstev občin, 
vodi pregled nad celotno investicij- 
sko izgradnjo na območju okraja, 
evidentira osnovna sredstva in amor- 
tizacijo ter izdeluje ekonomske ana- 
bze. 

Odsek ima v svojem sestavu: 
a) Referat za kompleksni plan, 

ti izdeluje kompleksni plan za ee- 
»tno gospodarstvo okraja, 

b) Referat za plan občin, ki se- 
rtavlja plan in bilanco sredstev 
»hči ii; 

c) Referat za investicije, osnov- 
la sredstva in amortizacijo, ki se 
»tavlja plan investicijske izgradnje 
tn spremlja polletno in letno izvrši- 
lev, evidentira osnovna sredstva in 
imortizaoijo; 

d) Referat za ekonomske analize, 
ki izdeluje ekonomske analize raz- 
ličnih gospodarskih dejavnosti v 
okraju. 

17. člen 
Zavod zn statistiko, ki zbira in 

»trokovno ol>deluje statistične po- 
datke za Okrajni ljudski odbor in 
občinske ljudske odbore na območju 

Gt0 

t«. 
okraja ter za potrebe zveznih in re- 
publiških organov. 

Zavod ima v svojem sestavu: 
I. Odsek za gospodarsko stati- 

stiko, ki zbira in strokovno obde- 
luje statistične podatke vseh gospo- 
darskih panog na območju okraja 
in občin. 

V odseku so naslednji referati: 
a) Referat za industrijo in obrt, 

ki zbira in obdeluje statistične po- 
datke o industrijski proizvodnji in 
stanju in gibanju obrtnih obratov in 
delovne sile po strokah obrti. 

b) Referat za kmetijstvo in go- 
zdarstvo, ki zbira in obdeluje sta- 
tistične podatke o kmetijski proiz- 
vodnji in o stanju in izkoriščanju ter 
negi gozdov. 

c) Referat za gradbeništvo in 
komunalo, ki zbira in obdeluje sta- 
tistične podatke o" izvršenih gradbe- 
nih delih, in o začetku in končanju 
gradbenih objektov; zbira in obde- 
luje statistične podatke o fondih in 
komunalnih službah. 

d) Referat za promet, ki zbira 
in obdeluje statistične podatke o že- 
lezniškem, poštnem, zračnem, avto- 
busnem in tovornem javnem in re- 
žijskem prometu. 

e) Referat za' trgovino, ki zbira 
in obdeluje statistične podatke o 
prometu v trgovini na drobno in na 
debelo, v tržiščni trgovini in oilkupu. 

f) Referat za gostinstvo in turi- 
zem, ki zbira in obdeluje statistične 
podatke o prometu v gostinstvu in 
turizmu. 

g) Referat za finance, ki zbira 
in obdeluje statistične podatke o rea- 
lizaciji družbenega brutoproizvoda 
in nettodohodka ter podatke z osta- 
lih finančnih področij (realizaciji 
proračunov, gibanju hranilnih vlog, 
gibanju potrošniških posojil itd.). 

h) Referat za cene. ki zbira in 
obdeluje statistične podatke o c^nah 
prehranjevalnih predmetov v trgo- 
vini na drobno, cenah industrijskih 
predmetov v trgovini na drobno, ce- 
nah industrijskih predmetov V trgo- 
vini na debelo, cenah gostinskih 
uslug, cenah kmetijskih proizvodov 
na debelo in odkupnih cenah pri KZ 
— Kmetijskih zadrugah ter izdeluje 
indeks cen na drobno. 

i) Referat za statistiko dela in 
delovnih odnosov zbira in obdeluje 
statistične podatke o celotnem zapo- 
slenem osebju na območju okraja, o 
plačali v gospodarstvu in o vajencih 
in sklenjenih učnih pogodbah. 

j) .Referat za statistiko življenj- 
skega standarda, ki zbira in obde- 
luje statistične podatke o družinskih 
proračunih, izdeluje teoretično listo 
potrošnje in izračunava indeks živ- 
ljenjskih stroškov. 

2. Odsek za družbeno statistiko, 
ki zbira in strokovno obdeluje stati- 
stične podatke iz družbenih panog 
za območje okraja in občin. 

V odseku so naslednji referati: 
a) Referat za demografsko sta- 

tistiko zbira in obdeluje statistične 
podatke o naravnem in mehaničnem 
gibanju prebivalstva. 

b) Referat za statistiko javne 
uprave, ki zbira in obdeluje stati- 
stične podatke, pomembne za pod- 
ročje javne in sodne uprave. 

c) Referat z.a kulturo, prosveto 
in socialno statistiko, ki zbira in 
obdelure statistične podatke s pod- 
ročja kulture, telesne vzgoje, pro- 
svete in socialnega skrl>stva. 

d) Referat za publikacije, ki teh- 
nično in vsebinsko sestavlja vse sta- 
tistične publikacije internega in jav- 
nega značaja. 

e) Referat za kartoteko «rgani- 
zacijskih enot, ki vodi kartoteko 
vseh ustanov, uradov, gospodarskih 
in družbenih organizacij. 

f) Arhiv in dokumentacija, ki 
vodi in ureja statistično dokumenta- 
cijo in arhiv. 

Poleg zgoraj naštetih poslov iz- 
vršujejo referati obeh odsekov še 
ra/ne obdelave že obstoječih stati- 
stičnih podatkov in sprovajajo razne 
občasne statistične akcije kot so po- 
pisi in ankete, 

18. člen 
Katastrski uradi i. in II. v Ljub- 

ljani. v Kamniku in v Grosupljem 
opravljajo upravne zadeve iz pristoj- 
nosti Okrajnega ljudskega odbora 
na področju katastra. 

19. člen 
Posebni okrajni organi: 
t. Okrajni javni pravobranilec 

zastopa glede premoženjskih pravic 
in obveznosti v skladu z zakoni 
okraj in občine na območju okraja, 
zavode, ki jim je priznana lastnost 
pravne oeebe in se finansirajo iz 
okrajnega oziroma občinskih prora- 
čunov, in sklade, ki jih je ustanovil 
Okrajni oziroma občinski organ in 
jim je priznana lastnost pravne 
osebe; daje Okrajnemu ljudskemu 
o(ll)oru in občinskim ljudskim odbo- 
rom ter njihovim organom in zavo- 
dom mnenja o premoženjsko-pravnih 
zadevah; opravlja tudi druge z za- 
konom in s predpisi višjih državnih 
organov določene zadeve. 

2. Senat za prekrške in sodnik za 
prekrške opravljala: senat za pre- 
krške odloča o pritožbah zoper od- 
ločbe občinskih sodnikov za prekr- 
ške. Sodnik za prekrške vodi na prvi 
stopnji upravno-kazenski postopek o 
prekrških, za katere je pristojen po 
predpisih. 

B. SISTEMIZACIJA 
DELOVNIH MEST USLUŽBENCEV 

IN DELAVCEV 
20. člen 

Delovna mesta in strokovna izo- 
brazba za ta delovna mestft se do- 
ločijo takole: 
Delovno mesto Strokovna 

izobrazba 
I. Urad. tajnika ljudskega 

odbora 
( tajnik višja 
t pomočnik tajnika višja 
3 pisarniški uslužbenci srednja 

Personalna služba 
I šef višja 
1 referent srednja 
t pisarniški uslužbenec nižja 

Upravni inšpektorat 
1 šef višja 
1 referent višja 
t strojepiska l'a nižja 

Skupščinska pisarna 
1 šef višja 
2 stenografa srednja 
1 stenodaktilograf nižja 

Glavna pisarna 
I šef srednja 
1 uslužbenec za sprejem 

in signaturo spisov nižja 
2 vodja delovodnika nižja 
2 uslužbenca za izknji- 

ževanje in registraturo nižja 
1 uslužbenec za vodstvo 

indeksa nižja 
nižja 

t uslužbenec za odpravo 
pošte nižja 

t arhivar nižja 
3 pomožni uslužbenci- 

služitelji osnovna 
Ekonomat 

1 žef srednja 
t inventarist - skladišč- 

nik nižja 
t pisarniški uslužbenec nižja 
4 vratarji osnovna 
2 telefonista osnovna 
I razmnoževalec osnovna 
Tehnično osebje: 

• kvali- 
1 šef uvtoparka ficiran 

Delovno mr«te 

9 šoferjev 

1 mehanik 

2 hišnika 

15 snažilk 

S."< 

dela'" 
kve'lj 

kval!',i 
fiCn i 

ЈеИ "t 

"tA 
de)"1 

Referat za prošnje in I' 
riH 

1 referent 

1 referent 

itf sred 

Knjižničar ^„jl 

Tajnik komisije za up0'1 

vojaške osebe jpjt 
1 referent 

.rod«"' 

K t! 
k 

II. Tajeištvo za l|,, 
obrambo . 

1 načelnik \ 
} viSi' 
D0 

2 referenta 
1 pisarniški uslužbenec 

a#)' III. Tajništvo za n<>^rв, 

nl 
7"deVe, too<6 Delovna mesta za lu 

cijsko enoto se določijo 9 

odločbo. 

IV. Tajništvo za 

viSi« 1 načelnik 
2 ekonomista 
1 pisarniški uslužbenec ,ii?J9 

Odsek za proračun i'1 . 
ki'1 

1 šef 
1 proračunski inšpek- " f,#' 

torji 
2 referenta za proračun 

okraja in njegovih .Jjij' 
ustanov 

1 referent za proračun6 

občinskih ljudskih od- 
borov in njihovih 
ustanov 

2 referenta za sklade .jjj« 
1 pisartiiški uslužbenec 

г#' 
Odsek za imovinsko-P 

zadeve .sja 
1 Sef > 
3 pravni referenti i/ja 
1 pisarniški uslužbenec 
1 strojepisec l/a 

Računovodstvo 

i \л 
t referent za sklade tre1' a 
1 blagajnik v 
1 referent za proračun 
1 referent za osebne iz' -fd11' 

datke 
1 uslužbenec za režiser 

ske posle 
1 pisarniški uslužbenec 

Uprava za dolio'1^,^ 
1 šef j Af 
3 kontrolorji dohodkov j 'ipj* 

gfV 
1 referent za takse 
3 referenti za dohodke 

od prebivalstva za ге- ^ 
Sevanje pritožb . a 

1 referent za statistik gr(;ii 
in evidenco . _ ,„]( 

1 referrtt z.a spremlJB sr1'',,;) 
nje družbenega P/'1" sr''! 

I davčni knjigovodja „j/J 
1 pisarniški uslužben« ^ 

Finančni inŠp®'4' 
5 <9 t Sef 

6 inšpektorjev 
1 pisarniški uslužben' 

V. Tajništvo za *oSp0
vi*j,» 

1 načelnik „c P'^ 
1 pisarniški uslužbcfl 



INI 'lS.v tAS"1 HlvlK 

iko''* 4 0|»e«te 

lt| ^')ravno-pravni odsek 
Чг, 

рк*а 
fjciP 
(|(.И 
riioif 
e<l«i' 

M 
ioie! 

In" 

liro 
,оИ . 
del«"' 

|fe 

delefftf, 

»lkVl ficid 

Strokovna 
i/obra/ha 

višju 
vifija 

uslužbenec ni/ju 

1еге^е'еГа^ Za *n^us^r'j0 

Ref"' У'ЈЈа 
'Jeit*1 Za blugovni promet 

Refe 
višja 

za kmetijstvo 
srednja 

n turizem 
srednja 

m., Referat za obrt 'irent 

'(fat 
"ri'nt 

if(err' 
Za gostinstvo 

. srednja 
Ц ^l>ruva za investicije 

''fpnl' viSja 
I Ne za finančne 

MSl, referent 
Cr"ik<,v 

"'^i uslužbenec 

ile 

$ 

a*, 

i»( ^""'tijski inšpektorat 

srednja 
srednja 
srednja 
nižja 

Oljski inšpektorji 
n'ški uslužbenec "'sat 

višja 
2 višja, 

1 srednja 
nižja 

»H 
^"rinarski inšpektorat 

|tjit
r''larska inšpek- 

^'"arski tehnik 

višja 

višja 
srednja 

Ц ' ržni inšpektorat 
u. višja 

inšpektorja |višj1
a'. 

^ srednja lski uslužebnec nižja 
vl. T • ■ajniStvo za komunalne 

, W, zadeve 
vik 

\*t ta splošno ko- 

KJ1}' za ceste in 
% 

7a hidroteh- 
'ef 

I ^'Ч1 za oskrbo 
'<11J0 

'•»o"14 

■ C nad 
lh>v 

-Vni" Vni r 

S1 

za nadzor- 
centralnimi 

a,,'i in dvigali 
!'i'V^ referent 

iVa;. ,    
Jske zadeve (šef 

Kv'C,li referent 
"iVa.,'- Referent za sta- 

višja 

srednja 

višja 

višja 

višja 

srednja 
višja 
sred nja 

višja 

višja 
nižja 
nižja 

4i 
ItkSaergetSka 'П" 

uslužbenec JePisec 
^11 T • . , ' ajništvo za urbanizem 

'PiC'V višja 
^i uslužbenec nižja 

^dsek za urbanistično 
dokumentacijo 

Hirt,,, višja 
ren!a иг')а1,'8*а višja 

Sk . 8rcđnia 
i,.[ za izvajanje regulacije 

'lafeti i- višja 
4fi, 1 urbanisti višja 

Od * nižja 
Za gradbeno-pravne posle 

višja 
'h^vno višja 
4iSfttni{v егеп*а srednja 

iePisW U8lu*benca nižj« 
1 Od niž,e 

j ЈЧ St ^ гв geodetske posle 

l«,4 

i ^V^- 
^ J!P^vLtefe.rent 

5CtJi 
Гапц 

višja 
višja 
nižja 
osnovna 

Delovno mr*fo 8trokovna 
izobrazba 

Referat za splošne zadeve ter 
gradbeno evidenco 

1 referent srednja 
2 pisarniška uslužbenca nižja 

Gradbeni inšpektorat 
1 šef višja 
4 gradbeni inšpektorji ^ ЈгЈч|пја 
1 strojepiska nižja 

VIII. Tajništvo za delo 
I načelnik višja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

Odsek za organizacijo dela 
in tarife 

1 5ef višja 
1 referent za tarife, nor- 

me in premije srednja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

Referat za delovne odnose 
1 referent višja 

Referat za strokovno izobrazbo 
delavcev in uslužbencev 

v gospodarstvu 
1 referent srednja 

Referat za statistiko 
2 referenta . srednja 

Inšpektorat dela 
1 šef višja 
7 inšpektorjev dela ? višja, 

5 srednja 
t pisarniški uslužbenec nižja 

Biro za posredovanje dela 
Delovna mesta za to organizacij- 

sko enoto se določijo s posebno od- 
ločbo. 

IX. Tajništvo za socialno varslvo 
i načelnik višja 
i pisarniški uslužbenec nižja \ 

Odsek za mladinsko in splošno 
varstvo 

I šef srednja 
1 pravni referent višja 
t referent za skrbništvo srednja 
1 referent za vzgojno 

zanemarjeno mladino 
in rejništvo srednja 

1 referent za zdravstve- 
ne kolonije, šolske 
mlečne kuhinje in 
Mednarodni dečji fond srednja 

1 referent za socialno 
varstvo odraslih srednja 
Odsek za invalidsko varstvo 

1 šef višja 
1 pravni referent višja 
1 referent za priznava- 

nje invalidskih svoj- 
stev in revizijo srednja 

3 referenti za invalid- 
ske zadeve in zdrav- 
stveno varstvo srednja 

Računovodstvo in likvidacija 
1 računovodja srednja 
3 uslužbenci za likvidi- 

ranje invalidskih pre- 
jemkov srednja 

3 pisarniški uslužbenci nižja 

X. Tajništvo za šolstvo in izven- 
šolsko izobraževanje 

1 načelnik višja 
Referat za šolstvo 

1 referent srednja 
Referat za izvenšolsko 

izobraževanje 
1 referent srednja 

Referat za štipendije 
1 referent srednja 

Finančni referat 
1 finančni referent srednja 

Personalna služba 
1 šef višja 
1 referent srednje 
1 pisurujški uslužbenec nižja ^ "v 

Delov** inesto 8trokovna 
izobrazba 

Šolski inšpektorat 
t šef " višja 
1 inšpektor za predšol- 

sko vzgojo srednja 
8 inšpektorjev za osnov- 

ne šole - srednja 
2 inšpektorja za sred- 

nje šole višja 
t inšpektor za srednje 

strokovne šole višja 
1 inšpektor za nižje 

strokovne šole srednja 
1 inšpektor za domove 

in internate srednja 
1 inšpektor za telesno 

vzgojo srednja 
1 inšpektor za kmetij- 

sko-gospodarske šole višja 
2 inšpektorja za pred- 

vojaško vzgojo višja 
t pisarniški uslužbenec nižja 
1 strojepisec nižja 

XI. Tajništvo za kulturo 
1 načelnik višja 
1 referent za kulturo višja 
1 referent za telesno 

vzgojo srednja 
2 inšpektorja za glas- 

beno šolstvo višja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

Delovna mesta v referatu za za- 
ščito kulturnih spomenikov bodo 
določena naknadno z veljavnostjo 
od t. januarja 1957. 

XII. Tajništvo za zdravstvo 
1 načelnik višja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

Upravno-organizacijski odsek 
1 šef višja 
2 referenta srednja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

Odsek za splošno zdravstveno 
službo 

1 šef višja 
2 referenta srednja 

21. člen 
Za samostojne okrajne uprave, 

in sicer Upravo za gozdastvo. Upra- 
vo za vodno gospodarstvo in za 
Upravo za ceste se določijo delovna 
mesta posebej. 

22. člen 
XIII. Sanitarni inšpektorat 

t šef-zdravnik višja 
1 pravni referent višja 
t sanitarni tehnik srednja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

23. člen 
XIV. Zavod za planiranje 

1 direktor višja 
2 pisarniška uslužbenca nižja 

Odsek za plan proizvodnje 
1 šef višja 
4 referenti za industrijo ^ Jretbija 
2 referenta za gostin- 

stvo in turizem 

i referent za kmetij- 
stvo in gozdarstvo 

1 referent za gradbeni- 
štvo 

1 referent za promet in 
komunalo 

1 višja, 
1 srednja 

višja 

višja 

2 referenta za obrt 
višja 
višja- 
srednja 

2 referenta za trgovino J višja, 1 srednja 
Odsek za formiranje in delitev 

narodnega dohodka ter gospodarske 
analize 

1 šef višja 
1 referent za Izdelavo 

kompleksnega plana srednja 
1 referent za plan občin srednja 
2 referenta za investi- 

cije, osnovna sredstva 
t in ainortiaecijoy 
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Delovno mesto Strokovna 
izobrazba 

2 referenta za ekonom- 
ske analize 1 višja, 

1 srednja 
24. člen 

XV. Zavod za statistiko 
1 direktor višja 

Odsek za gospodarsko statistiko 
1 šef višja 
1 referent za industrijo 

in obrt srednja 
1 referent za kmetij- 

stvo in gozdarstvo srednja 
1 referent za gradbeni- 

štvo in komunalo srednja 
1 referent za promet srednja 
1 referent za trgovino srednja 
t pomožni referent nižja 
1 referent za gostinstvo 

'n tur'zcm srednja 
1 referent za finance srednja 
1 referent za cene srednja 
2 referenta za statistiko 

dela in delovnih od- 
nosov i višja, 

1 srednja 
referent za statistiko 
življenj, standarda višja 

Odsek za družbeno statistiko 
•1 Šef višja 
2 referenta za demo- 

grafsko statistiko t srednja, 
1 nižja 

1 referent za statistiko 
javne uprave srednja 

1 referent za kulturno, 
prosvetno in socialno 
statistiko srednja 

1 referent za publikacije srednja 
1 referent za kartoteko 
"organizacijskih enot, 
arhiv iij dokumenta- 
cijo srednja 

2 pisarniška uslužbenca nižja 
1 pomožni uslužbenec osnovna 

25. člen 
XVI. Katastrski urad Ljubljana L 
1 šef višja 
3 geometri srednja 
5 katastrskih referentov srednja 
1 geodetski risar , nižja' 
2 liguranta osnovna 

V srednja 

XVII. Katastrski urad Ljubljana 1L 
1 šef višja 
4 geometri srednja 
8 katastrskih referentov srednja . 
2 katastrska risarja nižja 

XVIII. Katastrski urad v Kamnika 
1 šef ^ srednja 
1 geometer srednja 
3 katastrski referenti srednja 
1 geodetski risar nižja 

XIX. Katastrski urad v Grosupljem 
1 šef srednja 
2 katastrska referenta "*'^пЈа" 

nižja 
1 geodetski risar nižja 

26. član 
Posebni okrajni organi: 

XX. Okrajni javni pravobranilce 
1 pravobranilec višja 
t pomočnik višja 
1 pisarniški uslužbenec nižja 

XXI. Senat za prekrške in sodnik 
za prekrške 

1 predsednik senata višja 
1 namestnik predsedni- 

ka senata višja 
5 sodnikov za p'rekrške višja 

27. člen 
Ta odločba stopi v veliavo, ko 

i o potrdi Izvršni svet Ljudske skup- 
čine LRS, uporablja pa se od 1. ju- 

lija 1956. 

Nadomestuie predsednika OLO 
podpredsednik: 

^ ' Inž. Ivo Klemenčid 
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Izvleček iz poročila o poslovanju gostinskega podjetja »ПДј-DAM«, Ljubljana, v letu 1955 

Podjetje je bilo ustanovljeno z odlo6bo MLO fit. 340/47 z dne 13. avgusta 1947 ter samostojno opravlja vse posle, ki spadajo v dololcroe 
poslovanja, predvsem bifejsko in restavracijsko dejavnost Promert gostinskih uslug je bil dosežen z 25,551.000 din, medtem k0 J 

povprečno število zaposlenih 45. 

■iSgcrj 'IVA BILANCA na dan 31. decembra 19SS 
Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

A. Osnovna in izioCena sredstva 
1. Osnovna sredslva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga investicijska :redstv* 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obrafunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeli 
7. Razporejeni dobiček 
8. izguba 
 Skupaj: 

3,885 
3,233 

SAM 

16« 

1,0« 

13,293 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri flnansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
ft. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu In drnga sredstva 
Dobavitelji in druge obveznosti 

>. Druga pasiva 
D. Finančni uspeh 

9. Dobiček 
10. Kritje Izgube 
  Skupaj: 

Vodja računovodstva) 
Gogala Tatjana 

Predsednik upravnega odboras 
Bizjak M. 

Direktor podjetja: 
Zabkar Stefa 

lSI 

Izvleček iz poročila o poslovanju PUšKARSKEGA PODJETJA »JELEN«, Ljubljana, Gosposvetska 12, v letu 

Puškarsko podjetje »JELEN«, Ljubljana, GosposVetska 12, se bavi s prodajo lovskega orožja, municije in razstreliva ter športnega in 15 

pribora. V lastni delavnici hitro in solidno popravlja vse vrste orožja. Zaposluje skupno 8 oseb. Plan je bil presežen količinsko In vre« 
^ . Knjigovodstvo je ažurno in v redu. 

:tiva BILANCA na dan 31. decembra 195S 
Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. laguba 
 Skupaj: 

Znesek v 000 din 

245 
449 

3,899 

306 
• 

1,381 

«,T40 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
1. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
t. Drugi viri flnansiranja investicij 

B. viri obratnih sredstev 
•. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
t. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček Ш. Kritje izgube 
 Skupaj : 

t 
C*/ 

Vodja računovodstva) 
Marn Franc 

Predsednik upravnega odboras 
Otoničar Janke 

Direktor podjetja: 
Turk Ivan 

Izvleček Iz poročila o poslovanju VELEBLAGOVNICE »NA-MA«, Ljubljana, v letu 1955 
jO ^ 

Glavna značilnost poslovanja v letu 1955 je nesorazmerno povečanje prometa. Določen plan v vižini 780,000.000 din je bil presežen 
in je dosegel promet 1.007,731.559 din, to je 129,20% napram planu. Promet je bil po mesecih neenaikameren in je presežen plan гевИввСЧ 
vsem s prometom v zadnjem četrtletju. Povprečno Število zaposlenih je znašalo 128 delavcev in uslužbencev ter 21 vajencev. Na vsakega, Л 
benca odpade nad 9,000.000 din prometa. Povprečna rentabilUtetna marža je znašala ca. 7 % na opravljeni promet. Podjetje je s svojo t01 

zniževanja cen občutno pripomoglo k splošnemu zniževanju cen v nadrobni prodaji. л 
A 

.TI V A BILANCA na dan 31. decembra 1955 

' l. 
Zap. 

St. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovne sredstva 
2. Investicije v teku 
3. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
t. izguba 

— Skupaj: 

Znesek v 000 din 

18,441 
13,527 

игдо 

78,«« 
998 

4^03 

299,029 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane invesUciJe 
S. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri flnansiranja investicij 

B. viri obratnih sredstev 
t. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
l Dobavitelji in druge obveznosti 
t. Druga pasiva 

D. Finančni uspeli 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
 Skupaj: 

S 

& 

Vodja računovodstva« 
BadeSCek Rad« 

Predsednik upravnega odborai 
Žagar Pavla 

Direktor podjetja« 
Jereb Avgust 
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Izvleček poročila o poslovanju pođjetfa »ftDRIAIMPEX« v letu 1953 

zaposlenih je znašalo konec leta 1955 37 oseb. Stanje osnovnih sredstev se Je zvažalo za 13,461.766 đin. Fonđ za samostojno 
Je je bil ustvarjen v Tišini 1,172.950 dim. Kot finan&ii efedet vsega poslovanja Je T reključnem računu za lato 1955 izkazan dobiček 

28,514.910 dbiarjev. 

* S 
& S 

* 

* 

t 

& 

BILANCA na đan П. decembra MSS PASIVA 

Naziv postavke 

1, _ A. Osnovna In Izločena sredstva 

*S3S?^e v teku ena sredstva In druga Investicijska 

^ '^upna 
B. Obratna sredstva 

obratna sredstva 
C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 

druge terjatve 
lir ^ 1 

ifepcl in 
aktiva 

lteejcnl dobiček 
D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

Znesek v 000 din 

22,740 
1,092 

M,821 

1«,S73 
3,543 

*8,515 

«4,585 

Zap. 
st. Naziv poitavk« 

A. Viri osnovnih In izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
I. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
}. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za flnanslranle investicij 
t. DrugI viri flnanslranja Investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
(. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
B. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
>. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
 Skupaj; 

Znesek v 000 din 

12,740 
>,056 

8.965 

8,071 
27,238 
28,515 ». — 

94„5S5 

Vodja računovodstva« 
Selan Lojz« 

Predsednik upravnega odborat 
me. Vuga Odon 

Direktor podjetja: 
Valant Jože 

Je poslovalo s šestimi obrati: Beričevo, Bistra, Fužine, Logatec, Vič in Vrhnika; v obratu Gameljne pa so se popravljale strojne naprave 
^ PeiljL Podjetje je gradilo silos na Vrhnifci in Logatcu. S prodajo mlevskih izdelkov je doseglo 803,558.000 din prometa. Stalna obratna 

sredstva niso zadoščala; potrebni so bili dopolnilni krediti. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Izvleček iz poročila o poslovanju podjetja MLINSKA INDUSTRIJA, Ljubljana, v letu 1955 

Naziv postavke Znesek v 000 din Zap. 
St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

t^ovna sredstva 
A. Osnovna in izločena sredstva 

.- sredstva Vg'SetMJe v teku 
^oecna sredstva In druga investicijska »redstva 

I s B. Obratna sredstva 
^Чта obratna sredstva 

I, - C. Sredstva v obračunu In druga aktiva 
^ ^ druge terjatve aktiva 
'• 6» D- F 

I I^PoreJeni dobiček 
D. Finančni uspeh 

Skupaj: 

115,655 
75,614 
3,873 

76,019 

96,388 
4,890 

57,231 

489,703 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane Investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri tlnansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
S. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznost) 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube  Skupaj: 

147,558 
28,098 

5,289 
15,311 
60,303 

160,067 

15,250 
593 

57.234 
489,703 

Vodja računovodstva: 
Prek Ivanka 

Predsednik upravnega odbora: 
Gruden Andrej 

Direktor podjetja: 
Puterie Franc 

^vleček iz poročila o poslovanju podjetja LESNA GALANTERIJA, Ljubljana, šmartinska 10, v letu 1955 

Plan Je bil presežen 9 %. Povprečno zaposlenih je bilo 68 oseb. 

BILANCA na dan 31. decembra 1955 PASIVA 

Naziv postavke 

A. Osnovna in Izločena sredstva 
}■ sredstva Je v teku na sredstva In druga investicijska sredstv« 

B. Obratna sredstva siju B. Obratr 
Po« obratna sredstva 

J. c- Sredstva v obračunu In druga aktiva 
^ druge terjatve sa aktiva 

)• ft«, D. Finančni uspeh 
• dobicek 

Skupaj: 

Znesek v UOO din 

10,425 
1,174 

11,288 

4,023 
1,163 

4,708 

33,781 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3 Razni skladi 

Dolgoročni kredit za finansiranje investicij 
5. Drugi viri flnanslranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
t. Dobiček 

10. Kritje izgube Skupaj: 

Znesek v C00 din 

10,142 
2,253 

283 

12.700 

2,618 
1,077 
4,708 

33.781 

Vodja računovodstva* 
Kržišnlk Angelca 

Predsednik upravnega odborai 
Tcodorovič Drago 

Direktor podjetjat 
Kosec Frane 

I 
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izvleček iz poročila o poslovanju gostinskega podjetja »REIOKRANJC«, Ijubljana, Gornji trg 4., v letu 

Gostinsko podjetje »Belokranjc«, ki ima tri obrate, t. j. goistilni »Belokra kr;jnjc« in »Anierifcanec« ter bufeit »Dolenjski hram«, je ^ 
leta 1952. Ustanovil ga je MLO Ljubljana. V letu 1955 je bjilo zaposlenih 20 oseb. Ustvarjeni pi^Mnet je znašal 29,776.861 din. Vse oov ^ ^ 
družbene skupnosti in skladov je podjetje pravočasno odvedlo. Uprava podjetja je biLa z delavskim svetom in upravnim odborom 

sodelovanju pri samoupravljanju podjetja. Knjigovodstvo je v redu in ažurno. 

BILANCA na dan 31. decembra 1953 
Zap. 

St Naziv postavke 

A. Osnovna In izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. investicije v teku 
3. Izločena sredstva In druga Investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6 Druga aktiva П. Finančni uspeh 
T Razporejeni dobiček 
8. Izguba 
 Skupaj; 

Znesek v 000 din 

1,333 
1,014 

2,117 

1 
K 

482 

5,003 

Zap. 
St. Naziv postavke 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finanslranje Investicij 
5. Drugi viri financiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
6. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
t. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

Vodja računovodstva; 
Urbančič Irena 

Predsednik upravnega odbora: 
Crv Anica 

Direktor podjetjai 
Tomič Josip 

Izvleček Iz poročila o poslovanju gostinskeaa nocfi«Mn »RtO«, Ljubljana, Kardeljeva 4, v letu 1958 

Dosežen je bil dohodek v višini 56,797.188 din, s čiimer je bil presežen рмишал! dohodek za 27 %. Za/radi višjih oen žiivil in pijać tL"rj055'' 
vzdrževalniih stroškov obrata ni bili dosežen plan lirami dobiček. Presežne plače so znašale 10 % od plač po tairifnem piiarviilmilku. V 1<Ли 

bila izvršena delna preureditev lokala ob Kardeljevi ulici 4. Povprečno število zaposlenih je znašalo v letu 1955 50 oseb. 

AKTIVA BILANCA na dan 31. decembra 1955 

In 

Zap. 
št. Naziv postavke 

A. Osnovna in izločena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
3 Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeh 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba e 
 * Skupaj: 

Znesek v 000 din 

4,143 
138 

2,019 

5,03f 

63 
3 

11,398 

Zap. 
5t. Naziv postavk« 

A. Viri osnovnih in izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
3. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finanslranje Investicij 
9. Drugi viri finanslranje investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
t. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu in druga sredstva 
7. Dobavitelji in druge obveznosti 
8. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje Izgube 
   ' Skupaj: 

Zne 

Vodja računovodstva: 
Dr. Prclovsek 

predsednik upravnega odborat 
Perišič Zdrav ko 

Direktor podjetja: 
Usenik Anica 

Izvleček iz poročilo o pnMnvnnlu gostinskega podjetja KOI onvnnSKA RESTAVRACIJA, Ljubljana, v letu 
t955 

Gospodarska organizacija je uueia v preteklem letu 89 zaposlenih dedavcev in uslužbencev. Plan 115.000/m din je realiziram z Иб.ООО/Јј^ je 
ali za 1 % prekoračen. Podjetje je s prvim januarjem odsitopilo obrat v Divači novemu kolektivu, ki se je s tem osamosvojili. Osamoevoj 
bilo izvršena po sklepu DS. Podjetje je v preftefclem letu poslovailo pod prisilno upravo od 27. oktobra 1955 do 29. februarja 1956 P0 , 
biv. MLO Ljubljana. Finančni efelet se je pod vodstvom prisilne uprave znatno popravil ter je podjetje iizfcazailo konec leta 3,364/m diH .,.nsK3^ 
Podjetje je aktivno ter je ustvarilo plačni sklad s presežkom in odvedlo vse dajatve družbeni skupnosti, ki so mu bile določene s PlaJ 

Instrumenti za leto 1955. • £ jL 

AKTIVA BILANCA na dan JI. decembra I»5» _ . 
Zap. 

St. Naziv postavke Znesek v 000 din 

A. Osnovna in IzIoCena sredstva 
1. Osnovna sredstva 
2. Investicije v teku 
S. Izločena sredstva in druga investicijska sredstva 

B. Obratna sredstva 
4. Skupna obratna sredstva 

C. Sredstva v obračunu in druga aktiva 
5. Kupci in druge terjatve 
6. Druga aktiva 

D. Finančni uspeb 
7. Razporejeni dobiček 
8. Izguba 

^Skuga^ 
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Zap. 
8t. Naziv postavke Znesek 

A. Viri osnovnih In Izločenih sredstev 
1. Sklad osnovnih sredstev 
2. Dolgoročni krediti za dokončane investicije 
S. Razni skladi 
4. Dolgoročni kredit za finanslranje Investicij 
i. Drugi viri finansiranja investicij 

B. Viri obratnih sredstev 
t. Viri obratnih sredstev (skupno) 

C. Viri sredstev v obračunu In druga sredstva 
7. Dobavitelji In druge obveznosti 
•. Druga pasiva 

D. Finančni uspeh 
9. Dobiček 

10. Kritje izgube 
Skupaj: 

Vodja računovodstva« 
Kalčlč Stana 

Predsednik upravnega odbora! 
Trupe] Marija 

Direktor podjetjai 
Godec Anton 


