Osebna izkaznica občineLjubljanaVič-Rudnik
Nezaposleni obcam

Večja kot vse Ijubljanske skupaj
Občina Ljubljana Vič-Rudnik je s svojo površino
54.357 ha deseta v Sloveniji in največja med Ijubljanskimi občinami, saj kar za 18.395 ha presega površino
vseh drugih ljubljanskih občin.
Struktura zemljišč po površinah:
vrsta zemljišča
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13.599 ha kmetijskih površin so trajna kmetijska zemljišča, kar je 6 1 % kmetijskih zemljišč.
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Po podatkih Zavoda za zaposlovanje za avgust 1992
je stopnja nezaposlenih 15,4% oz. 10,1% za mesto
Ljubljana. Glede na mesto zaposlitve naših občanov je
realnejSi odstotek tisti, ki velja za Ljubljano.

,

Koliko nasje in koliko smo stari?
Občina osega manjši mestni del z 10% vse površine,
v katerem živi 66% prebivabtva ter zelo raznolik izvenmestni del z večjim številom manjših zaselkov.

Dobrova
Škofljica
Polhov Gradec
Vclike Lašče
I,
Hotjul
Podpeč
Brezovjca

štev. prebivalstva
v lokalnih centrih
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827
1.758
577
561
1.804
1.060
455
1.795
8.837

VIRPODATKOV: Popis prebivalstva 1991
V večjih lokalnih centrih živi 32% prebivalstva
izvenmestnega območja.
V občini je 38 krajevnih skupnosti, 8 krajevnih uradov
ln 189naselij.
Po popisu prebivalstva leta 1991 živi v občini 80.180
Ijudi oziroma 4% vsega prebivalstva republike
Slovenije.
Starostni sirukturi prebivalcev občine in republike sta
skoraj enald. V občini je 9,1% prebivalcev mlajšihod
6 let, v republiki pa 8,7%, šoloobveznih otrok v občini
je ll,4%,vrepubliki 11,9%, v skupini od 15-19let jih
je v občini 7,0%, v republiki pa 7,4%. Občina ima
15,4% občanovstarejšihod 60 let, v republikipa jih je
zal%več.
V občini živi 48% moških in 52% žensk, vsak zaposlen
občan pa vzdržuje še enega vzdrževanega občana.
V šole vseh stopenj hodi 19% oziroma 15.032 naših
občanov. Od tega je 8.983 oz. 60% osnovnošolcev,
3.915 oziroma 26% srednješolcev in 2.134 oziroma
14% študentov.
Dnevno se vozi na šolanje izven svojega stalnega
bivališča 46% učencev, dijakov in študentov. V naših
osnovnih šolah se uči 5.145 učencev, kar pomeni, da
imamo dnevno migracijo te populacije tudi med
občinami.

Kako in kje smo zaposleni?

območje
v mestnih naseljih
v drugih naseljih
skupaj:

število
zaposlenih

%

21.541
10.678

67%
33%

32.219 100%

Večina izvenmestnega prebivalstva je zaposlenih
v mestnem delu občine in drugih ljubljanskih občinah.
Zaposleni občani, ki opravljajo svoje delo izven naselja stalnega bivališča in se dnevno vračajo:
kraj dela
Bežigrad
Center
MostePolje
Šiška
Vič Rudnik
ostale obfine v
Republiki Sloveniji
tujina in neznano
skupaj:

Stev.
zaposlenih
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%
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majka
srednja
velika

1.729 97,1 1.032 95,8 3.339 26,3
38 2,1
33 3,0 4.125 32,5
13 0,7
12 1,2 5.228 41,2
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dnižbena
zasebna
adnižna
meiana

3
218
357
85
116
738
44

Skupaj:

1.561
587
2.148

VIR PODATKOV: Register obratovalnic
Skupno število rednih obratovalnic je 1.561 in obratovalnic za izvaianje obrti kot postranskega poklica pa
587.

V kmečkih gospodinjstvih živi 11.649 oziroma
(15%) prebivalcev občine, od teh se med aktivnim
prebivalstvom v občini ukvarja s kmetijstvom 3,3%
prebivalstva v 2.457 gospodinjstvih, ki imajo kmečko
gospodarstvo. Skoraj 60% vseh kmetij na območju
ljubljanskih občin je na območju občine Ljubljana VičRudnik.
Poprečno je na kmetijo 6,2 ha kmetijskega zemljišča
in 7,6 ha gozda. Na kmetiji redijo poprečno 6,2 glave
velike živine.
Število živine ne glede na starost in namen reje v zasebni lasti:
mestno
območje
713
11.053
329

183
1.962
32.580
1.664

izvenmestno
območje
111
982
27
17
182
4.995
405

602
12.071
302
166
1.780
27.585
1.259

Po letu 1989, ko je bil sprejet zakon o podjetjih,
njihovo število hitro narašča. Tako je v letu 1990
naraslo število ustanovljenih podjetij za 704, v letu
1991 za 489 podjetij in v prvi polovici leta 1992 za 412
podjetij.
Večji del gospodarske aktivnosti nosijo družbena
podjetja, ki s o z 8 2 , 5 % vseh delavcev v gospodarstvu
•utvarila 8 1 , 6 % vseh p r i h o d k o v . Kljub večinskemu
deležu p a se delež d r u ž b e n i h podjetij v s k u p n e m številu
zaposlenih in p r i h o d k u zmanjšuje.

VIR PODATKOV: Podatki popisa 1991
V občini prevladuje govedoreja, povečuje se tudi
število konj.
Obtina je pomemben preskrbovalec mesta Ljubljane
s hrano. Za oskrbo mesta Ljubljana je v letu 1991 bilo
z območja občine prodano 7.330.000 1 mleka (39%
proizvodnje ljubljanskih občin, 1.048 ton govejega mesa (50% proizvodnje ljubljanskih obiin), 27 ton vrtnin
(6% proizvodnje ljubljanskih občin).

Preglcd podjetij po (kjavnostih, Slevilu zaposlenih ui celotnem piihodku

Skoraj polovica inštitutovje tu
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1.077
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7
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1
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8
473

Prihodek
M vOOOSH

%
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- 1 3 415.474 0,7
- 1 - 348.756 0,6
- - 57 768.063 1,3
1 1 10 1.451.369 2,5
6 4 232 18.322.031 31,4
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1 1 % 1.209.491 2,1
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- 4 469 4.515.000 7,7

junij 1992

Stevilo
delavcev

%

12.692100,0
5.713 45,0
75 06
167 1,3
176 1,4
455 3,6
1.061 8,4
2.586 20,4
152 1,2
903 7,1
228 1,8
1.176 9,3

V občini Ljubljana Vič-Rudnik deluje 15 inštitulov
s 1.648 zaposlenimi, kar predstavlja 40% vseh inštitutov v Sloveniji in 44% v Ljubljani. Po številu zaposlenih je prvi Institut Jožef Stefan z 42,7%, drugi pa
Kemični inštitut Boris Kidrič z 10,5%.
Na področju naravoslovno-tehničnih ved delujejo;
Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut Boris Kidrič,
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Inštitut za
geodezijo in fotogrametrijo, Inštitut za celulozo in
papir, Inštitut za kovinske metale in tehnologijo, Inštitut za metalne konstrukcije, Inštitut za elektroniko in
vakumsko tehniko, Vodno gospodarski mštitut, Elektroinštitut Milana Vidmarja, Inštitut za gozdno in lesno
gospodarstvo.
Na področju ostalih ved pa delujejo: Urbanistični
inStitut, Pedagoški inšlitut, Iskra inštitut za kakovost in
metrologijo, Iskra Indok in tehrJčna regulativa.

V varstvu je 60 odstotkov otrok

VIRPODATCOViInforaurijeSDK
Od decembra 1991 se je Stevilo podjetij najbolj povečalo na področju finančno tehnoloških storitev (+92),
trgovini (+41), industriji (+20) in obrti ter osebnih
storitev (+19).
Največje število delavcev je zaposleno v industriji
(45,0%), ki je ustvarilo tudi več kot polovico prihodka
v gospodarstvu (52,8%), sledi trgovina z 31,4%.
Število zaposlenih delavcev v avgustu 1992 v občini
Ljubljana Vič-Rudnik:
avgust 1992

Področje otroškega varstva pokriva zavod Viški vrtci
in enote pri osnovnih šolah: Horjul, Polhov Gradec.
Dobrova, Velike Lašie. Skupno število otrok v 1.
starostni skupini je 443 v 30 oddelkih, v II. starostni
skupini 3045 v 145 oddelkih in v 1 razvojnem oddelku
6 otrok.
Odstotek zajetja otrok v organizirano otroško varstvo je 4,35% od celotnega prebivalstva oziroma 60%
od vseh otrok, starih od 11 mesecev do 6,5 let.

15 osnovnih šol z 8145 učenci
IND
avg. 92
V občini Ljubljana Vič-Rudnik področje osnovnega
dec. 91
šolstva obsega: 15 osnovnih šol, od tega ima 7 %o\ 14
podružnic. V sklop osnovnega tolstva sodi tudi Zavod
gospodarstvo
11.859
54,1
93,8
za slepo in slabovidno mladino in Glasbena šola Vič.
negospodarstvo
6.425
29,83 100,5
Skupno število oddelkov v osnovnih šolah je 344, skudelavci pri obrt1.584 7,3 91,8
paj 8145 učencev t. j . povprečno 23,7 učenca na odnikih
2.044
9,3
100,5
delek.
obrtniki
Zavod za slepo in slabovidno mladino je repuhliškeSkupaj:
21.912
100 94~8
ga pomena. Ima 10 oddelkov šolskih otrok in 1 oddelek
predšolskih
z malo šolo. Vseh gojencev je 60.
VIR PODATKOV: Mesečna informaciia MZI
Glasbena šola Vič poučuje: klavir, godala, pihala,
V občini Ljubljana Vič-Rudnik je več kot polovico
tolkala, brenkala, harmoniko, solo petje, nauk o glasbi
delavcev zaposlenih v gospodarstvu. V avgustu mesecu
in ima malo glasbeno šolo. Skupno število učencev je
letošnjega leta se je število zaposlenih glede na decem767.
ber 1991 zmanjšalo za 81.
število

%

Po podatkih iz leta 1990 Republiškega zavoda za
statistiko občina sodi po ustvaijenem dmžbenem proizvodu na 38. mesto mcd slovenskimi občinami.

4.146
16^5
9.325 37,1
3.053
12,1
Pomemben delež obrti
3.664
14,6
3.367
13,4
Delež družbenega proizvoda zasebne obrti v družbencm proizvodu gospodarstva občine je bil v letu 1988
1.435
5,7
10,19% in je bil najvišji v Sloveniji.
97 0,3
Po kriteriju druzbenega proizvoda v obrti na predelovalca pa je bila občina na 10. mestu v Sloveniji.
25.087
100

V občini je 7.132 zaposlenih v naselju stalnega bivališča. Kar 73% zaposlenih opravlja svoje delo v eni
izmed petih ljubljanskih občin.

Kmetijstvo in
ribištvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
'
Gostinstvo in turizem
Obrt in osebne storitve
Tehnične in poslovne storitve
Redna dejavnost
Popoldanska dejavnost

97 5^5
85 7,9 10.467 - 82,5
Vrsta
1.615 90,7 926 86,0 1.521 12,0
8 0,5
7 0,6
186
1,5 živine
60 3,3 59 5,5
518
4,1 konji
govedo
V « PODATKOV: Infonnarija SDK
ovce
koze
O b k o n c u prvega polletja j e bilo v občini Ljubljana
prašiči
Vič R u d n i k registriranih 1.780 podjetij, t o je 4 1 2 več
perutnina
kot k o n e c lanskega leta, na n o v o p a je v letošnjem letu
čebelje družine
zaielo poslovati 186 podjetij.

dejavnost

Zaposleni po naselju stalnega prebivališča in kraju
dela:

št. obratovalnic

Imamo 60% Ijubljanskih kmetij

S t r u k t u r a podjetij p o velikosti, d e j a v n o s t i , obliki
l a s t n i n e i n številu z a p o s l e n i h .
junij 1992

vir: Popis prebivalstva 1991

Lokalni centri

100

Po podatkih popisa prebivalstva v letu 1991 je bilo
nezaposlenih 2.309 vseh oriroma 6.7% vseh aktivnih
prebivalcev. Vendar ta podatek zaradi majhnega števila delovnih mest v občini ne prikazuje pravega stanja.
Stopnja nezaposlenosti je po številu delovnih mest
v temobdobju9.5%.

podjelja

>

%

Vsa naša podjetja

Starostna struktura prebivalstva

'

Dejavnost

območje

Ševilo rednih obrtnikov v občini Ljubljana Vič-Rudnik je dosegalo 26-odstotni delež vseh obrtnikov
v Liubljani, ustvarijo pa 29 odstotkov DP obrti v Ljubljani.

5 srednjih šol in pet fakultet

V obiini Ljubljana Vič-Rudnik ima sedež 5 srednjih
Sol. Skupno število vseh oddelkov je 147, število vseh
dijakov 4316.
V občini Ljubljana Vič-Rudnik ima sedež 5 fakultet
z 11 oddelki. Stevilo rednih študetov ie 7204, študentov
ob delu 134.
Dijaki in študentje, ki imajo stalno bivališie izven
Ljubljane, se lahko začasno naselijo v dijaških in študentskih domovih. Zmogljivosl Dijaškega doma Vič je
851 učencev (dijaki in študentje). Zmogljivost Studenlskih domov pa je na obeh lokacijah (Rožna dolina in
Gerbičeva) 16 blokov z zmogljivostjo 3850. Večina sob
je dvoposteljnih.
V naši občini področje socialnega varstva obsega
splošne in specialne zavode in Center za sodalno delo,
ki opravlja z zakonom poverjene naloge.

570 domskih oskrbovancev
Domsko oskrbo za starejše občane izvaja Dom za
starejše občane Ljubljana Vič-Rudnik v 2 enotah.
Dom starejših občanov ima zmogljivost 570 postelj.
V letu 1991 je bilo v obeh enotah 570 oskrbljencev.
Povprečnao starost oskrbovancev je 79 let. Večina
oskrbovancev je krila stroške oskrbe s svojo pokojnino
in s pomočjo svojcev. Družbeno denarno pomoč za
doplačilo domske oskrbe je prejemalo 33,3% oskrbovance, plačilo v celoti pa je prejemalo 8,4%.
Mladinski dom Malči Beličeve je socialni zavod za
socialno motene otroke v glavnem za Ijubljansko regijo. Gojencev imajo 55 v starosti od osnovne do konca
srednje šole.
Cenler za usposabljanje in varstro »DolfVe Boštjančič« Draga pri Igu je organizacija za usposabljanje.
varstvo, zdravstveno varstvo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju. V center ^prejemajo otroke iz vse
Slovenije. Število gojencev na dveh lokacijah (Draga,
Skofljica) je 277. Od celotnega števila varovancev je
okrog 25% nepokretnih.
V občini opravlja strokovne naloge v zvezi s socialnim skrbslvom Center za socialno delo. Največ upravičencev prejema pomoč kot »dopolnilni vir preživIjanja«.

Naše zdravje
Naši občani zadovoljujejo svoje potrebe po zdravstvenem varstvu v 2 enotah Zdravstvenega doma - Postojnska in Rudnik in 8 zdravstvenih postajah: Škofljica, Velike Lašče, Ig, Podpeč, Vnanje Gorice, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec.
Pomembni pokazatelji zdravstvenega stanja prebivalstva so naslednji: rodnost, splošna umrljivost, naravni prirastek in umrljivost dojenčkov. Primerjalno od
leta 1981 so podatki naslednji:
1981

1986

1990

16,8
8,4
8,4
13,1

13,5
8,1
5,4
13,4

11,8
7,9
3,9
5,1

rodnost
spl. umrljivost
naravni prirast.
umrl. dojenčkov

33 kulturnih in 42 športnih društev
V občini je najbolj razvita ljubiteljska kultura. Dejavnost se tako odvija v 33 društvih in skupinah v DO,
aktivnih članov je 1283. Društva in skupine so imele
v letu 1992 že 326 nastopov. Znotraj društev deluje: 14
pevskih zborov, 14 gledaliških skupin, 5 lutkovnih
skupin, 9 folklornih skupin, 7 plesnih skupin, 3 instrumentalni ansambli, 1 društveni kinematograf, 1 pihalni
orkester.
Knjižnica Prežibov Voranc je matična knjižnica naše
občine s 16 izposojevališči po posameznih krajevnih
skupnostih. Skupna temeljna knjižnazaloga je 135.400
knjig, v letu 1992 se je povečala za 5.267. Stevilo članov
knjižnice je 14.105, v devetih mesecih je sposodila
337.609 knjig.
Na področju športa imamo v občini: 42 športnih
društev, 5526 čl. športnih dniStev, 6 pokritih šp. objektov, 1 plavalni center, 76 odprtih šp. objektov.
Najbolj množične športne panoge v občini so: tenis,
karate, namizni tenis, balinanje, taborništvo, strelstvo.

Vse naše ceste
stanje 31.12.1991
ceste

asfalt . %

mabdam

%

skupaj %

lcpubKkc
lokalne
komunalue

125,451 83,3
55,327 40,2
117,625 36,0

25,196 16,7
82,397 59,8
205,395 64,0

150,647 100
137,724 100
327,020 100

škupa]

298,403 48,5

316,988 51,5

615J91 100

V občini Ljubljana Vič-Rudnik imamo 48,5% cest
asfaltiranih, 51,5% pa še makadamskih.
Od vseh makadamskih cest je 8% republiških, 26%
lokalnih in 66% komunalnih. Poleg omenjenih imamo
še 409,647 km krajevnoskupniških cest.

Plinorod, toplovod, kanalizacija
V naši občini je okoli 5% vročevodnega in 20% plinovodnega omrežja zgrajenega v Ljubljani.
Dolžino kanalov v mestnem delu:

mešan sistem
ločen
- odpadna voda
- meteorna

80.647
146.234

226.881

80.128
60.106
146.234

V mestnetn predelu imamo zgrajeno kanalizacijo
v dolžini 226.881 m, kar znaSa 26,5% vseh kanalov na
območju Ljubljane.
Od tega odpade 35,5% kanalizacije na mešan sistem
in 64,5% na ločenega to je na odpadno in meteorno
vodo.
Poleg tega je v občini še devet lokalnih kanalizacijskih sistemov. To so:
Polhov Gradec, Horjul, Dobrova, Smodinovec, Notranje Gorice, Matena, Skofljica, Kamnik pod Khmom, Ig.

Vodovod intelefonija
Skupna dolžina vodovodnega omrežja cclotnega sistema v občini Ljubljana Vič-Rudnik je 217 km, znaša
25% celolnega Ljubljanskega vodovodnega sistema.
Všteti so napajalni, primami in sekundami vodovod.
V občini Ljubljana Vič-Rudnik je 20 lokalnih vodovodov skupne dolžine cca 200 km, od katerih jih ima
približno polovico oporečen vodovodni vir.
V občini je 16.358 telefonskih priključkov, kar znaša
20 priključkov na 100 prebivalcev. V opremljenosti
zaostajamo v Ljubljani, ki je že dosegala 30 priključkov na 100 prebivalcev, najbolj deficitama področja so
Brezovica, Dobrova, Polhov Gradec.

