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OKRAJNI LJUDSKI ODBOR 

43. seja obeh zborov 0L0, dne 27. marca 1962 

17. 
Na podlagi 18. člena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o jav- 
nih uslužbencih (Ur list FLRJ Št. 52/61) 
izdaja Okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na seji okrajnega zbora in na seji zbo- 
rf Proizvajalcev dne 27. marca 1962 na- 

ODLOK 
o organizaciji upravnih organov, Izvo- 
Ijtvi ter pravicah In dolžnostih sveta 
delovnega kolektiva In arbitražnega sve- 
a uprave Okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 

1. člen 
. Upravo okrajnega ljudskega "odbora 

Ljubljana sestavljajo temeljni in drugi uPravni organi. 
Temeljni upravni organi so: 
— Tajništvo za notranje zadeve 
— Oddelek za narodno obrambo, 

. — Oddelek za občo upravo, s tehnič- 
"'nii službami, 

— Oddelek za finance, 
— Oddelek za gospodarstvo, 

. Oddelek za urbanizem, gradbene lri komunalne zadeve, 
Oddelek za družbene službe. 

Drugi upravni organi so: 
— Sodniki in senat za prekrške, 
— Okrajno javno pravobranilstvo. 

2. člen 
Notranja organizacija delovnih mest 

Pravnih organov se določi s pravilni- 
h0?! 0.notranji organizaciji, delitvi do- odka in osebnih dohodkov uslužbencev 

Prave okrajnega ljudskega odbora 

vilnik Па пас1а1ЈпЈет besedilu: pra- 
3. člen 

Delovni kolektiv sestavljajo vsi usluž- 
enci, ki so v rednem delovnem raz- 
erju v upravnih organih okrajnega 

Judskega odbora Okrajnega javnega 
Pravobranilstva. 
k |РГаУ'се 'n dolžnosti izvršuje delovni 

ktiv neposredno ali posredno po vetu delovnega kolektiva. 

4. člen 
Delovni kolektiv opravlja neposred- 0 naslednje pravice in dolžnosti; 

. — voli in razrešuje člane sveta de- 
J0vnega kolektiva, 

~~ sklepa o poročilih sveta, 
. —■ daje smernice za upravljanje skla- 

skupne porabe, 
— obravnava predlog pravilnika o 

ganizacijl, delovnih razmerij, delitvi 
ohodka in osebnih dohodkov uslužben- ev uprave, 

y ~" obravnava predlog finančnega na- 
a 'n zaključnega računa uprave, 

.daje priporočila svetu za upravlja- 
le sklada skupne porabe, 

j 'zvaja druge pravice, ki mu jih 
Jejo zakoni in drugi predpisi. 

5. člen 
■ ®yct delovnega kolektiva izvoli de- 
j vni kolektiv izmed svojih članov. Svet 

ovnega kolektiva ima 13 članov. 

Prve volitve članov sveta delovnega 
kolektiva pripravi in izvede sindikalna 
organizacija okrajnega ljudskega odbo- 
ra Ljubljana. Volitvp za člane sveta de- 
lovnega kolektiva so tajne. 

6. člen 
Svet delovnega kolektiva odloča sa- 

mostojno o naslednjih pravicah in dolž- 
nostih : 

— odloča o uporabi sklada skupne 
porabe, 

— daje delovnemu kolektivu polletna 
poročila o svojem delu, sproti pa ga 
obvešča o: 

— ocenjevanju uslužbencev po 
uspehu dela, 

— uvedbi delovnih norm po 
učinku, 

— spremembah notranje organi- 
zacije upravo in sistemizacije 
delovnih mest, 

— drugih zadevah, če smatra, da 
je z njimi treba seznaniti de- 
lovni kolektiv, 

— daje mnenja k programu dela 
uprave in obvešča delovni kolektiv o 
spremembah tega programa, 

— lahko daje mnenja in predloge 
starešini uprave o vseh zadevah s pod- 
ročja dela uprave, 

— izvaja še druge pravice in dolžno- 
sti, določene z zakonom in drugimi 
predpisi ter s tem pravilnikom, in na- 
loge, ki mu jih naloži delovni kolektiv. 

Podrobnejše določbe o pristojnosti 
in delu sveta delovnega kolektiva se 
določijo s pravilnikom. 

7. člen 
Sporazumno s tajnikom okrajnega 

ljudskega odbora izvaja svet delovnega 
kolektiva svoje pravice in dolžnosti v 
naslednjih 'primerih: 

—- sprejme praviInil{,o notranji orga- 
nizaciji upravnih organov, delovnih raz- 
merjih, delitvi dohodka in osebnih do- 
hodkov uslužbencev uprave in sprejema 
pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
tega pravilnika, 

— sprejme finančni načrt in zaključ- 
ni račun uprave, 

— odloča o delitvi osebnega dohodka 
po uspehu dela uslužbencev. 

— odobrava izredne dopuste v pri- 
merih, če ti presegajo 7 dni, 

— odloča o sprejemu kandidatov na 
razpisana delovna mesta, 

— odlbča o odpovedi delovnega raz- 
merja uslužbencem*. 

— odloča o posebnih nagradah usluž- 
bencem, 

— odloča o uvedbi nadurnega dela, 
— odloča o razpisu prostih delovnih 

mest, 
— odloča o dodelitvi stanovanj usluž- 

bencem uprave in sprejme pravilnik 0 
razdeljevanju stanovanj, 

— opravlja druge zadeve, določene s 
predpisi in s pravilnikom, 

— imenuje posebno komisijo za pre- 
izkus strokovne sposobnosti uslužben- 
cev uprave. 

8. člen 
Akte iz enakopravne pristojnosti taj- 

nika okrajnega ljudskega odbora in sve- 
ta delovnega kolektiva podpisujeta taj- 
nik okrajnega ljudskega odbora in pred- 
sednik sveta delovnega kolektiva. 

Akte, ki so v zvezi z upravljanjem 
sklada skupne porabe in druge akte, 
ki jih izdaja svet delovnega kolektiva, 
podpisuje predsednik sveta delovnega 
kolektiva. 

9. člen 
Okrajni ljudski odbor ima naslednje 

pravice in dolžnosti: 
— potrjuje pravilnik o notranji or- 

ganizaciji, delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov uslužbencev uprave okrajne- 
ga ljudskega odbora, 

— potrjuje zaključni račun dohod- 
kov in izdatkov uprave okrajnega ljud- 
skega odbora, 

— imenuje člane arbitražnega sveta, 
— opravlja vse naloge; za katere je 

pooblaščen z zakonskimi predpisi. 

10. člen 
Za reševanje sporov med svetom de 

lovnega kolektiva in tajnikom okrajne- 
ga ljudskega odbora se ustanovi arbi- 
tražni svet. 

Arbitražni svet odloča o sporih med 
svetom delovnega kolektiva in tajni- 
kom okrajnega ljudskega odbora ter o 
pritožbah uslužbencev uprave okrajne 
ga ljudskega odbora zoper odločbe taj- 
nika in sveta delovnega kolektiva o 
delitvi osebnega dohodka uslužbencev 
okrajnega ljudskega odbora ter o dru- 
gih zadevah, ki so predpisane v pravil- 
niku. 

Arbitražni svet sestavljajo podpred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora kot 
predsednik, predsednik ali član sveta 
za notranje zadeve in splošno upravo 
OLO in en odbornik okrajnega ljudske- 
ga odbora. 

Predsednik in člani arbitražnega sve- 
ta imajo svoje namestnike. Namestnik 
predsednika sme biti samo odbornik 
okrajnega ljudskega odbora. 

Delovno mesto 

11. člen 
Okrajni ljudski odbor pooblašča Svet 

za notranje zadeve in splošno upravo, 
da v svoji pristojnosti potrjuje vse 
spremembe in dopolnitve pravilnika in 
odloka o sistemizaciji delovnih mest v 
upravi okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana. 

12. člen 
Tajništvo za notranje zadeve predlo- 

ži svoj pravilnik, ki upošteva splošna 
načela pravilnika uprave okrajnega 
ljudskega odbora in posebnosti dela in 
organizacije Tajništva za notranje za- 
deve okrajnega ljudskega odbora. Ta 
pravilnik potrdi Svet za notranje za- 
deve in splošno upravo okrajnega ljud- 
skega odbora Ljubljana. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Štev. 021-10/62-4. 
Ljubljana, dne 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mlkoš, I. r. 

18. 
Na podlagi 16. člena zakona o orga- 

nizaciji ljudski odborov (Ur. list FLRJ 
št. 22-119/59) je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana na seji okrajnega zbora in 
na seji zbora proizvajalcev dne 27. mar- 
ca 1962 sprejel 

ODLOK 
o sistemizaciji delovnih mest v uprav- 
nih organih okrajnega ljudskega odbora 

Ljubljana 

1. člen 
Za temeljne in druge upravne orga- 

ne, navedene v odloku o notranji orgar 
nizaciji upravnih organov okrajnega 
ljudskega odbora Ljubljana (Glasnik 
št. 11/61) se določijo naslednja delovna 
mesta: 

tajnik 
3 tajnice (pri predsedniku, podpredsedniku, pri 

predsedniku MS in pri tajniku) 
1 pravni referent pri Mestnem svetu 

TAJNIŠTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
Sistemizacija delovnih mest je določena s po- 

sebno odločbo 

ODDELEK ZA NARODNO OBRAMBO 
1 načelnik 
1 referent za upr. in mobil. zadeve 
1 referent za mob. zadeve v državni upravi In 

zdravstvu 
1 referent za MOB zadeve v gospodarskih organi- 

zacijah 
1 referent za voj. zadeve 
1 referent za VP in IVV 
1 referent za splošne zadeve 

Najnižji naziv oz. izobrazba 

pravna fakulteta 

srednja 
visoka 

visoka 
visoka 

visoka 

visoka 
visoka 
Visoka 
višja , 
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Delovno mesto 
ODDELEK ZA OBČO UPRAVO 

1 načelnik 
1 pisarniški uslužbenec 
1 pravni referent 

Referat za OMT službo In administrativna 
inšpekcija 

1 vodja referata in adm. inšp. 
1 referent OMT in admin. inšp. 

Referat za kadrovske in personalne zadeve 
1 vodja referata 
1 referent za kadre 
1 referent 

Referat za tisk in protokol 
1 referent 

Referat za skupščinske zadeve in prošnje 
in pritožbe 

1 vodja referata in referent za skupščinske zadeve 
in prošnje in pritožbe 

2 debatna stenografa 
1 strojepiska 

Glavna pisarna 
1 vodja pisarne 
1 pisarniški uslužbenec — sprejem pošte 
3 pisarniški uslužbenci — evidenca spisov 
1 pisarniški referent — odprava pošte 
1 pisarniški uslužbenec — arhivar 

Najnižji naziv oz. izobrazba 

4 strojepiske 
Strojepisni biro 

Ekonomat 
I ekonom 
1 pomožni uslužbenec 

ODDELEK ZA FINANCE 
1 načelnik 
1 pisarniški uslužbenec 
1 finančni inšpektor 
1 referent za geodetsko in katastrsko službo 

Referat za proračun 
1 vodja referata in referent za anuitete 
1 referent za okrajni proračun 
1 referent za proračune občin 

Odsek za računovodstvo 
1 šef in referent za negosp. investicije 
1 referent za likvidacijo prorač. izdatkov 
1 referent za investicije in sklade 
1 referent za osebne izdatke 
1 blagajnik 
1 materialni knjigovodja 

Odsek za premoženjsko pravne zadeve 
1 šef 
2 pravna referenta 
1 pisarniški uslužbenec-strojepisec 

Odsek za dohodke 
1 šef 
2 referenta za dohodke 
1 referent za takse 
1 davčni kontrolor 
1 referent za davčno statistiko 
1 pisarniški uslužbenec 

ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
1 načelnik 
2 pisarniška uslužbenca 

Referat za industrijo in obrt 
1 referent za industrijo in obrt 

Referat za tržišče in promet 
1 referent 

Referat za turizem in gostinstvo 
1 referent 

Referat za gradbeništvo 
1 referent 

Referat za kmetijstvo 
1 referent za kmetijstvo 
1 kmetijski inšpektor 
I veterinarski inšpektor 
1 tržni inšpektor 

Referat za delo 
1 vodnja referata za ref. za delo 

1 upravni referent 
* 1 inšpektor dela 

Gozdarska inšpekcija 
1 vodja inšpekcije 
2 gozdarska inšpektorja 
1 upravni referent 
1 pisarniški uslužbenec 

visoka 
nepopolna srednja 
visoka 

visoka 
visoka 

visoka 
višja 
srednja 

visoka 

visoka 
višja 
strojepiska I.a 

srednja 
nepopolna srednja 
nepopolna srednja 
nepopolna srednja 
nepopolna srednja 

strojepiska I.a 

višja 
nižja 

visoka 
nepopolna srednja 
visoka 
visoka 

visoka 
višja 
srednja 

višja 
srednja 
srednja 
srednja 
nepopolna srednja 
srednja 

visoka 
visoka 
nepopolna srednja 

visoka 
višja 
višja 
višja 
srednja 
nepopolna srednja 

visoka 
nepopolna srednja 

visoka 

visoka . 

visoka 

visoka 

visoka 
visoka 
visoka 
visoka 

visoka 
višja 
visoka 

visoka 
visoka 
višja 
nepopolna srednja 

Delovno mesto 
Pravna služba 

2 pravna referenta 
Referat za plan 

referent za gospod, analize in vodja referata 
referent za plan 

ODDELEK ZA URBANIZEM, GRADBENE 
Ш KOMUNALNE ZADEVE 

načelnik 
pisarniški uslužbenec 

Pravni odsek 
šef — pravnik 
pravni referent 
pravni referent za stanovanjske zadeve 
upravna referenta 
strojepisec 
pisarniški uslužbenec 

Referat za komunalo In gradbene zadeve 
referent 

Referat za urbanizem 
referent 
urbanistični inšpektor 
gradbeni inšpektor - 
elektroenergetski inšpektor 
cestni inšpektor 

ODDELEK ZA DRUŽBENE SLUŽBE { 
načelnik 
pisarniška uslužbenca 

Referat za zdravstvo 
referent 

Referat za šolstvo 
referent 

Referat za strokovno šolstvo 
referent 
upravni referent za strokovno izobraževanje 

Referat za socialno varstvo 
referent 

Referat za kulturo 
referent 

Referat za telesno vzgojo 
referent 

Referat za družbeno analizo 
referent 

Sanitarna inšpekcija 
šef sanitarne inšpekcije 
sanitarna inšpektorja 

Uprava za vprašanja invalidov in borcev 
šef 

Odsek za invalidska svojstva In dodatke 
šef in ref. za priznavanja invalidskih svojstev 
referent za pregled odločb 
referent za priznavanje inv. svojstev in dodatkov 
Odsek za splošno varstvo invalidov in borcev 
šef 
referent za zdravstveno varstvo, ortoped, in 
klimatsko zdravljenje 

Odsek za izplačilno službo 
šef in kontrolor izplač. službe 
računovodja 
referent za likvidacijo računov 
referent za izplačilo dodatkov 
referent za izplačilo invalidnin 
referent za izterjavo škode 
knjigovodja 

Pisarna 
pisarniška uslužbenca 
arhivar 
strojepisec 

OKRAJNO JAVNO PRAVOBRANILSTVO 
okrajni javni pravobranilec 
pomočnika okraj, javnega pravobranilca 
vodja pisarne 
strojepisca 

SODNIKI tN SENAT ZA PREKRŠKE 
predsednik senata 
sodniki za prekrške 
vodja pisarne 
pisarniški uslužbenec 
strojepisca 
snažilka 

10 pripravnikov 
PRIPRAVNIKI 

TEHNIČNE SLUŽBE 
(v Oddelku za občo upravo) 

1 kurir-razmnoževalec 
3 kurirji 

Najnižji naziv oz. izobrazba 

visoka 

visoka 
visoka 

visoka 
nepopolna srednja 

visoka 
visoka 
visoka 
višja 
strojepisec I.a 
nepopolna srednja 

visoka 

visoka 
visoka 
visoka 
visoka 
visoka 

visoka 
nepopolna srednja 

visoka 

visoka 

visoka 
višja 

višja 

visoka 

visoka 

visoka 

visoka 
višja 

visoka 

visoka 
višja 
višja 

visoka 

višja 

višja 
srednja * 
srednja 
srednja 
srednja 
srednja 
srednja 

nepopolna srednja 
nepopolna srednja 
strojepisec I.a 

visoka 
visoka 
nepopolna srednja 
strojepisec I.a 

visoka 
visoka 
nepopolna srednja 
nepopolna srednja 
strojepisec I.a 
nekvalif. delavec 

visoka, višja, srednja/ 
nižja 

nižja 
nižja 
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Delovno mesto 
2 telefonista 
7 vratarjev 
1 hišnik 

'2 snažilk 
1 polkvalificiran delavec 

GARAŽA OLO 
1 šef 
3 šoferji 
1 avtomehanik 
1 Polkvalificiran delavec 

Z nepopolnim delovnim časom se slstematizi- 
J^Jo naslednja delovna mesta, ki se zasedajo s 
"Onorarnimi uslužbenci: 

ODDELEK ZA FINANCE 
1 referent za reševanje davčnih pritožb 

ODDELEK ZA DRUŽBENE SLUŽBE 
' računski režiser 

ODDELEK ZA URBANIZEM, GRADBENE 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

1 referent za geodetsko službo 

Najnižji naziv oz. izobrazba 
nižja 
пДја 
nižja 
nekvalif. delavec 
polkvalif. delavec 

visokokvalif. delavec 
kvalif. delavec 
kvalif. delavec 
polkvalif. delavec 

1 

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO — 
TEHNIČNE SLUŽBE 

snažilka 
1 kurir 

2. člen 

nelf uveljavitve tega odloka pre- na veljati odlok o sistemizaciji de- 
l.^'h mestih v upravnih organih Okraj. Ј"а. odbora Ljubljana št. 01-7/2-1961 
j .ne febr. 1961, odlok o sistemizaciji 

ovnih mest pri Okrajnem javnem 
Pravobranilstvu št. 01-7/3-1961 z dne 
lovn'h' 1961 in odlok o sistemizaciji de- 

nicst sodnikov in senata za pre- 
čke št. 01-7/4-1961 z dne 7. febr. 1961 
^'asnik št. 11/61). 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. aprila 1962. 
Številka: 021-9/62-4. 
Ljubljana, dne 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris MlkoŠ, 1. r. 

19. 
Na podlagi 18. člena zakona o spre- 

ni£ ah in dopolnitvah zakona o jav- 
uslužbencih (Ur. 1. FLRJ št. 52/61) 

^.okrajni ljudski odbor Ljubljana 
Пгг.бсЈ' okrajnega zbora in na seji zbora 
jlg^ajalcev dne 27. marca 1962 na- 

ODLOK 
° u0tranJi organizaciji, Izvolitvi, pravl- 
tiv t,0,inostih sveta delovnega kolek- (jj a tcr o organih, ki odločajo v sporih, 
kol ?a8tane]0 med svetom delovnega ekliva In javnim tožilcem Okrožnega 

javnega tožilstva v Ljubljani 

1. člen 
O^žno javno tožilstvo v Ljubljani 
^Je po sledečih delovnih enotah; 

oddelek javnega tožilca, 
kazenski oddelek, 

^ civilno-upravni oddelek, 
oddelek za gospodarske prestopke, 

~~ računovodstvo, 
ckonomat, 
pisarna, 
sStrojepisnica. 

2. člen 
ciia^?,ranja organizacija in sistemiza- 
trij, de'ovnih mest Okrožnega javnega 
nikoStVa V "-j"'3'!30' se določi s pravil- 4jv .ni o organizaciji, delovnih razmer- 
n 'n delitvi dohodka na Okrožnem jav- 
nj. tožilstvu v Ljubljani (v nadalj- JLni besedilu: pravilnik). 

3. člen 
bcn^ovni kolektiv sestavljajo vsi usluž- 
1ђе .1 ki so v rednem delovnem raz- Ju z Okrožnim javnim tožilstvom. 

Pravice in dolžnosti izvršuje delovni 
kolektiv neposredno ali posredno po 
svetu delovnega kolektiva. 

4. člen 
Delovni kolektiv izvršuje neposredno 

tele pravice in dolžnosti: 
— voli in razrešuje člane sveta de- 

lovnega kolektiva, 
— sklepa o poročilih sveta kolektiva, 
— razpravlja in daje mnenja o fi- 

nančnem načrtu, 
— odloča o tem, ali se sklad skupne 

porabe združi z odgovarjajočim skla- 
dom druge ustanove zaradi zadostitve 
skupnih potreb. 

— voli komisijo za ocenjevanje de- 
lovnih mest, 

— izvršuje druge pravice, ki mu jih 
daje pravilnik. 

5. člen 
Svet delovnega kolektiva izvoli de- 

lovni kolektiv izmed svojih članov. Svet 
delovnega kolektiva ima pet članov. 

Prve volitve sveta delovnega kolek- 
tiva pripravi in izvede okrožni javni to- 
žilec. 

6. člen 
Svet delovnega kolektiva ima nasled- 

nje pravice in dolžnosti: 
— skupno z okrožnim javnim tožil- 

cem sprejema pravilnik o organizaciji, 
delovnih razmerjih, oblikovanju in de- 
litvi dohodka, 

— daje mnenje okrožnemu javnemu 
tožilcu o letnem planu dela, 

— skupno z okrožnim javnim tožil- 
cem sprejema finančni načrt in zaključ- 
ni račun tožilstva, 

— soodloča z okrožnim javnim to- 
žilcem o uporabi nerazporejenih sred- 
stev, 

— upravlja sklad skupne porabe, 
— vrši posle razpisne in sprejemne 

komisije o sprejemu kandidatov in raz- 
pisu na izpraznjena delovna mesta ad- 
ministrativno tehničnih uslužbencev to- 
žilstva, 

— odloča v sporazumu s tožilcem o 
odpovedi delovnih razmerij administra- 
tivnih uslužbencev tožilstva, 

— sporazumno z okrožnim javnim 
tožilcem odloča o uvedbi nadurnega 
dela, 

— daje delovnemu kolektivu polletna 
poročila. 

— daje javnemu tožilcu mnenja In 
predloge o organizaciji in metodah 
dela, 

— odloča In soodloča v vseh ostalih 
primerih, ki so določeni v pravilniku. 

7. člen 
Akte, ki jih v obliki sklepa sprejme 

svet delovnega kolektiva, podpisujeta 
predsednik sveta delovnega kolektiva in 
okrožni javni tožilec. 

8. člen 
Spore med svetom delovnega kolek- 

tiva in okrožnim javnim tožilcem re- 
šuje javni tožilec LRS in organ, ki ga 
pooblasti okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana. 

9. člen 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana po- 

oblašča svet za notranje' zadeve in 
splošno upravo, da v svoji pristojnosti 
potrjuje vse spremembe in dopolnitve 
pravilnika. 

10. člen 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana ima 

tele pravice in dolžnosti: 
— potrdi pravilnik o organizaciji, de- 

lovnih razmerjih in delitvi dohodka na 
okrožnem javnem tožilstvu v Ljubljani, 

— potrjuje zaključni račun dohod- 
kov in izdatkov Okrožnega javnega to- 
žilstva v Ljubljani, 

— daje soglasje k posebnim pogod- 
bam o zaposlitvah na Okrožnem jav- 
nem tožilstvu, 

— odloča o sporu o oblikovanju in 
razdelitvi sredstev. 

— opravlja druge zadeve, ki so pred- 
pisane v zakonskih predpisih. 

11. člen 
Ta odlok velja- od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1962. 

Številka: 021-8/62-4. 
Datum: 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mlkoš, 1. r. 

20. 
Na podlagi 18. člena zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o jav- 
nih uslužbencih (Ur. 1. FLRJ št. 52/61) 
izdaja okrajni ljudski odbor Ljubljana 
na seji okrajnega zbora in na seji zbo- 
ra proizvajalcev dne 27. marca 1962 na- 
slednji 

ODLOK 
o notranji organizaciji, izvolitvi, pravi- 
cah In dolžnostih sveta delovnega kolek- 
tiva ter o organih, ki odločajo v sporih, 
ki nastanejo med predsednikom in sve- 
tom delovnega kolektiva okrožnega so- 

dišča v LJubljani. 

1. člen 
Okrožno sodišče v Ljubljani posluje 

po naslednjih oddelkih: 
— predsedstvo. 
— kazenski oddelek I. stopnje, 
— kazenski oddelek II. stopnje, 
— civilni oddelek I. stopnje. 
— civilni oddelek П. stopnje, 
— preiskovalni oddelek. 

2. člen 
Notranja organizacija in sistemizaci- 

ja delovnih mest Okrožnega sodišča v 
Ljubljani se določi s pravilnikom o or- 
ganizaciji delovnih razmerij in obliko- 
vanju in delitvi dohodka pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani (y nadaljnjem be- 
sedilu: pravilnik). 

3. člen 
Delovni kolektiv sestavljajo vsi de- 

lavci, ki so v rednem delovnem razmer- 
ju pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. 

Pravice in dolžnosti izvršuje delovni 
kolektiv neposredno ali posredno po 
svetu delovnega kolektiva. 

4. člen 
Delovni kolektiv izvršuje neposredno 

naslednje pravico in dolžnosti: 
— sprejema skupaj s predsednikom 

sodišča pravilnik o organizaciji, delov- 

nih rarmerjih in delitvi dohodka in 
njega oblikovanju ter sprememdbe tega 
pravilnika, 

voli in razrešuje člane delovnega 
kolektiva, 

sklepa o poročilih sveta delovnega 
kolektiva, 

sklepa o razrešitvi članov sveta 
delovnega kolektiva med njihovo man- 
datno dobo, 

— sprejema pravilnik o skladu skup- 
ne porabe in daje smernice za upravo 
tega sklada, 

— izvršuje druge pravice, ki mu jih 
dajejo zakoniti predpisi in pravilnik. 

5. člen 
Svet delovnega kolektiva izvoli de- 

lovni kolektiv izmed svojih članov. Svet 
delovnega kolektiva ima sedem članov. 

Prve volitve sveta delovnega kolekti- 
va pripravi in izvede predsednik Okrož- 
nega sodišča v Ljubljani. 

6. člen 
Svet delovnega kolektiva odloča o 

naslednjih pravicah in dolžnostih: 
— sestavi predlog pravilnika o orga- 

nizaciji, delovnih razmerjih, oblikova- 
nju in delitvi dohodka ter morebitne 
njegove spremembe in jih da v odlo- 
čitev delovnemu kolektivu, 
- — sprejme v sporazumu s predsed- 
nikom sodišča finančni načrt in zaključ- 
ni račun, 

— upravlja sklad skupne porabe, 
— vrši posle razpisne in sprejemne 

komisije o sprejemu kadidatov po 
razpisu na izpraznjega delovna mesta 
strokovnih sodelavcev, administrativnih 
in tehničnih ■ delavcev v sporazumu s 
predsednikom sodišča, soodloča o spre- 
jemu honorarnih delavcev in o sklenitvi 
posebnih delovnih pogodb, 

— odloča v sporazumu s predsedni- 
kom sodišča o odpovedih delovnih raz- 
merij delavcev na sodišču, pri čemer 
so sodniki izvzeti, odloča sporazumno 
s predsednikom sodišča o uvedbi nad- 
urnega dela, 

— odobrava v sporazumu s predsed- 
nikom sodišča izredne in študijske do- 
puste, 

— skrbi za strokovno izobraževanje 
delavcev, 

— daje kolektivu polletna poročila, 
— odloča in soodloča v vseh ostalih 

primerih, ki so določeni v pravilniku, in 
opravlja vse ostale dolžnosti in pravice, 
ki mu jih nalagajo zakonski predpisi. 

Podrobnejše določbe o pristojnosti 
in delu sveta delovnega kolektiva se 
določijo s pravilnikom.- 

7. člen 
Akte, ki jih v obliki sklepa sprejme 

svet delovnega kolektiva, podpisujeta 
predsednik sodišča in predsednik sveta 
delovnega kolektiva. 

8. člen 
Spore med svetom delovnega kolek- 

tiva in predsednikom sodišča rešuje 
Državni sekretar za pravosodno upravo 
LRS in organ, ki ga pooblasti Okrajni 
ljudski odbor Ljubljana. 

9. člen 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana po- 

oblašča Svet za notranje zadeve in 
splošno upravo, da v svoji pristojnosti 
potrjuje vse spremembe in dopolnitve 
tega pravilnika, 

10. člen 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana ima 

tele pravice in dolžnosti: 
— potrjuje pravilnik o organizaciji, 

delovnih razmerjih, oblikovanju in de- 
litvi dohodka Okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani, 

— potrjuje zaključni račun dohod 
kov in izdatkov Okrožnega sodišča v 
Ljubljani, 

— daje soglasje k posebnim pogod- 
bam o honorarnem delu pri Okrožnem 
sodišču v Ljubljani, 
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— lahko zahteva vrnitev prejetih 
zneskov od pripravnikov, ki so bili za- 
posleni pri Okrožnem sodišču v Ljub- 
ljani, pa niso dokončali prakse ali niso 
hoteli na določeno vrsto službovanja, 

— odloča o sporih o blikovanju in 
razdelitvi sredstev, 

— opravlja druge zadeve, ki so pred- 
pisane v zakonskih predpisih. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okraja 
Ljubljana, uporablja pa se od L ja- 
nuarja 1962. 

Štev.: 02.1-7/62-4. 
Datum; 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mlkoi, 1. r. 

21. 
Na podlagi 1, odstavka 224. čle- 

na in 1; odstavka 230. člena zakona 
o javnih uslužbencih (Ur. list FLRJ 
št. 53/57) ter 6. in 7. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah, zakona 
o javnih uslužbencih (Ur. list FLRJ 
št. 52/61) izdaja okrajni ljudski od- 
bor Ljubljana na seji okrajnega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 27. marca 1962 naslednji 

ODLOK 
o določitvi položajne plače usluž- 
bencev okrajnih Javnih tožilstev v 

Ljubljani, Kočevju in Trbovljah 

1. člen 
Položajna plača okrajnega javne- 

ga tožilca, namestnika okrajnega 
javnega tožilca in ostalih uslužben- 
cev v okrajnih javnih tožilstvih v 
Ljubljani, Kočevju in Trbovljah se 
določi tako, da predstavlja razliko 
med temeljne plačo In zneskom, 
predvidenim za plače, ki se po sta- 
nju z dne 31. dec. 1961 poviša za 
15 %. 

Položajna plača se določa indi- 
vidualno po vrednosti posameznega 
delovnega mesta, ki je izražena v 
številu točk v popisu delovnih mest, 
ki je priloga tega odloka. 

i 2. člen ; • 
Odločbe o določitvi položaj nih 

plač pp,, kriterijih iz 2. odstavka 1. 
člena tega odloka izda javni tožilec 
LRS. 

3. Člen 
Posebni dodatek, ki je bil po do- 

sedanjih predpisih določen za po- 
samezna delovna mesta poleg te- 
meljne in položajne plače, se vra- 
čuna po tem odloku v položajno 
plačo. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave 

v »Glasniku«, uradnem vestniku 
okraja Ljubljana, uporablja pa se 
od 1. januarja 1962. 

Stev. 113-30/62-4. 
Ljubljana, dne 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš 1. r. 

22. 
Na podlagi 1. odstavka 224. člena 

in 1. odstavka 230. člena zakona o 
javnih uslužbencih (Ur. list FLRJ 
št. 53/57) ter 6. in 7. člena zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona 
o javnih uslužbencih (Ur. List FLRJ 
št. 52/61) izdaja okrajni ljudski od- 
bor Ljubljana na seji okrajnega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev 
dne 27. marca 1962 naslednji 

ODLOK 
o določitvi položajnih plač predsed- 
nika, sodnikov in strokovnih sode- 
lavcev ter ostalih uslužbencev 
Okrožnega gospodarskega sodišča v 

Ljubljani 

1 člen 
Položajna plača predsednika, so- 

dnikov in strokovnih sodelavcev ter 
ostalih uslužbencev Okrožnega go- 
spodarskega sodišča v Ljubljani se 
določi tako, da predstavlja razliko 
med temeljno plačo in zneskom, 
predvidenim za plače, ki se po sta- 
nju z dne 31. dec. 1961 poviša za 
15 %. 

Položajna plača se določa indi- 
vidualno po vrednosti posameznega 
delovnega mesta, ki je izražena v 
številu točk v popisu delovnih mest, 
ki je priloga tega odloka. 

'2. člen 
Odločbe o položaj ni plači za 

predsednika, sodnike in strokovne 
sodelavce Okrožnega gospodarskega 
sodišča izda predsednik okrajnega 
ljudskega odbora, za ostale usluž- 
bence pa predsednik Okrožnega go- 
spodarskega sodišča. 

3. člen 
Posebni dodatek, ki je bil po do- 

sedanjih predpisih določen za posa- 
mezna delovna mesta poleg temelj- 
ne plače in položajne plače, se vra- 
čuna po tem odloku v položajno 
plačo. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v 

»Glasniku«, uradnem vestniku okra- 
ja Ljubljana, uporablja pa se od 
1. januarja 1962. 

Stev.: 113-31/62-4. 
Ljubljana, dne 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris MikoS I. r. 

23. 
Na podlagi 46., 53., 55. in 106. čl. 

Zakona o proračunih in o finansira- 
nju samostojnih zavodov (Ur. Ust 
FLRJ štev. 52-847/59) v zvezi z 9. 
točko 27. čleha Statuta okraja Ljub- 
ljana (Glasnik štev. 59/58) je sprejel 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana na 
seji okrajnega zbora in na seji zbora 
proizvajalcev dne 27. marca 1962 

ODLOK 
o ukinitvi Sklada za preprečevanje 
alkoholizma na območju občine 

mesta Ljubljana 

1. člen 
Sklad za preprečevanje alkoho- 

lizma za območje občin mesta Ljub- 
ljana, ki je bil ustanovljen z Odlo- 
kom o ustanovitvi imenovanega 
sklada (Glasnik štev. 19/60) se ukine. 

2. člen 
Vsa aktiva in pasiva imenovane- 

ga sklada prevzame Mestni svet 
Ljubljane. Vsa sredstva likvidirane- 
ga sklada vključi Mestni svet v svoj 
program finanslranja skupnih mest- 
nih potreb. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v Glasniku, 

uradnem vestniku okraja Ljubljana 
in velja od 1. jan. 1962. 

Stev.: 402-027/62-4. 
Datum: 27. marca 1962. 

' Predsednik 
okrajnega ljudskega odbora 

Boris Mikoš i. r. 

24. 
Na podlagi 56. čl. zakona o pro- 

računih in o finansiranju samostoj- 
nih zavodov (Uradni list FLRJ št. 
52-847/59) in v zvezi z odlokom 
Okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana o skupnem finansiranju skla- 
da za negospodarske investicije na 
območju okraja Ljubljana (Glasnik 
št. 21/62) je Okrajni ljudski odbor 
Ljubljana na 43. seji okrajnega zbo- 

ra In na seji zbora proizvajalcev dne 
27. marca 1962 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Sklada za skupno (1- 
nansiranjc negospodarskih investi- 
cij na območju okraja LJubljana 

1. člen 
Ustanovi se Sldad za skupno fi- 

nansiranje negospodarskih investi- 
cij na območju okraja Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. prispevek občin okraja Ljub- 

ljana; 
2. prispevek Okrajnega ljudske- 

ga odbora Ljubljana; 
3. anuitete in obresti od odobre- 

nih posojil; 
4. posojila, ki jih bo najemal 

sklad; 
5. dotacije in drugi dohodki. 

' 3. člen 
Sredstva sklada se uporabljajo za 

finansiranje važnejših negospodar- 
skih investicij medobčinskega pome- 
na, in sicer za novogradnje, adapta- 
cije in opremo objektov v okviru 
programa negospodarskih investicij. 

4. člen 
Sredstva sklada se dajejo za ne- 

gospodarske investicije kot dotacije 
ali kot posojilo. 

5. člen 
Sklad je pravna, oseba. 
Sklad Ima pravila; s pravili se 

določita organizacija in način po- 
slovanja sklada. 

6. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor sestavlja predsednik 
in 9 predstavnikov občinskih ljud- 
skih odborov na območju OLO Ljub- 
ljana. Po eno skupno mesto v uprav- 
nem odboru sklada imajo: 

ObLO Ljubljana-Siška In ObLO 
Medvode, 

ObLO Ljubljana-Bežigrad in 
ObLO Ljubljana-Moste-Polje, 

ObLO Ljubljana-Vič-Rudnik in 
ObLO Grosuplje, 

ObLO Logatec In ObLO Cerknica, 
ObLO Kočevje In ObLO Ribnica, 
ObLO Litija in ObLO Zagorje, 
ObLO Trbovlje In ObLO Hrast- 

nik, 
ObLO Domžale in ObLO Kam- 

nik, 
ObLO Ljubljana-Center in ObLO 

Vrhnika. 
Za vsakokratno sejo upravnega 

odbora se morajo posamezni pred- 
stavniki občin Izkazati s pooblasti- 
lom o skupnem zastopništvu. 

Predsednika upravnega odbora iz- 
voli Okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana. 

Mandatna doba upravnega odbo- 
ra traja 2 leti. 

7. člen 
Sklad ima rezervo. Višino celot- 

ne rezerve, letna vlaganja v rezer- 
vo in rok, do katerega mora rezerva 
doseči višino sklada, predlaga uprav- 
ni odbor sklada. 

8. člen 
Sklad posluje po določbah zako- 

na o proračunu in o finansiranju 
samostojnih zavodov. 

Dohodki in izdatki sklada za vsa- 
ko leto Se določijo s finančnim na- 
črtom. 

Finančni načrt sprejema v skla- 
du s programom negospodarskih in- 
vesticij upravni odbor sklada. 

9. člen 
Upravni odbor sklada opravlja 

zlasti naslednje zadeve: 

GLASNIH 

1. predlaga pravila sklada, 
2. sestavi program negospodar- 

skih Investicij, 
3. sprejema finančni načrt sklada, 
4. spremlja izvrševanje del, ^ 

katera so dana sredstva sklada, 
5. sprejema zaključni racu" 

sklada. 
10. člen 

Administrativne zadeve sklad' 
opravlja Oddelek za finance Okraj", 
nega ljudskega odbora Ljubljana. 

Sklad ima tajnika, ki ga imenU' 
je Okrajni ljudski odbor Ljubljana^ 

11. člen 
Naredbodajalec za Izvršitev ti' 

nančnega načrta sklada je predsed' 
nik upravnega odbora sklada ozirc 
ma član, ki ga določi upravni odbof 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnefl1 

objave v Glasniku, uradnem vest' 
niku okraja Ljubljana, uporablja P3 

se od 1. januarja 1962. 
Številka: 402-025/62-4. 
Ljubljana, dne 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbofS 

Boris MikoS I. r. 

25. 
Na temelju 106. člena zakona 0 

proračunih In o finansiranju samo' 
stojnih zavodov (Uradni list FLlv 
št. 52/847/59) je okrajni ljudski od' 
bor Ljubljana na seji okrajnega zbO' 
ra proizvajalcev dne 27. marca 19^ 
sprejel 

ODLOK 
o ukinitvi Sklada okraja Ljubljad' 

za negospodarske investicije 

1. člen 
Sklad okraja Ljubljana za nego' 

spodarske Investicije (Glasnik šteV 
17/61) se ukine z dnem 31. dec. 196lj 

2. člen 
Vsa aktiva In pasiva ukinjene# 

sklada za negospodarske investicl' 
je okraja Ljubljana preidejo ^ 
Sklad o skupnem finansiranju ne' 
gospodarskih Investicij rta območ)11 

okraja Ljubljana. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v Glasniki 
uradnem vestniku okraja Ljubljana 

Stev.: 402-026/62-4. 
Datum: 27. marca 1962. 

Predsednik 
okrajnega ljudskega odbor8 

Boris Mikoš 1. r. 

VSEBINA 
17. Odlok o organizaciji upravnih org'] 

nov, izvolitvi ter pravicah In duUnC' 
stih eveta delovnega kolektiva In aj' 
bltražnega sveta uprave Okrajnes' 
ljudskega odbora Ljubljana. , 

18. Odlok o sistemizaciji delovnih me' 
v upravnih organih Okrajnega iju" 
skega odbora Ljubljana. . 

19. Odlok o notranji organizaciji, Izvol' 
lltvl, pravicah In dolžnostih sveta 
lovnega kolektiva ter o organih, 
odločajo o sporih, ki nastanejo ine° 
svetom delovnega kolektiva In 
nlm tožilcem Okrožnega javnega t" 
žllstva v Ljubljani. ,, 

20. Odlok o notranji organizaciji, IzvoM 
tvl, pravicah in dolžnostih sveta 05 
lovnega kolektiva ter o organih, j", 
odločajo v sporih, ki nastanejo rn<|° 
predsednikom in svetom delovnee* 
kolektiva okrožnega sodišča v Lju'r 
ijsni .. 

21. Odlok o določitvi položajne pl-'1^ 
uslužbencev okrajnih javnih tožllst' 
v Ljubljani, Kočevju, in Trbovlje"; 

22. Odlok o določitvi položajnih P1', 
predsednika, sodnikov in strokovni1 

sodelavcev ter ostalih uslužbence^ 
Okrožnega gospodarskega sodišča 
LJubljani. 

23. Odlok o ukinitvi Sklada za preprec* 
vanje alkoholizma na območju ob*" 
mesta Ljubljane. . 

24. Odlok o ustanovtvl Sklada za skup11.! 
finansiranje negospodarskih investie" 
na območju okraja Ljubljana. 

25. Odlok o ukinitvi Sklada okraja Lju" 
IJana za negospodarske investicije. 


