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OSNUTEK ZAKONA 

o splošni ljudski obrambi in družbeni 

samozaščiti (ESA-390) 

Povzetek 
Zakon o splošni ljudski obrambi In družbeni samoza- 

ščiti ureja področje splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite kot enotnega obrambno samozaščit- 
nega sistema na podlagi temeljev sistema ljudske 
obrambe določenih z Ustavo in zveznim zakonom o 
slošnl ljudski obrambi. 

Celotno gradivo, ki jo zakon ureja je razvrščena v 16 
poglavij. 

V temeljnih načetih sta splošna ljudska obramba in 
družbena samozaščita opredeljeni kot družbena funkcija 
in sestavni del socialistične samoupravne ureditve. 

V splošnih določbah se opredeljuje vsebina posamez- 
nih terminov ter najpomembnejše aktivnosti vseh druž- 
benih dejavnikov ob neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni, ob naravnih In drugih hudih nesrečah, v Izrednih 
razmerah In drugih nevarnostih za državo. 

Pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite so urejene v posebnem poglavju. Zakon določa, da 
je vsakdo dolžan opravljati v skladu z nastalimi razme- 
rami tudi druge naloge obrambe in zaščite ne glede na 
razpored. 

V poglavju o krajevnih skupnostih, temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih se določajo njihove pravice 
in dolžnosti na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Posebej to določene pravice, 
naloge in dolžnosti organov v teh organizacijah In skup- 
nostih. 

Temeljne naloge družbenopolitičnih, družbenih orga- 
nizacij in društev so opredeljene že v temeljnih načrtih, 
posebej pa so razdelane še v posebnem poglavju. 

Družbenopolitične skupnosti ureja 6 poglavje. Določbe 
zakona določajo vlogo in naloge občin, mestnih skupno- 
sti, pokrajin ter republike ter njihovih organov. Posebej 
je poudarjena vloga skupščin, izvršnih organov ter orga- 
nov na področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite (komiteji za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, strokovni organi in drugi). Terito- 
rialno obrambo ureja zakon kot del splošne ljudske 
obrambe, del oboroženih sil in najširšo obliko organizira- 
nja za splošni ljudski oboroženi odpor. Določena je njena 

organiziranost po enotnem sistemu. 
Narodna zaščita kot specifična oblika organiziranja in 

delovanja delovnih ljudi in občanov, je urejena v 8. po- 
glavju. Delovni ljudje in občani v narodni zaščiti oprav- 
ljajo v miru zlasti naloge družbene samozaščite, v vojni 
pa se vključujejo v oborožen boj. Narodna zaščita v vojni 
predstavlja najširšo obliko organiziranja za oborožen 
odpor in postane del teritorialne obrambe. 

Civilno zaščito ureja 9. poglavje. Zakon poudarja, da je 
civilna zaščita del splošne ljudske obrambe in družbene 
zamozaščite ter najširša oblika organiziranja in priprav- 
ljanja za zaščito in reševanje prebivalstva in materialnih 
dobrin ob vojnih akcijah, naravnih in drugih hudih nesre- 
čah In v izrednih razmerah. Opredeljeni so tudi ukrepi 
civilne zaščite. 

V 10. poglavju se ureja v skladu z osnovami sistema za 
opazovanje, obveščanje In alarmiranje določenimi v 
zveznem zakonu o splošni ljudski obrambi, sistem In 
njegove posamezne sestavne dele za območje repu- 
blike. 

Poglavje o obrambnem In samozaščitnem usposablja- 
nju delovnih ljudi in občanov določa osnovne oblike 
usposabljanja za obrambo in zaščito ter nosilce te vrste 
usposabljanja. 

V poglavju o častnih sodiščih se v skladu z zakonom o 
službi v oboroženih silah ureja organizacija in delovanje 
častnih sodišč za rezervne oficirje v republiki. 

Ukrepi za varstvo in varovanje tajnosti so razde lani in 
združeni v posebnem poglavju. 

Pri financiranju nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite so opredeljeni načini in viri finan- 
ciranja. Poudarjeno ja samoupravno združevanje sred- 
stev za uresničevanje nalog splošne ljudske obrambe 
skupnega pomena v krajevni skupnosti, občini in širših 
družbenopolitičnih skupnostih. 

V predlogu zakona bodo v 15. poglavju urejene še 
kazenske določbe. Zvezni zakon o splošni ljudski 
obrambi v sedanji fazi priprave kazenskih določb še 
nima in zato ni mogoče opredeliti tega poglavja v 
osnutku republiškega zakona. 

Zadnje poglavje določa enoletni rok za uveljavitev 
zakona ter prenehanje veljavnosti zakonov, ki sta doslej 
urejata področje splošne ljudske obrambe In družbene 
samozaščite. 

OPOMBE: i. TEMELJNA NAĆELA 

1. člen 

Splošna ljudska obramba in družbena sa- 
mozaščita se v socialistični republiki Sloveniji 
organizirata in gradita kot neločljivi del socia- 
listične samoupravne družbene ureditve, kot 
vsebina in oblika obrambne in varnostne or- 
ganiziranosti socialistične samoupravne 
družbe in kot enotni obrambno samozaščitni 
sistem za primer, če bi bile ogrožene svobo- 
da, neodvisnost in suverenost jugoslovankih 
narodov in narodnosti ali ozemeljska neokr- 
njenost in z ustavo določena družbena uredi- 
tev Socialistične republike Slovenije in Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije, ter 
za primer naravnih in drugih hudih nesreč ali 
izrednih razmer. 

2. člen 

Splošna ljudska obramba v Socialistični re- 
publiki Sloveniji je del enotnega organizira- 
nja, pripravljanja in udeležbe federacije, repu- 
blik, avtonomnih pokrajin, občin, organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, družbe- 
nopolitičnih in družbenih organizacij ter dru- 
štev in vseh delovnih ljudi in občanov v obo- 
roženem boju in v vseh drugih oblikah sploš- 
nega ljudskega odpora zoper agresijo, v za- 
ščiti in reševanju prebivalstva ter materialnih 
dobrin, v ustvarjanju materialnih pogojev od- 
pora ter v izvrševanju drugih nalog, ki so 
pomembne za varovanje in obrambo države. 

Oborožen boj je v splošni ljudski obrambi 
odločilna oblika upiranja agresiji in tvori z 
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vsemi drugimi oblikami boja in odpora neloč- 
ljivo celoto. Nosilec oboroženega boja so 
oborožene sile, ki jih tvorijo Jugoslovanska 
ljudska armada in teritorialna obramba, v ne- 
posredni vojni nevarnosti in v vojni pa tudi 
pripadniki milice in narodne zaščite ter vsi 
delovni ljudje in občani, ki z orožjem ali z 
izvrševanjem drugih obrambnih nalog ali na 
drugi način sodelujejo v odporu zoper napa- 
dalca. 

3. člen 
Družbena samozaščita je sistem ukrepov in 

aktivnosti, ki jih v miru ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah in izrednih razmerah, v nepo- 
sredni vojni nevarnosti, ter v vojni organizira- 
jo in izvajajo delovni ljudje in občani, organi- 
zacije združenega dela, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skupnosti, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične skupnosti, družbenopolitične 
in družbene organizacije ter društva, da varu- 
jejo neodvisnost in ozemeljsko neokrnjenost 
Socialistične federativne republike Jugoslavi- 
je in Socialistične republike Slovenije, ustav- 
no ureditev zasnovano na oblasti delavskega 
razreda, socialističnem samoupravljanju, 
neuvrščenosti, bratstvu, enotnosti in enako- 
pravnosti jugoslovanskih narodov in naro- 
dnosti, samoupravne pravice delavca in obča- 
na v združenem delu ter druge pravice in 
svoboščine človeka in občana, osebno in pre- 
moženjsko varnost delavcev in občanov ter 
materialne dobrine družbe. 

4. člen 
Splošna ljudska obramba in družbena sa- 

mozaščita se razvijata na enotnih idejnopoli- 
tičnih osnovah in temeljita na: 

- pravici in dolžnosti delovnih ljudi in ob- 
čanov, da se ne glede na spol, organizirajo in 
usposabljajo za naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter zato 
sami ali v sodelovanju s pristojnimi državnimi 
organi odkrivajo in preprečujejo sovražno in 
drugo družbi škodljivo delovanje in, da se v 
primeru agresije uprejo napadalcu z oborože- 
nim bojem in drugimi oblikami odpora; 

- pravici in dolžnosti vseh temeljnih in dru- 
gih organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti, da se organizirajo in pripravljajo za 
preprečevanje in odpravljanje izrednih ra- 
zmer, za zaščito in reševanje prebivalstva in 
materialnih dobrin in za delovanje v vojnih in 
izrednih razmerah; 

- pravici in dolžnosti družbenopolitičnih in 
družbenih organizacij ter društev, da v skladu 
z naravo svoje dejavnosti neposredno sodelu- 
jejo v organiziranju in pripravah na splošno 
ljudsko obrambo in v aktivnostih družbene 
samozaščite, pri mobilizaciji, pri idejnopoll- 
tičnem, strokovnem in splošnem usposablja- 
nju delovnih ljudi in občanov ter razvijanju in 
utrjevanju njihove pripravljenosti za obrambo 
države in njene ustavne ureditve; 

- pravici in dolžnosti družbenopolitičnih 
skupnosti, da urejajo in organizirajo splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in 
ustvarjajo materialne in druge pogoje za ne- 

nehno krepitev varnosti ter obrambne in sa- OPOMBE: 
mozaščitne moči družbe, da ob vojni nevar- 
nosti in ob agresiji na državo mobilizirajo vse 
sile in sredstva ter organizirajo in vodijo 
splošni ljudski odpor zoper napadalca, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah ter v izre- 
dnih razmerah pa organizirajo in vodijo aktiv- 
nosti delovnih ljudi in občanov in njihovih 
samoupravnih organizacij in skupnosti pri 
odpravljanju nevarnosti in posledic nesreč, 
pri zaščiti in reševanju prebivalstva in mate- 
rialnih dobrin ter pri preprečevanju in odprav- 
ljanju vzrokov, žarišč in posledic izrednih ra- 
zmer. 

5. člen 
Delovni ljudje in občani gradijo splošno 

ljudsko obrambo ter uresničujejo in razvijajo 
družbeno samozaščito kot svojo nedotakljivo 
in neodtujljivo pravico in dolžnost tako, da na 
podlagi izkušenj predvojnega naprednega 
delavskega gibanja, narodnoosvobodilnega 
boja in revolucije varujejo in branijo vrednote 
in dobrine samoupravne socialistične družbe 
pred: 

- oboroženo agresijo in agresivnimi napa- 
di, grožnjami in pritiski katerekoli vrste; 

- politično-propagandnim, obveščevalnim, 
subverzivnim in drugim projisocialističnim in 
protisamoupravnim delovarijem zunanjih in 
notranjih sovražnikov; 

- izpodkopavanjem samoupravnih od- 
nosov, kršenjem predpisov in samoupravnih 
splošnih aktov ter odločitev samoupravnih in 
drugih organov in pred drugimi napadi na 
samoupravne pravice delovnih ljudi; 

- nezakonitim prisvajanjem in uničeva- 
njem ter zlorabo družbenega premoženja in 
pred drugimi oblikami napada ali spodkopa- 
vanja družbenoekonomskega in političnega 
sistema; 

- kršitvami javnega reda in miru; 
- fizičnimi in psihičnimi pritiski na delovne 

ljudi in občane in pred drugimi oblikami ogro- 
žanja njihovih pravic in svoboščin ter njihove 
osebne in premoženjske varnosti; 
- nesrečami pri delu, požari, prometnimi 

nesrečami ter pred posledicami naravnih in 
drugih nesreč; 

- onesnaževanjem človekovega okolja; 
-odkrivanjem podatkov, ki pomenijo držav- 

no, vojaško, uradno ali poslovno tajnost in 
pred drugimi oblikami ter vrstami družbi 
škodljivih pojavov. 

6. člen 
Vsi delovni ljudje in občani, temeljne in 

druge organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, 
druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične in družbene organiza- 
cije ter društva, družbenopolitične skupnosti 
in njihovi organi, so aktivni organizatorji in 
nosilci pravic in dolžnosti obrambe in samo- 
zaščite ter izvajalci ukrepov in nalog splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Za vodenje oboroženega boja in drugih 
oblik splošnega ljudskega odpora, za izvaja- 
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OPOMBE: nie ukrepov zaščite in reševanja prebivalstva 
in materialnih dobrin, za opravljanje določe- 
nih nalog družbene samozaščite, strokovnih 
nalog varnosti in drugih posebnih nalog 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite delovni ljudje in občani organizirajo 
teritorialno obrambo, narodno zaščito, mili- 
co, vojne zveze, sistem za opazovanje, obve- 
ščanje in alarmiranje, civilno zaščito ter 
ustrezne upravne in druge strokovne organe 
in službe. 

Pristojni komite za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito ocenjuje in v 
skladu z zakonom ter drugimi predpisi in 
sprejetimi usmeritvami odloča o aktiviranju in 
uporabi posameznih organov, organizacij in 
skupnosti teh njihovih sil in sredstev v danih 
vojnih in izrednih razmerah in drugih nevar- 
nostih za državo. 

7. člen 

Družbenopolitične organizacije ter vse or- 
ganizirane socialistične sile združene v So- 
cialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije, 
na čelu z Zvezo komunistov Slovenije, z idej- 
nopolitično aktivnostjo usmerjajo in uresni- 
čujejo politično in akcijsko enotnost delovnih 
ljudi in občanov, razvijajo njihovo socialistič- 
no zavest in patriotizem, budnost in varnost- 
no kulturo ter solidarnost pri krepitvi obramb- 
ne in samozaščitne, moči domovine in pri- 
pravljenosti za preprečevanje in odpravljanje 
izrednih razmer ter posledic naravnih in dru- 
gih hudih nesreč, razvijajo in utrjujejo zavest 
o možnosti uspešne obrambe pred vsakim 
napadalcem in v vseb vojnih razmerah ter 
spodbujajo ustvarjalnost in aktivnost svojih 
članov in vseh delovnih ljudi pri uresničeva- 
nju pravic in dolžnosti splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

Družbenopolitične organizacije se priprav- 
ljajo za delovanje v vojni, za primer naravnih 
in drugih hudih nesreč ter izrednih razmer po 
svojih obrambnih in varnostnih načrtih, ki so 
sestavni del obrambnih in varnostnih načrtov 
družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti oziroma temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela. 

8. člen 
Zveza komunistov je kot vodilna idejna in 

politična sila delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi in občanov, glavni pobudnik in 
nosilec političnih in drugih aktivnosti na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. V ta namen uresničuje politično 
in akcijsko enotnost in usmerja delovanje 
vseh subjektov družbe v splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. 

V primeru agresije, neposredne vojne ne- 
varnosti in drugih nevarnosti za državo, ki 
ogrožajo ustavno ureditev, Zveza komunistov, 
povezana z vsemi organiziranimi socialistič- 
nimi silami in najširšimi ljudskimi množicami 
na čelu borbe in splošnega ljudskega odpora 
neposredno in preko vodstev ter komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito, usmerja in usklajuje delovanje vseh 
dejavnikov obrambe in zaščite. 

9. člen 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slo- 

venije kot fronta organiziranih socialističnih 
šil, ki se opira na vlogo in izkušnje Osvobodil- 
ne fronte slovenskega naroda, s svojo druž- 
benopolitično aktivnostjo spodbuja, mobilizi- 
ra in združuje najširše množice delovnih ljudi 
in občanov za opravljanje nalog splošne ljud- 
ske obrambe in aktivnosti družbene samoza- 
ščite in usklajuje ter povezuje obrambnoza- 
ščitno delovanje vseh družbenopolitičnih in 
drubženih organizacij ter društev in drugih 
družbenopolitičnih dejavnikov v vseh oblikah 
organiziranosti delovnih ljudi in občanov. 

10. člen 
Zveza sindikatov krepi razredno zavest de- 

lavcev z vzgojno, izobraževalno in politično 
dejavnostjo in jih usmerja v akcijah za zagoto- 
vitev osebne varnosti ter za varovanje družbe- 
ne lastnine, za preprečevanje možnosti so- 
vražnega in družbi škodljivega delovanja, za 
načrtovanje in uresničevanje programov ob- 
rambnih priprav, za organiziranje proizvodnje 
oziroma storitev v vojnih in izrednih razme- 
rah, za vodenje oboroženega boja in drugih 
oblik odpora v primeru agresije ter za izvaja- 
nje ukrepov civilne zaščite in drugih nalog s 
področja splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. 

11. člen 
Zveza združenj borcev NOV s svojim druž- 

benopolitičnim delovanjem utrjuje, ohranja, 
razvija in varuje pridobitve narodnoosvobo- 
dilnega boja in socialistične revolucije tako, 
da krepi moralno in bojno pripravljenost ter 
akcijsko enotnost svojih članov in vseh obča- 
nov pri uresničevanju njihovih pravic in dolž- 
nosti v splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. 

12. člen 
Zveza socialistične mladine s političnim de- 

lovanjem krepi zavest, pripravljenost in odgo- 
vornost mladine za organiziranje in izvajanje 
nalog splošne ljudske obrambe in aktivnosti 
družbene samozaščite. S spodbujanjem mla- 
dine za uspešno obvladovanje učnih progra- 
mov obrambe in zaščite in z organiziranjem in 
razvijanjem obrambno-samozaščitnih, šport- 
nih in drugih aktivnosti v vseh okoljih in obli- 
kah njene organiziranosti neposredno prispe- 
va k vojaškostrokovnemu, telesnemu in te- 
hničnemu usposabljanju mladine in k širjenju 
njene varnostne kulture, s tem pa tudi njene 
sposobnosti za oborožen boj in izvajanje dru- 
gih nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. 

il. SPLOŠNE DOLOČBE 

13. člen 
Zaradi doslednega uresničevanja politike, 

ciljev in nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, stalnega spremljanja 
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in ocenjevanja varnostnih in obrambnih ra- 
zmer, usmerjanja obrambnih priprav in aktiv- 
nosti družbene samozaščite, usmerjanja izde- 
lave obrambnih in varnostnih načrtov ter pra- 
vočasnega ukrepanja in učinkovitega delova- 
nja celotnega obrambno samozaščitnega si- 
stema in vseh njegovih sestavin, sil in sred- 
stev ob neposredni vojni nevarnosti, v vojni, 
ob naravnih in drugih hudih nesrečah, v izre- 
dnih razmerah in drugih nevarnostih za drža- 
vo, ustanovijo temeljne in druge organizacije 
združenega dela, krajevne skupnosti in druž- 
benopolitične skupnosti komiteje za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Sklepe, stališča in smernice komitejev ure- 
sničujejo samostojno v mejah svojih pristoj- 
nosti družbeni, državni ter samoupravni orga- 
ni, organizacije in skupnosti. 

Za obvladovanje izrednih razmer lahko ko- 
miteji za splošno ljudskoobramboin družbeno 
samozaščito izjemoma odločijo, v skladu z 
zakonom, ter smernicami in direktivami Pred- 
sedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, tudi o uporabi teritorialne obram- 
be in-milice. 

14. člen 
Komiteje za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito vodijo predsedniki, ki 
so praviloma predsedniki konferenc ozrioma 
sekretarji komitejev oziroma organizacij zve- 
ze komunistov. Člani komitejev so predsedni- 
ki vodstev družbenopolitičnih organizacij, 
predsedniki skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in predsedniki njihovih izvršnih 
svetov, predstavniki samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, komandanti teritorialne 
obrambe, poveljniki narodne zaščite, pred- 
stojniki upravnih organov za ljudsko obrambo 
in upravnih organov za notranje zadeve ter 
drugi izkušeni družbeni delavci s teh podro- 
čij. 

15. člen 
V primeru, da bi bilo zaradi vojnih ali izre- 

dnih razmer delovanje posameznih družbenih 
ali državnih organov oziroma organov sa- 
moupravljanja, organizacij in skupnosti zača- 
sno onemogočeno, komiteji za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito spre- 
jemajo ukrepe za obnavljanje njihove sestave 
in delovanja, do takrat pa skrbijo za oprav- 
ljanje njihovih funkcij in jih v nujnih primerih 
tudi sami neposredno opravljajo. 

16. člen 
Ob neposredni vojni nevarnosti se izvajajo 

ukrepi za pripravljenost družbe za prehod iz 
mirnodobnega v vojno stanje in za delovanje 
v vojnih razmerah. 

17. člen 
Ob agresiji na državo in v vojnem stanju 

imajo delovni ljudje in občani ter vsi družbeni 
subjekti pravico in dolžnost, da takoj začnejo 
z oboroženim bojem in drugimi oblikami od- 
pora zoper napadalca ozrioma z izvrševanjem 
drugih nalog splošnega ljudskega odpora. 

Oborožen boj in druge oblike odpora se OPOMBE: 
nadaljujejo tudi, če sovražnik zasede posa- 
mezne dele državnega ozemlja. 

18. člen 
Za izredne razmere v smislu tega zakona se 

šteje oboroženo, subverzivno ali drugačno 
nasilno delovanje sovražnih in drugih družbi 
nevarnih sil, ki neposredno ogroža ustavno 
ureditev Socialistične federativne republike 
Jugoslavije ali Socialistične republike Slove- 
nije ali druege temeljne vrednote socialistične 
ureditve, varnost države ali njenih posamez- 
nih delov ali življenje ljudi in materialne dobri- 
ne v večjem obsegu. 

Izredne razmere razglasi Predsedstvo SR 
Slovenije na podlagi ocene Komiteja za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
SR Slovenije. 

19. člen 
V primeru oboroženega napada na državo 

izvajajo družbenopolitične skupnosti, organi- 
zacije združenega dela, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skupnosti, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične in družbene organizacije ter 
društva, mobilizacijo svojih sil in sredstev za 
izvršitev nalog obrambe in samozaščite. Po 
ukazu pristojnega organa se izvaja mobiliza- 
cija tudi ob neposredni vojni nevarnosti, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah ter v izre- 
dnih razmerah. Ob mobilizaciji preidejo teri- 
torialna obramba, milica, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, državni in drugi organi 
in organizacije iz mirnodobne na vojno orga- 
nizacijo in se pripravijo za vodenje splošnega 
ljudskega odpora. 

V izrednih razmerah lahko izda ukaz za 
izvedbo mobilizacije Predsedstvo SR Sloveni- 
je na podlagi ocene Komiteja za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito SR 
Slovenije. 

Če je po oceni pristojnega občinskega ko- 
miteja za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito potrebno izvesti mobilizacijo 
samo na območju ene ali več občin, sprejme 
ukaz o mobilizaciji občinska skupščina, v nuj- 
nih primerih pa lahko tudi izvršni svet občin- 
ske skupščine. 

20. člen 
Delovni ljudje in občani zagotavljajo s pla- 

niranjem splošne ljudske obrambe, kot se- 
stavnim delom družbenega planiranja v te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega 
dela,, v krajevnih skupnostih, v samoupravnih 
interesnih skupnostih, v drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, v družbeno- 
političnih in v družbenih organizacijah ter v 
društvih in družbenopolitičnih skupnostih, 
materialne in druge pogoje za aktivno in ne- 
posredno udeležbo v obrambnih pripravah in 
za krepitev obrambne in samozaščitne pri- 
pravljenosti družbe. 

21. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega 
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OPOMBE: dela, krajevne skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti, druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, družbenopolitične in 
družbene organizacije ter društva, družbeno- 
politične skupnosti in njihovi organi, spreje- 
majo svoje obrambne in varnostne načrte. 

V varnostnih načrtih določijo ukrepe in ak- 
tivnosti za preprečevanje in odpravljanje izre- 
dnih razmer, oblike organiziranja in delovanja 
narodne zaščite ter druge aktivnosti družbene 
samozaščite. 

V obrambnih načrtih določijo način in obli- 
ke vodenja splošnega ljudskega odpora ter 
svojo organiziranost, ukrepe in način delova- 
nja ob mobilizaciji, neposredni vojni nevarno- 
sti in v vojni. 

Varnostni in obrambni načrti samoupravnih 
organizacij in skupnosti morajo biti usklajeni 
med seboj in z ustreznimi načrti družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV 

22. člen 
Skrb za varnost in obrambo Socialistične 

republike Slovenije sta nedotakljivi in 
neodtujljivi pravici ter r.ajvišja dolžnost in 
čast vseh delovnih ljudi in občanov. 

Delovni ljudje in občani se v vsakem delov- 
nem in življenjskem okolju organizirajo tako, 
da si zagotovijo najboljše pogoje za uveljav- 
ljanje in izvrševanje svojih pravic in dolžnosti 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, pristojni organi pa jim morajo dajati v 
ta namen ustrezno strokovno in drugo pomoč 
ter potrebne informacije o organiziranju, pri- 
pravljanju in drugih vprašanjih s tega po- 
dročja. 

23. člen 
Na področju splošne ljudske obrambe ima- 

jo delovni ljudje in občani zlasti naslednje 
pravice in dolžnosti: 

1. vojaško dolžnost - v Jugoslovanski ljud- 
ski armadi, teritorialni obrambi in v milici, 
med vojno pa tudi posamično, če se ne more- 
jo pridružiti enotam ali zavodom oboroženih 
sil; 

2. delovno dolžnost - v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skup- 
nostih ter v drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, v državnih organih in druž- 
benopolitičnih ter družbenih organizacijah in 
v oboroženih silah; 

3. dolžnost služiti v civilni zaščiti - v štabih 
in enotah civilne zaščite ter z izvajanjem sa- 
mopomoči in ukrepov civilne zaščite; 

4. dolžnost služiti v službi za opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje - v centrih za obve- 
ščanje in alarmiranje ter v drugih enotah tega 
sistema; 

5. dolžnost usposabljanja za splošno ljud- 
sko obrambo; 

6. materialno dolžnost - z dajanjem dolo- 
čenih sredstev oboroženim silam, civilni za- 
ščiti, za delovanje sistema za opazovanje, ob- 

veščanje in alarmiranje ter organom družbe- 
nopolitičnih skupnosti in organizacijam, ki so 
posebnega pomena za splošno ljudsko 
obrambo. 

24. člen 
Pri uresničevanju družbene samozaščite 

imajo delovni ljudje in občani pravico in dolž- 
nosti, da; 

1. se seznanjajo z vsebino, metodami in 
oblikami sovražnega in drugega družbi škod- 
ljivega delovanja, ocenjujejo varnostne ra- 
zmere v svojih organizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v okoljih, kjer živijo in v skladu 
s tem določajo in izvajajo ukrepe za varnost 
svoje organizacije ali skupnosti ter za varnost 
širše družbene skupnosti in socialističnih sa- 
moupravnih odnosov v celoti; 

2. odkrivajo in preprečujejo sami ali v so- 
delovanju s pristojnimi državnimi organi so- 
vražno in drugo družbi škodljivo delovanje; 

3. s skrbnostjo dobrega gospodarja varuje- 
jo družbeno premoženje, ki jim je zaupano ter 
druge družbene in naravne dobrine pred 
škodljivimi dejanji in vplivi; , 

4. izvajajo ukrepe, ki zagotavljajo njihovo 
osebno in premoženjsko varnost ter pomaga- 
jo pri tem drug drugemu; 

5. varujejo državne, uradne, poslovne in 
vojaške tajnosti oziroma tajnosti splošne ljud- 
ske obrambe in se v zasebnih in poslovnih 
stikih, zlasti s tujimi državljani, ravnajo v skla- 
du s splošnimi družbenimi interesi; 

6. se usposabljajo za opravljanje nalog 
družbene samozaščite. 

Za izvrševanje določenih nalog družbene 
samozaščite in za udeležbo v oboroženem 
boju ter v drugih oblikah splošnega ljudskega 
odpora delovni ljudje in občani organizirajo 
narodno zaščito. 

25. člen 
Vojaški obveznik, obveznik civilne zaščite, 

obveznik enot za zveze in službe za opazova- 
nje, obveščanje in alarmiranje ter obveznik 
delovne dolžnosti in pripadnik narodne zašči- 
te se mora na vpoklic pristojnega organa 
oglasiti pri določenem organu oziroma orga- 
nizaciji v kraju in ob času, ki sta navedena v 
posamičnem ali splošnem pozivu. 

Če se vpoklicani ne odzove pozivu in ne 
opraviči svojega izostanka, lahko upravni or- 
gan za ljudsko obrambo sam ali na predlog 
organa, ki je zahteval vpoklic, izda nalog, da 
ga privede uradna oseba. Ta nalog izvrši poo- 
blaščeni organ za notranje zadeve. 

Delovni ljudje in občani, ki so razporejeni 
za opravljanje določenih dolžnosti, so dolžni 
na lastno pobudo ali po odločitvi pristojnega 
organa, v primeru potrebe in v skladu z nasta- 
limi razmerami opravljati tudi druge naloge 
obrambe in zaščite dokler niso poklicani na 
opravljanje nalog, h katerim so razporejeni. 

26. člen 
Poškodba ali bolezen, ki nastane pri izvrše- 

vanju pravic in dolžnosti iz 23. in 24. člena 
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tega zakona, se šteje za poškodbo pri delu. Za 
poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, 
nastala na poti z doma ali z delovnega mesta 
na zbirališče oziroma pri vrnitvi po opravljeni 
dolžnosti. 

27. člen 

Poleg obveznosti, ki jih imajo po zveznem 
zakonu v zvezi z oskrbo oboroženih sil in 
drugih sestavin splošne ljudske obrambe, so 
delovni ljudje in občani dolžni dajati v voini, 
ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v 
izrednih razmerah (na podlagi samoorganizi- 
ranja, samopomoči in solidarnosti) živila, 
obleko, obutev ter druga sredstva za borce 
oziroma reševalce in žrtve vojne oziroma na- 
ravnih in drugih hudih nesreč ter izrednih 
razmer. 

28. člen 
Delovni ljudje in občani morajo varovati in 

po predpisih vzdrževati orožje in drugo opre- 
mo, kirjim je zaupana. 

29. člen 
Delovni ljudje in občani morajo brez odla- 

šanja obvestiti najbližjo enoto milice, ali naj- 
bližji center za obveščanje in alarmiranje ali 
enoto teritorialne obrambe ali štab za civilno 
zaščito ali gasilsko enoto ali ustrezen organ 
krajevne skupnosti o vsaki nevarnosti, ki so jo 
opazili ali drugače zanjo zvedeli in, ki bi uteg- 
nila ogroziti življenje ljudi ali materialne do- 
brine v večjem obsegu ali druge interese var- 
nosti in obrambe države. 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI, TEMELJNIH 
IN DRUGIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI 

1. Krajevne skupnosti 

30. člen 
V krajevni skupnosti se občani in delovni 

ljudje organizirajo, pripravljajo in usposablja- 
• jo za opravljanje nalog družbene samozašči- 

te, za oborožen boj in za druge oblike odpora, 
za samopomoč, zaščito in reševanje ogrože- 
nega prebivalstva in materialnih dobrin ob 
vojnih akcijah ter ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah za preskrbo oboroženih sil in prebi- 
valstva, za varstvo človekovega okolja ter 
opravljanje drugih nalog, ki so določene z 
zakonom, statutom in drugimi samoupravni- 
mi splošnimi akti ter z obrambnim in varnost- 
nim načrtom krajevne skupnosti in občine. 

Občani in delovni ljudje se v krajevni skup- 
nosti organizirajo za obrambno in samoza- 
ščitno delovanje in usposabljanje v skladu s 
položajem in velikostjo ozemlja, s številom 
prebivalcev ter z ekonomsko in socialno ra- 
zvitostjo krajevne skupnosti. 

31. člen OPOMBE: 
Občani in delovni ljudje sosednjih krajevnih 

skupnosti se samoupravno dogovarjajo in po- 
vezujejo za usklajeno in učinkovito oprav- 
ljanje nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite ter za uspešno vodenje od- 
pora proti sovražniku. Za usklajevanje in 
opravljanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, ki so skupnega pome- 
na, lahko ustanovijo koordinacijske organe, 
katerih naloge in pristojnosti določijo z aktom 
o ustanovitvi. 

* 32. člen 
Občani in delovni ljudje uresničujejo v kra- 

jevni skupnosti zlasti naslednje pravice in 
dolžnosti splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite: 
1. spremljajo in ocenjujejo politične in var- 
nostne razmere in v skladu s tem sprejemajo 
in izvajajo ustrezne ukrepe za varnost svoje 
skupnosti ter širše družbene skupnosti; 
2. razvijajo varndstno kulturo ter organizirajo 
in izvajajo aktivnosti, ki so pomembne za boj 
in zaščito pred sovražnim, obveščevalnim, 
propagandnim in drugim subverzivnim delo- 
vanjem in za preprečevanje vseh oblik družbi 
škodljivih pojavov; 
3. organizirajo informativno-propagandno 
delo in se seznanjajo z vsebino, metodami in 
oblikami sovražnega in drugega družbi škod- 
ljivega delovanja; 
4. organizirajo narodno zaščito in v njej so- 
delujejo; 
5. varujejo družbene objekte, javni red in mir 
ter naravno okolje in sodelujejo pri izvajanju 
ukrepov varnosti prometa ter družbenega in 
zasebnega premoženja; 
6. organizirajo, opremljajo in pripravljajo šta- 
be in enote civilne zaščite ter skrbijo za pri- 
prave in za izvajanje ukrepov civilne zaščite 
ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah; 
7. organizirajo zbiranje podatkov, ki so po- 
membni za varnost in splošno ljudsko obram- 
bo ter jih sporočajo centru za obveščanje in 
alarmiranje oziroma drugim pristojnim orga- 
nom v krajevni skupnosti ali občini; 
8. skrbijo za nastanitev enot oboroženih sil, 
umaknjenih obratov temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela, umaknjenih šol in 
drugih vzgojnovarstvenih organizacij, zdrav- 
stvenih postaj in bolnišnic ter z ogroženih 
območij evakuiranih prebivalcev in beguncev. 

33. člen 
Organi krajevne skupnosti, družbenopoli- 

tične in družbene organizacije ter društva, 
temeljne in druge organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti z območja krajevne skupnosti us- 
klajujejo in povezujejo svoje delovanje in ak- 
tivnosti pri uresničevanju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

V aktivnosti družbene samozaščite in v ob- 
rambnih pripravah krajevne skupnosti sode- 
lujejo vse organizacije in skupnosti iz prejš- 
njega odstavka, ne glede na to, če imajo ob- 
veznosti po obrambnem ali varnostnem načr- 
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OPOMBE: tu občine ali druge družbenopolitične skup- 
nosti. 

V planih razvoja krajevne skupnosti in v 
programih za delo njenih organov je treba 
predvideti materialna in finančna sredstva za 
opravljanje nalog družbene samozaščite in 
splošne ljudske obrambe, za zaščito in reše- 

• vanje ljudi in imetja ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah ter za ukrepanje v izrednih 
razmerah. 

34. člen 
Varnostni načrt krajevne skupnosti se izde- 

la na podlagi varnostno politične ocene in 
mora biti usklajen z obrambnim načrtom kra- 
jevne skupnosti ter z varnostnim načrtom ob- 
čine in varnostnimi načrti sosednjih krajevnih 
skupnosti. 

Obrambni načrt krajevne skupnosti se izde- 
la na podlagi vojnopolitične ocene in varnost- 
ne ocene ter ocene o možnostih delovanja in 
vodenja splošnega ljudskega odpora v krajev- 
ni skupnosti ob neposredni vojni nevarnosti 
in v vojni. Obrambni načrt krajevne skupnosti 
mora biti usklajen z varnostnim načrtom kra- 
jevne skupnosti ter z obrambnim načrtom ob- 
čine in obrambnimi načrti sosednjih krajevnih 
skupnosti. 

Varnostni in obrambni načrti temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela ter drugih 
organizacij in skupnosti z območja krajevne 
skupnosti morajo biti usklajeni z varnostnim 
in obrambnim načrtom krajevne skupnosti. 

35. člen 

, Skupščina krajevne skupnosti sprejema ak- 
te o organiziranju obrambnih in samozaščit- 
nih priprav v krajevni skupnosti, določa nalo- 
ge splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite v planih razvoja krajevne skupnosti 
in imenuje organe za delo na področju 
obrambnega in samozaščitnega delovanja. 

36. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito krajevne skupnosti 
spremlja in ocenjuje varnostne in obrambne 
razmere v krajevni skupnosti in v skladu s 
sprejeto politiko odloča in usmerja obrambne 
priprave in samozaščitno delovanje delovnih 
ljudi in občanov za primer naravne ali druge 
hude nesreče ter izrednih razmer, neposre- 
dne vojne nevarnosti in vojne. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito krajevne skupnosti 
sprejema varnostni in obrambni načrt krajev- 
ne skupnosti in skrbi, da se vse zmogljivosti in 
materialni viri v krajevni skupnosti organizira- 
jo in pripravljajo za ukrepanje ob morebitnih 
izrednih razmerah in za oborožen boj ter dru- 
ge oblike odpora v vojni, kakor tudi za izvrše- 
vanje drugih nalog splošne ljudske obrambe. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito odloča in usmerja 
ustvarjanje pogojev in aktivnosti za mobiliza- 
cijo vseh sil in sredstev krajevne skupnosti ter 
pravočasno mobilizacijo delovnih ljudi in ob- 
čanov, ki so razporejeni v oborožene sile. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito krajevne skupnosti 
odloča o ukrepih za preprečevanje izrednih 
razmer in drugih nevarnosti. Kolikor take ra- 
zmere nastopijo, skrbi komite za izvajanje 
ukrepov in nalog določenih v varnostnih na- 
črtih. Qb neposredni vojni nevarnosti skrbi 
komite za izvrševanje načrtov in ukrepov pri- 
pravljenosti in načrta mobilizacije, ob napadu 
na državo pa vodi splošni ljudski odpor. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito krajevne skupnosti 
odloča o vseh zadevah iz pristojnosti organov 
krajevne skupnosti, če se ti zaradi vojnih ra- 
zmer ne morejo sestati. Če se tudi komite ne 
more sestati, sprejema neodložljive ukrepe 
predsednik komiteja, sprejete ukrepe mora 
dati v potrditev komiteju takoj, ko se ta lahko 
sestane. 

37. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito krajevne skupnosti 
imenuje skupščina krajevne skupnosti v so- 
glasju z občinskim komitejem za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito je odgovoren za svoje 
delo skupščini krajevne skupnosti in občin- 
skemu komiteju za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. 

38. člen 
Svet krajevne skupnosti: 
- pripravlja predlog obrambnega in pred- 

log varnostnega načrta krajevne skupnosti in 
skrbi za izvajanje obrambnih priprav in drugih 
aktivnosti v mejah svojega delovanja; 

- skrbi za vključevanje nalog in potreb 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v planske akte krajevne skupnosti in 
za uresničevanje sprejetih programov v skla- 
du z obrambnim in varnostnim načrtom; 

- skrbi za pripravo materialnih sredstev in 
sprejema druge ukrepe za preskrbo prebival- 
stva, enot oboroženih sil in drugih sestavin 
splošne ljudske obrambe v vojni, za primer 
naravnih in drugih hudih nesreč ali izrednih 
razmer; 

- sprejema ukrepe za zagotavljanje pravo- 
časne mobilizacije vseh sil in sredstev v kra- 
jevni skupnosti ter delovnih ljudi in občanov 
razporejenih v oborožene sile v primeru mo- 
bilizacije; 

- opravlja druge naloge v zvezi z izvaja- 
njem obrambnih in samozaščitnih ukrepov v 
skladu s tem zakonom ter z odločitvami skup- 
ščine in komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito krajevne skupnosti. 

Za opravljanje posameznih nalog lahko svet 
krajevne skupnosti imenuje komisije ali po- 
verjeništva in jim določi naloge in pristojnosti 
,ia področju obrambnega in samozaščitnega 
delovanja. 

39. člen 
V vaseh oziroma naseljih, soseskah in uli- 

cah opravljajo naloge s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite tu- 
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di vaški oziroma ulični odbori oziroma aktivi 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

40. člen 

Organiziranje delovnih ljudi in občanov za 
izvrševanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, pristojnosti skupščine 
krajevne skupnosti, način organiziranja in de- 
lovanja komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito, sveta krajevne 
skupnosti in drugih njenih organov se na- 
tančneje določijo s statutom in drugimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti krajevne skupno- 
sti. 

2. Temeljne organizacije združenega 
dela in druge oblike združevanja dela 
in sredstev 
a) Temeljne in druge organizacije združene- 
ga dela 

41. člen 
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah 

združenega dela organizirajo in izvajajo kot 
sestavni del redne dejavnosti priprave za 
obrambo in za delo v vojni, za zaščito in 
reševanje delovnih ljudi in materialnih dobrin 
ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah in v izrednih razmerah v skladu z 
obrambnimi načrti družbenopolitičnih skup- 
nosti in krajevnih skupnosti ter opravljajo na- 
loge družbene samozaščite. 

42. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega 

dela načrtujejo in izvajajo priprave in ukrepe 
za obrambo, naloge družbene samozaščite in 
delovanje v vojnih in drugih izrednih razme- 
rah skladno s svojimi proizvodnimi oziroma 
storitvenimi, tehničnimi, kadrovskimi in dru- 
gimi zmogljivostmi in možnostmi ter v skladu 
z obveznostmi, ki jih sprejemajo s samoup- 
ravnimi sporazumi in drugimi samoupravnimi 
splošnimi akti. 

Plani temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela morajo obsegati razvojne mož- 
nosti in potrebe splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite in način zagotovitve 
materialnih sredstev ter energetskih in drugih 
virov, ki so potrebni za izvršitev nalog določe- 
nih z obrambnim in varnostnim načrtom. 

Pri pripravi planov temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela je treba upoštevati 
zlasti pripravljanje in zagotavljanje preskrbe 
oboroženih sil in prebivalstva v vojni ter zago- 
tavljanje surovin, reprodukcijskega materiala, 
energije, rezervnih delov ter končnih izdelkov 
za vojno proizvodnjo. 

43. člen 
Temeljne organizacije združenega dela do- 

ločijo v svojih obrambnih načrtih proizvodne, 
storitvene, mobilizacijske in druge naloge za 
delovanje ob neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni: v varnostnih načrtih pa določijo ukrepe 
in aktivnosti za preprečevanje izrednih ra- 
zmer, organiziranje in delovanje narodne za- 

ščite ter druge aktivnosti družbene samoza- OPOMBE: 
ščite. 

Temeljne in druge organizacije združenega 
dela usklajujejo obrambne in varnostne načr- 
te z obrambnimi in varnostnimi načrti občine 
in krajevne skupnosti; s svojimi obrambnimi 
pripravami lin aktivnostmi družbene samoza- 
ščite pa se povezujejo in vključujejo v 
obrambne priprave in aktivnosti družbene sa- 
mozaščite krajevne skupnosti, v kateri imajo 
svoj sedež, sodelujejo z njo in dajejo pomoč 
njenim organom pri izvrševanju nalog s po- 
dročja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Pri izvrševanju teh nalog sode- 
lujejo tudi z drugimi krajevnimi skupnostmi, v 
katerih živijo njihovi delavci. 

44. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela, ki se združujejo v delovno organiza- 
cijo ter delovne organizacije, ki se združujejo 
v sestavljeno organizacijo združenega dela in 
v druge oblike združevanja dela in sredstev, 
lahko s samoupravnim splošnim aktom dolo- 
čijo naloge, ki so skupnega pomena za orga- 
niziranje in uresničevanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, njihovo 
reševanje in urejanje pa prenesejo na delovno 
ozirbma sestavljeno organizacijo združenega 
dela. Organi upravljanja temeljnih organizacij 
združenega dela so odgovorni tudi za izvrši- 
tev nalog skupnega pomena prenešenih na 
delovno ali sestavljeno organizacijo združe- 
nega dela. 

45. člen 
Delavci v temeljni in drugi organizaciji 

združenega dela uresničujejo zlasti naslednje 
pravice in dolžnosti splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite: 

1. Ocenjujejo varnostne razmere v svoji or- 
ganizaciji in v skladu z njimi izvajajo varnost- 
ne ukrepe in dejavnosti za varnost svoje orga- 
nizacije ter za varnost širše družbene skupno- 
sti in socialističnih samoupravnih odnosov; 

2. skrbijo za idejno-politično, obrambno in 
družbeno samozaščitno usposabljanje in pri- 
pravljanje delavcev na oborožen boj in za 
izvrševanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v miru, ob neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni, ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah in v primeru izrednih 
razmer; 

3. organizirajo in izvajajo ukrepe za varo- 
vanje materialne osnove svojega dela in druž- 
benega premoženja s katerim upravljajo pred 
škodljivimi dejanji in vplivi; 

4. organizirajo in usposabljajo narodno za- 
ščito ter v njej sodelujejo; 

5. organizirajo civilno zaščito ter pripravlja- 
jo in izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje 
ljudi in premoženja. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni 
delavci v temeljni in drugi organizaciji združe- 
nega dela izvajajo ukrepe za pripravljenost, v 
vojni pa opravljajo, organizirajo in izvajajo 
proizvodne, storitvene, obrambne, zaščitne in 
druge naloge v skladu z obrambnim načrtom 
ter vojnimi razmerami in potrebami. 
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OPOMBE: 46. člen 

Delavski svet ali njemu ustrezen organ 
upravljanja temeljne organizacije združenega 
dela oziroma delavski svet delovne organiza- 
cije opravlja na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite naslednje 
naloge: 

- skrbi, da se v planih temeljne organizaci- 
je združenega dela oziroma delovne organi- 
zacije določijo naloge in dejavnosti splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite kot 
sestavni del redne dejavnosti. 

- imenuje komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, 

- ustanovi štab in enote civilne zaščite, 
- organizira narodno zaščito in imenuje 

poveljnika narodne zaščite, 
- spremlja in obravnava varnostne razmere 

v organizaciji, razvoj obrambnih priprav in 
samozaščitnih aktivnosti ter sprejema ustrez- 
ne ukrepe, 
- spremlja uresničevanje nalog splošne 

ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
delu izvršilnih organov v skladu z njihovimi 
pristojnostmi in pooblastili, 

- zagotavlja materialne pogoje za izvrševa- 
nje nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite, 

- opravlja druge naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v skladu z 
zakonom in samoupravnimi splošnimi akti. 

47. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito v temeljni organizaciji 
združenega dela spremlja in ocenjuje var- 
nostne in obrambne razmere in na podlagi 
varnostnih in vojnopolitičnih ocen sprejema 
obrambni in varnostni načrt temeljne organi- 
zacije združenega dela, usmerja obrambne in 
samozaščitne priprave in aktivnosti, skrbi za 
obrambno in zaščitno usposabljanje delavcev 
in druge naloge splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito v delovni organizaciji 
usmerja in usklajuje obrambne in zaščitne 
priprave, spremlja in ocenjuje obrambne in 
varnostne razmere ter sprejema obrambni in 
varnostni načrt delovne organizacije in oprav- 
lja druge, naloge skupnega pomena za vse 
temeljne organizacije v delovni organizaciji. 

48. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in. 

družbeno samozaščito v temeljni organizaciji 
združenega dela imenuje delavski svet temelj- 
ne organizacije, komite v delovni organizaciji 
pa delavski svet delovne organizacije, v so- 
glasju z občinskim komitejem za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. V 
komiteju delovne organizacije morajo biti za- 
stopane vse temeljne organizacije in delovne 
skupnosti v delovni organizaciji. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito se lahko ustanovi, za 
opravljanje nalog skupnega pomena in uskla- 
jevanje obrambnih in varnostnih nalog in pri- 

prav, tudi v sestavljeni organizaciji združene- 
ga dela, in sicer v soglasju z občinskim komi- 
tejem za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito občine, kjer je sedež sestav- 
ljene organizacije. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki so po odločitvi pristojnega 
republiškega organa posebnega pomena za 
ljudsko obrambo, imenuje delavski svet v so- 
glasju s Komitejem za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito Socialistične re- 
publike Slovenije. 

49. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito temeljne ali druge or- 
ganizacije združenega dela je za svoje delo 
odgovoren delavskemu svetu, ki gaje imeno- 
val ter občinskemu komiteju za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito v ob- 
čini, kjer je sedež organizacije združenega 
dela. Komite v organizaciji združenega dela, 
ki je po odločitvi pristojnega republiškega 
organa posebnega pomena za ljudsko 
obrambo, je za svoje delo odgovoren tudi 
Komiteju za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito Socialistične republi- 
ke Slovenije. 

50. člen 
V sestavljeni organizaciji združenega dela, 

in v delovni skupnosti in drugih oblikah zdru- 
ževanja dela in sredstev, v katerih se ne usta- 
novi komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, skrbi za opravljanje 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite odbor za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Odbor za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito se oblikuje iz delegatov temeljnih or- 
ganizacij združenega dela. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito v delovni skupnosti imenu- 
je svet delovne skupnosti oziroma njemu 
ustrezen organ upravljanja. Odbora za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
delovne skupnosti sprejema obrambni in var- 
nostni načrt delovne skupnosti in opravlja 
druge naloge s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

51. člen 
Poslovodni organ temeljne in druge organi- 

zacije združenega dela ali vodja delovne 
skupnosti opravlja na področju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite v me- 
jah svojih pooblastil in pristojnosti naslednje 
naloge: 
- skrbi za uresničevanje nalog splošne 

ljudske obrambe in družbene samozaščite pri 
vodenju delovnega procesa v skladu z dolo- 
čeno politiko in obrambnim ter varnostnim 
načrtom; 

- organizira in usklajuje strokovno pripra- 
vo predlogov, načrtov priprav, poročil in dru- 
gih nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite za delavski svet in za komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito; 
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- organizira in usklajuje priprave, načrto- 
vanje in izvrševanje sklepov in ukrepov delav- 
skega sveta in komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito; 

- zagotavlja uresničevanje drugih nalog 
obrambnega in samozaščitnega delovanja 
delavcev v temeljni organizaciji združenega 
dela in drugi organizaciji združenega dela ali 
delovni skupnosti v skladu z zakonom in sa- 
moupravnimi splošnimi akti. 

52. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega 

dela določijo v svojih statutih, samoupravnih 
sporazumih ter v drugih samoupravnih sploš- 
nih aktih svoje naloge na področju obramb- 
nih, zaščitnih ter varnostnih priprav, naloge, 
ki so skupnega pomena za več temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, oblike organizira- 
nja in delovanja, delokrog in odgovornost or- 
ganov upravljanja in drugih organov ter po- 
sebne pravice in dolžnosti delovne organiza- 
cije ter delavcev na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

b) Posebne pravice in dolžnosti organizacij 
združenega dela 

53. člen 
Organizacije združenega dela na področju 

javnega obveščanja (tisk, radio, televizija in 
druge) imajo pravico in dolžnost, da javnosti 
pravočasno posredujejo obvestila o obramb- 
nih in samozaščitnih ukrepih ali aktivnostih, o 
raznih oblikah, vrstah in nevarnostih sovražne 
dejavnosti, nevarnostih za družbeno premo- 
ženje in o nalogah in aktivnostih za boj in 
odpor proti agresorju ter proti drugim vrstam 
napadov in nevarnosti za družbene dobrine in 
vrednote ter mirno in varno življenje delovnih 
ljudi in občanov. 

Organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti, družbenopolitične, družbene or- 
ganizacije in društva, družbenopolitične 
skupnosti in njihovi organi ter strokovne služ- 
be morajo dajati organizacijam združenega 
dela na področju javnega obveščanja,podat- 
ke, ki jih te potrebujejo pri opravljanju nalog 
iz prejšnjega odstavka, razen tistih, ki so na 
podlagi zakona ali drugih predpisov tajni po- 
datki. 

54. člen 
Organizacije združenega dela, ki se ukvar- 

jajo z znanstveno-raziskovalnim delom, imajo 
pravico in dolžnost, da sodelujejo pri obliko- 
vanju raziskovalne politike in pri izdelavi in 
uresničevanju razvojnih programov in projek- 
tov, katerih rezultati so pomembni za splošne 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
da raziskujejo vzroke in posledice družbi 
škodljivih pojavov ter, da iščejo načine za 
njihovo preprečevanje. 

55. člen 
Organizacije združenega dela, ki poslujejo 

ali na drug način sodelujejo s tujci ali,.ki imajo 
svoje organizacije in predstavništva v tujini, 

se morajo pri odnosih s tujimi fizičnimi in OPOMBE: 
pravnimi osebami ravnati v skladu s splošnimi 
in posebnimi družbenimi interesi in varovati 
tajne podatke, katerih izdaja bi lahko škodo- 
vala tem interesom. 

56. člen 
Organizacije združenega dela na področju 

vzgoje in izobraževanja krepijo v celotnem 
vzgojnoizobraževalnem procesu obrambno 
zavest in varnostno kulturo mladine ter jo 
vzgajajo v pripravljenosti in odločenosti, da 
varuje in brani temeljne dobrine in vrednote 
človeka ter socialistične samoupravne družbe 
in jo usposabljajo za opravljanje nalog sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Višje in visoke šole razvijajo in poglabljajo 
poznavanje zasnove splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, obrambno zavest in 
varnostno kulturo študentov in delavcev v 
vzgojnoizobraževalnem procesu, jih uspo- 
sabljajo za opravljanje del na področju ljud- 
ske obrambe in z znanstveno raziskovalnim 
delom zagotavljajo nadaljnji razvoj in dogra- 
jevanje obrambnega in samozaščitnega delo- 
vanja v samoupravni socialistični družbi. 

57. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije, občinske 

in medobčinske zbornice spremljajo, spodbu- 
jajo in pospešujejo obrambne priprave v or- 
ganizacijah združenega dela, spodbujajo po- 
vezovanje znanstveno-raziskovalnega dela in 
organizacij združenega dela na področju 
splošne ljudske obrambe, zlasti pa v skladu s 
splošnimi in posebnimi družbenimi interesi 
pospešujejo in usklajujejo razvoj gospodar- 
skih dejavnosti za oborožene sile ter priprave 
svojih članic za delovanje v vojni, v izrednih 
razmerah, v naravnih in drugih hudih nesre- 
čah. 

58. člen 
Določbe o pravicah in dolžnostih temeljnih 

in drugih organizacij združenega dela v 
splošni ljudski obrambi in družbeni samoza- 
ščiti se smiselno uporabljajo tudi v bankah, v 
zavarovalnih organizacijah in v poslovnih 
skupnostih. 

3. Samoupravne interesne skupnosti 

59. člen 
Delovni ljudje in občani v samoupravnih 

interesnih skupnostih na podlagi samouprav- 
nega sporazumevanja skrbijo, organizirajo, 
pripravljajo, usklajujejo in uresničujejo nalo- 
ge splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite tako, da jih opravljajo v okviru te- 
meljnih dejavnosti, za katere so samoupravne 
interesne skupnosti ustanovljene. V samou- 
pravnih interesnih skupnostih se v skladu z 
obrambnimi in varnostnimi načrti zagotavlja 
učinkovito delovanje ustreznih dejavnosti za 
primer vojne, ob naravnih ali drugih hudih 
nesrečah in v izrednih razmerah, 

V planih samoupravnih interesnih skupno- 
sti se določijo naloge v zvezi z organiziranjem 
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OPOMBE: in pripravljanjem splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, sredstva za uresniče- 
vanje teh nalog ter drugi ukrepi za pripravo na 
obrambo države in za delo v vojnih razmerah. 

60. člen 
Skupščina samoupravne interesne skupno- 

sti lahko imenuje odbor za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, ki skrbi za 
izvrševanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito se lahko imenuje tudi v 
delovni skupnosti, ki opravlja administrativna, 
tehnična in druga opravila za samoupravno 
interesno skupnost. Odbor skrbi za izvrševa- 
nje nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite v delovni skupnosti in je za 
svoje delo odgovoren skupščini samoupravne 
interesne skupnosti in svetu delovne skupno- 
sti. 

61. člen 
Pravice in dolžnosti organov samoupravne 

interesne skupnosti pri uresničevanju sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
se natančneje določijo z njenimi samouprav- 
nimi splošnimi akti. 

4. Delovne skupnosti 

62. člen 

Delavci v delovnih skupnostih opravljajo 
naloge splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite na podlagi planov organizacij, 
skupnosti oziroma organov, za katere oprav- 
ljajo določeno dejavnost, v skladu z zakonom 
in z delovnimi programi, obrambnimi in var- 
nostnimi načrti in samoupravnimi splošnimi 
akti. 

V delovni skupnosti imenuje odbor za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito svet delovne skupnosti oziroma nje- 
mu ustrezen organ. 

V. DRUŽBENE ORGANIZACIJE IN 
DRUŠTVA 

63. člen 

Družbene organizacije in društva razvijajo 
svojo materialno osnovo in uresničujejo pro- 
grame svojih dejavnosti tako, da krepijo 
obrambno in samozaščitno sposobnost druž- 
be v skladu s svojo vlogo in položajem v 

'političnem sistemu socialističnega samou- 
pravljanja. 

64. člen 

Družbene organizacije in društva s svojim 
delovanjem krepijo socialistični patriotizem 
in varnostno kulturo delovnih ljudi in občanov 
ter njihovo moralno, fizično in strokovno pri- 
pravljenost za izvrševanje borbenih in drugih 
nalog v splošnem ljudskem odporu ter za 
varovanje pomembnih družbenih vrednot in 
dobrin. 

Družbene organizacije in društva sodeluje- 
jo v obrambnih pripravah in v aktivnostih 
družbene samozaščite v krajevnih skupno- 
stih, temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela in v družbenopolitičnih skupno: 

stih. 

65. člen 

Družbene organizacije in društva sprejema- 
jo svoje obrambne in varnostne načrte in v 
skladu z njimi izvajajo priprave za svojo orga- 
niziranost in delovanje v vojni, ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah, v izrednih razmerah 
ter v drugih nevarnostih za državo. 

Družbene organizacije in društva priprav- 
ljajo svoje obrambne in varnostne načrte na 
podlagi programskih usmeritev Socialistične 
zveze delovnega ljudstva, usklajujejo pa jih z 
obrambnimi in varnostnimi načrti krajevnih 
skupnosti, temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela, družbenopolitičnih skupno- 
sti oziroma drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, kjer delujejo. 

66. člen 
Zveza rezervnih vojaških starešin SR Slove- 

nije kot družbena organizacija v sistemu 
družbene samozaščite in splošne ljudske 
obrambe sodeluje v obrambnih pripravah in 
družbeni samozaščiti s tem, da organizira izo- 
braževanje in usposabljanje rezervnih voja- 
ških starešin in sodeluje pri obrambnem in 
samozaščitnem usposabljanju delovnih ljudi 
in občanov v krajevnih skupnostih, temeljnih 
organizacijah združenega dela in vseh drugih 
oblikah njihovega združevanja. 

• Z razvijanjem svojih aktivnosti v vseh oko- 
ljih morajo rezervne vojaške starešine s svo- 
jim vojaškostrokovnim znanjem prispevati k 
utrjevanju zavesti o možnosti uspešne obram- 
be z vsemi oblikami oboroženega in neoboro- 
ženega boja. 

VI. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI 

67. člen 

Družbenopolitične skupnosti organizirajo 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito in zagotavljajo, da se obrambni in 
samozaščitni interesi družbe uveljavljajo na 
vseh področjih gospodarskih in družbenih 
dejavnosti in v vseh oblikah samoupravnega 
organiziranja delovnih ljudi in občanov, v pri- 
meru agresije pa vodijo splošni ljudski odpor 
na svojem območju. 

Družbenopolitične skupnosti sprejemajo 
organizacijske, materialne, kadrovske in dru- 
ge ukrepe za razvoj in krepitev teritorialne 
obrambe, milice, narodne zaščite in civilne 
zaščite ter za pripravljanje in usposabljanje 
delovnih ljudi in občanov, organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, družbenopolitič- 
nih in družbenih organizacij ter društev, za 
vodenje oboroženega boja in drugih oblik od- 
pora, za preprečevanje in odpravljanje izre- 
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dnih razmer, za zaščito in reševanje ljudi in 
materialnih dobrin ter za delo v vojnih in izre- 
dnih razmerah. 

Dela in naloge na področju splošne ljudske ' 
obrambe in družbene samozaščite so sploš- 
nega pomena za republiko. 

Družbenopolitične skupnosti Sprejemajo 
svoje obrambne načrte v skladu s temelji na- 
črtov in priprav za obrambo države, ki jih 
določa federacija. Obrambni načrti ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti morajo biti us- 
klajeni z obrambnimi načrti širših družbeno- 
političnih skupnosti. 

Družbenopolitične skupnosti sprejemajo 
svoje varnostne načrte, v katerih določijo 
ukrepe za delovanje v izrednih razmerah in v 
drugih nevarnostih za državo. 

1. OBČINE 
a) Skupne določbe 

68. člen 
Občine se organizirajo in pripravljajo za 

obrambo pred agresijo, za preprečevanje in 
odpravljanje izrednih razmer in drugih nevar- 
nosti za državo, za reševanje ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah in v ta namen organi- 
zirajo teritorialno obrambo, milico, narodno 
zaščito in civilno zaščito, usmerjajo obramb- 
ne priprave in družbenosamozaščitno delova- 
nje vseh delovnih ljudi in občanov, samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in državnih 
organov na svojem območju in določajo svoje 
obrambne in varnostne načrte v skladu z za- 
konom ter z obrambnimi in varnostnimi načrti 
širših družbenopolitičnih skupnosti. 

V primeru izrednih razmer ali drugih nevar- 
nosti za državo sprejemajo občine ukrepe za 
njihovo odpravljanje, ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah sprejemajo ukrepe za zaščito 
in reševanje ljudi in materialnih dobrin, v vojni 
pa organizirajo in vodijo splošni ljudski od- 
por. 

69. člen 
Pravice in dolžnosti občine na področju 

splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite izvršujejo v mejah svoje pristojhosti 
občinska skupščina in njen svet za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
komite za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, izvršni svet, upravni organ 
za ljudsko obrambo, upravni organ za notra- 
nje zadeve in drugi upravni organi, štab za 
teritorialno obrambo in štab za civilno za- 
ščito. 

Obrambni in varnostni načrt občine sprej- 
meta na skupni seji komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito in svet ob- 
činske skupščine za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito. 

b) Občinska skupščina 

70. člen 
Občinska skupščina sprejema odloke in 

druge akte s področja splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite, usmerja 

obrambne priprave in aktivnosti družbene sa- OPOMBE: 
mozaščite na območju občine ter obravnava 
vprašanja, ki so splošnega pomena za razvoj 
in krepitev splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite v občini. 

Pri izvrševanju nalog iz prejšnjega odstavka 
občinska skupščina med drugim: 

1. določa načrt organizacije in razvoja teri- 
torialne obrambe, ustanavtja in imenuje ob- 
činski štab za teritorialno obrambo ter enote 
in zavode teritorialne obrambe; 

2. določa organizacijo civilne zaščite in 
predpisuje način izvajanja ukrepov civilne za- 
ščite. 

Med vojno občinska skupščina sprejema 
akte in ukrepe, s katerimi ureja zadeve, ki so 
pomembne za uspešno bojevanje in izvajanje 
splošnega ljudskega odpora, za zaščito prebi- 
valstva in materialnih dobrih ter za delo in 
življenje v vojnih razmerah. 

Med vojno občinska skupščina lahko pre- 
nese na krajevne skupnosti izvrševanje dolo- 
čenih upravnih pooblastil, zlasti za preskrbo 
oboroženih sil z neborbenimi sredstvi ter za 
preskrbo, nastanitev in zaščito prebivalstva. 

71. člen 
Če se občinska skupščina zaradi vojnih ra- 

zmer ne more sestati, odloča o vseh vpraša- 
njih iz njene pristojnosti predsedstvo občin- 
ske skupščine. 

Predsedstvo občinske skupščine predloži 
sprejete splošne akte v potrditev občinski 
skupščini, brž ko se ta lahko sestane. 

V primeru, da se tudi predsedstvo občinske 
skupščine zaradi vojnih razmer ne more se- 
stati, sprejema posamezne ukrepe iz njegove 
pristojnosti predsednik predsedstva občinske 
skupščine. Te ukrepe mora predložiti v potr- 
ditev predsedstvu občinske skupščine, brž ko 
se to lahko sestane. 

72. člen 
Predsedstvo občinske skupščine po tem 

zakonu sestavljajo predsednik, podpredse- 
dnik in člani, katerih število določi občinska 
skupščina hkrati z imenovanjem. 

Predsednik občinske skupščine je predse- 
dnik predsedstva občinske skupščine. Člani 
predsedstva so po svojem položaju: predse- 
dniki zborov občinske skupščine, predsednik 
izvršnega sveta občinske skupščine in pred- 
sednik občinske konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. 

Če se občinska skupščina zaradi vojnih ra- 
zmer ne more sestati/ predsedstvo občinske 
skupščine po potrebi samo spreminja svojo 
organizacijsko in kadrovsko sestavo. 

c) Svet za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito občinske skupščine 

73. člen 
Občinska skupščina ima svet za splošno 

ljudsko obrambo in družbeno samozaščito: 
Svet občinske skupščine za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ima pred- 
sednika in člane, katerih število določi občin- 
ska skupščina hkrati z imenovanjem. 
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OPOMBE: Predsednik občinske skupščine je predse- 
dnik sveta za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, člani sveta pa so dele- 
gati občinske skupščine in strokovni delavci s 
področja splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite ter drugi delavci, ki imajo 
izkušnje s tega področja. 

74. člen 
Svet občinske skupščine za splošno ljud- 

sko obrambo in družbeno samozaščito obrav- 
nava zadeve splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter opravlja zlasti na- 
slednje naloge: 

1. obravnava politične in varnostne razme- 
re v občini-in daje občinski skupščini pobude 
in pedloge za sprejem aktov oziroma ukrepov 
s tega področja; 

2. obravnava organizacijo in, stanje ob- 
rambnih priprav v občini in usklajuje delo 
organov skupščine in drugih organov s po- 
dročja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite; 

3. potrjuje vojno organizacijo in kadrovsko 
sestavo izvršnega sveta in upravnih organov v 
vojni; 

4. določa predlog načrta organizacije in ra- 
zvoja ter načrt opremljanja teritorialne 
obrambe v občini ter spremlja delovanje ob- 
činskega štaba za teritorialno obrambo; 

5. daje soglasje k letnim programom ob- 
rambnih priprav teritorialne obrambe, civilne 
zaščite, vojnih zvez in sistema za opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje ter odloča o upora- 
bi sredstev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito; 

6. spremlja in usmerja delovanje občinske- 
ga štaba za civilno zaščito ter aktivnost delov- 
nih ljudi in občanov pri izvajanju in organizi- 
ranju samopomoči in vzajemne pomoči v ci- 
vilni zaščiti,, 

7. obravnava vprašanja v zvezi z mobiliza- 
cijo enot oboroženih sil in drugih sestavin 
splošne ljudske obrambe; 

8. obravnava in daje mnenja in predloge k 
poročilom organov za notranje zadeve v obči- 
ni o njihovem delu; 

9. spremlja delo narodne zaščite v občini; 
10. daje predloge o organizaciji vojnih zvez 

in sistema za opazovanje, obveščanje irt alar- 
miranje; 

11. daje soglasje za napotitev kandidatov v 
šole za rezervne oficirje in za sprejem na 
študij v vojaške šole; 

12. daje mnje pristojnemu organu o spreje- 
mu aktivnih vojaških oseb na delo v občinski 
štab za teritorialno obrambo in v upravni or- 
gan za ljudsko obrambo,, 

13. spremlja in usmerja izvajanje varnost- 
nih in zaščitnih ukrepov pri izvrševanju nalog 
in aktivnosti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

č) Občinski komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito 

75. člen 
Občinski komite za splošno ljudsko obram- 

bo in družbeno samozaščito imenuje občin- 
ska skupščina. 

Predsednik občinskega komiteja za.sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
je praviloma sekretar komiteja občinske kon- 
ference Zveze komunistov, člani pa so: pred- 
sednik občinske skupščine, predsednik izvrš- 
nega sveta občinske skupščine, predsednik 
občinske konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva, predsednik občinske konfe- 
rence Zveze socialistične mladine, predse- 
dnik občinskega odbora Zveze združenj bor- 
cev NOV, predsednik občinskega sveta Zveze 
sindikatov, komandant teritorialne obrambe v 
občini, predstojnik upravnega organa za ljud- 
sko obrambo, komandir postaje milice, poo- 
blaščeni delavec državne varnosti in drugi 
družbeni in strokovni delavci, ki imajo izkuš- 
nje s tega področja. 

Občinski komite za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito je za svoje delo 
odgovoren občinski skupščini, pristojnemu 
pokrajinskemu komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ter Komi- 
teju za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito SR Slovenije. 

76. člen 
Občinski komite za splošno ljudsko obram- 

bo in družbeno Samozaščito spremlja in oce- 
njuje politično-varnostne in obrambne ra- 
zmere na območju občine in na tej podlagi: 

1. usmerja obrambne priprave in družbe- 
nosamozaščitne aktivnosti ter izdelavo in us- 
klajevanje obrambnih in varnostnih načrtov 
občine, krajevnih skupnosti, temeljnih in dru- 
gih organizacij združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih in družbenih organizacij ter društev; 

2. usmerja razvoj, oboroževanje in oprem- 
ljanje enot teritorialne obrambe in milice ter 
razvoj in delovanje narodne zaščite in civilne 
zaščite; 

3. spodbuja in usklajuje ukrepe in akcije 
vseh dejavnikov družbenopolitičnega in sa- 
moupravnega sistema v občini, s katerimi se 
zagotavlja učinkovitost in enotnost obrambno 
samozaščitnega delovanja, zlasti v primeru 
izrednih razmer, ob neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni; 

4. usmerja obrambno in samozaščitno 
usposabljanje prebivalstva, zlasti mladine, 
pripadnikov teritorialne obrambe, milice, ci- 
vilne zaščite, narodne zaščite, enot za zveze 
in sistema za opazovanje, obveščanje in alar- 
miranje, rezervnih vojaških starešin in obvez- 
nikov delovne dolžnosti. 

Občinski štab za teritorialno obrambo, ob- 
činski štab za civilno zaščito, organi občinske 
skupščine, krajevne skupnosti, temeljne in 
druge organizacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti ter druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti so odgo- 
vorne občinskemu komiteju za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito obči- 
ne za izvrševanje nalog s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite in 
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mu morajo dajati podatke, obvestila in poro- 
čila, ki jih potrebuje za svoje delo. 

77. člen 
V primeru izrednih razmer ali drugih nevar- 

nosti za državo sprejema občinski komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito ukrepe za njihovo preprečevanje ozi- 
roma odpravljanje. V ta namen odloča o upo- 
rabi narodne zaščite in milice, ob pogojih, ki 
jih določa zakon pa tudi o uporabi enot terito- 
rialne obrambe. 

Ob neposredni vojni nevarnosti občinski 
komite za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito usmerja izvajanje ukrepov 
pripravljenosti, v vojni pa vodi splošni ljudski 
odpor in v ta namen odloča o uporabi sil in 
sredstev na svojem območju, usmerja in po- 
vezuje delo in zmogljivosti vseh družbenih 
subjektov in vseh delovnih ljudi in občanov v 
boju ter odporu zoper agresijo. 

d) Izvršni svet občinske skupščine 

78. člen 
Izvršni svet občinske skupščine izvaja poli- 

tiko in odločitve občinske skupščine s po- 
dročja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite in opravlja zlasti naslednje na- 
loge: 

1. določa predlog obrambnega in predlog 
varnostnega načrta za dejavnost iz svoje pri- 
stojnosti in skrbi, da upravni organi priprav- 
ljajo in dopolnjujejo načrte svoje dejavnosti 
za delo v vojni in v izrednih razmerah; 

2. usmerja, usklajuje in nadzoruje delo 
upravnih organov in organizacij na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite; 

3. skrbi za izdelavo načrta pripravljenosti 
ter mobilizacijskega načrta občinske skupšči- 
ne, izvršnega sveta in upravnih organov in 
drugih dokumentov obrambnega načrta obči- 
ne ter usmerja in povezuje izdelavo načrtov 
pripravljenosti drugih družbenih subjektov in 
gospodarskih ter družbenih dejavnosti; 

4. skrbi za urejanje območja občine za 
obrambo in zaščito ter sprejema ukrepe za 
zaščito in reševanje ogroženega prebivalstva 
in materialnih dobrin ob vojnih akcijah, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah in v izre- 
dnih razmerah ter ukrepe za odpravljanje ne- 
varnosti in za preprečevanje širjenja posledic 
takih nesreč oziroma razmer; 

5. skrbi za organiziranje, opremljanje in 
delovanje civilne zaščite v občini, ustanavlja 
občinske enote civilne zaščite ter imenuje ob- 
činski štab za civilno zaščito; 

6. določa organizacijo sistema za opazova- 
nje, obveščanje in alarmiranje in organizacijo 
vojnih zvez v občini ter način delovanja in 
uporabe zvez ob neposredni vojni nevarnosti, 
v vojni ter v izrednih razmerah; 

7. določa predlog dolgoročnega in sred- 
njeročnega načrta razvoja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in skrbi za 
njegovo izvajanje; 

8. predlaga finančna sredstva, ki so po- 
trebna za izvrševanje obrambnega načrta, za 

priprave teritorialne obrambe, civilne zaščite, OPOMBE: 
sistema za obveščanje, opazovanje in alarmi- 
ranje in vojnih zvez ter drugih dejavnikov 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, za zagotovitev blagovnih rezerv in za 
financiranje določenih priprav v dejavnostih, 
ki so posebnega pomena za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito; 

9. skrbi za ustrezno razporejanje občanov 
in materialnih sredstev v oborožene sile in v 
druge sestavine splošne ljudske obrambe. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in ob mobi- 
lizaciji izvršni svet skrbi za izvajanje načrta 
pripravljenosti in načrta mobilizacije. Med 
vojno izvršni svet skrbi za izvajanje politike in 
odločitev občinske skupščine oziroma njene- 
ga predsedstva ter občinskega komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito pri organiziranju in vodenju splošne- 
ga ljudskega odpora, zlasti Še za mobilizacijo 
vseh človeških in materialnih zmogljivosti za 
oborožene sile in druge dejavnike splošnega 
ljudskega odpora. 

e) Občinski upravni organ za ljudsko 
obrambo 

79. člen 
Občinski upravni.organ za ljudsko obrambo 

opravlja upravne in strokovne zadeve iz pri- 
stojnosti občine na področju splošne ljudske 
obrambe, kolikor posamezne zadeve niso da- 
ne v pristojnosti drugim občinskim upravnim 
organom. 

Občinski upravni organ za ljudsko obrambo 
zlasti: 

1. z občinskim štabom za teritorialno 
obrambo in občinskim štabom za civilno za- 
ščito ter drugimi upravnimi organi pripravlja 
osnutek dolgoročnega in srednjeročnega na- 
črta razvoja splošne ljudske obrambe, ki je 
sestavni del družbenega plana občine; 

2. spremlja in strokovno povezuje delo 
upravnih organov, ki so pristojni za pripravo 
in tekoče dopolnjevanje dokumentov občin- 
skega obrambnega načrta; 

3. nudi pomoč temeljnim in drugim organi- 
zacijam združenega dela, krajevnim skupno- 
stim, samoupravnim interesnim skupnostim 
ter drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim pri izdelavi obrambnih načrtov in 
skrbi, da so ti načrti usklajeni z obrambnim 
načrtom občine, obrambni načrt občine pa z 
vojnimi načrti oboroženih sil; 

4. skrbi-za mobilizacijske zadeve in za pre- 
nos ukazov o izvajanju ukrepov za pripravlje- 
nost ter odloka o mobilizaciji; 

5. opravlja zadeve, ki se nanašajo na pri- 
pravo vojnih zvez kriptografskega zavarova- 
nja in prenašanja zaupnih podatkov nosilcev 
obrambnih priprav družbenopolitičnega in 
gospodarskega sistema, jih usklajuje s pripra- 
vami oboroženih sil ter drugimi imetniki in 
uporabniki zvez ter skrbi za strokovno-tehnič- 
no vzgojo kadrov na tem področju; 

6. opravlja strokovne zadeve pri obramb- 
nem usposobljanju mladine, ki ne obiskuje 
srednjih šol, obveznikov civilne zaščite in ob- 
čanov; 
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OPOMBE: 7. pripravlja organizacijo občinskega štaba 
in občinskih enot civilne zaščite, skrbi za nji- 
hovo načrtno in gospodarno opremljanje in 
strokovno usposabljanje ter usmerja organi- 
ziranje, opremljanje in delovanje drugih šta- 
bov in enot civilne zaščite; 

8. pripravlja organizacijo in skrbi za delo- 
vanje službe za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje, za opremljanje in delovanje ob- 
činskega centra za obveščanje in alarmiranje 
ter dopolnilnega opazovalnega omrežja; 

9. opravlja upravne in vojaško-strokovne 
zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč in objek- 
tov, ki so posebnega pomena za splošno ljud- 
sko obrambo; 

10. opravlja upravne zadeve v zvezi z voja- 
ško in materialno obveznostjo delovnih ljudi 
in občanov, materialno obveznostjo organiza- 
cij združenega dela, obveznostjo služiti v ci- 
vilni zaščiti in sistemu za opazovanje, obve- 
ščanje in alarmiranje. 

80. člen 

Občinski upravni organ za ljudsko obrambo 
opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem 
zveznih, republiških in občinskih predpisov s 
področja splošne ljudske obrambe, zlasti 
glede: 

1. uresničevanja pravic in dolžnosti orga- 
nov, organizacij in skupnosti v zvezi s pripra- 
vami na splošno ljudsko obrambo in v zvezi z 
obrambnimi načrti; 

2. izvajanja predpisov, sklepov in drugih 
aktov občinske skupščine in izvršnega sveta 
občinske skupščine s področja splošne ljud- 
ske obrambe; 

3. organiziranja, pripravljanja in usposab- 
ljanja civilne zaščite za delovanje v vojni, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah ter v izre- 
dnih razmerah; 

4. organiziranja in priprav zvez, ki so po- 
membne za splošno ljudsko obrambo; 

5. izvajanja politike in sklepov občinske 
skupščine o projektiranju in graditvi zaklo- 
nišč ter izvajanja drugih ukrepov civilne za- 
ščite; 

6. izvajanja predpisanih varnostnih ukre- 
pov in ukrepov za varovanje tajnosti ljudske 
obrambe; 

7. opravlja strokovne zadeve pri pridobiva- 
nju mladine za vojaške šole in poklice. 

Inšpekcijo nad projektiranjem, graditvijo, 
uporabo in vzdrževanjem zaklonišč ter drugih 
objektov pomembnih za splošno ljudsko 
obrambo opravljajo upravni organi, določeni 
s splošnimi predpisi in upravni organ za ljud- 
sko obrambo. 

81. člen 

V mejah svojega delovnega področja izva- 
jajo drugi občinski upravni organi in organi- 
zacije naslednje naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; 

1. pripravljajo načrte organiziranja in delo- 
vanja gospodarskih in družbenih dejavnosti v 
vojni in v izrednih razmerah; 

2. spremljajo in usmerjajo delo temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti, samoupravnih interesnih skupno- 

sti ter drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti pri izvajanju obrambnih priprav in 
aktivnosti družbene samozaščite ter izdelavi 
obrambnih in varnostnih načrtov za dejavnost 
svojega delovanja področja; 

3. izvajajo lastne priprave za delo v vojnih 
razmerah; 

4. pripravljajo vojne predpise ter izdajajo 
strokovna navodila za izvajanje obrambnih 
priprav dejavnosti s svojega delovnega po- 
dročja; 

5. opravljajo druge zadeve, ki so določene 
z zakonom in z drugimi predpisi. 

Pri opravljanju zadev splošne ljudske 
obrambe ter izvajanju aktivnosti in ukrepov 
družbene samozaščite občinski upravni orga- 
ni in organizacije sodelujejo med seboj in se 
ravnajo po stališčih in sklepih občinskega ko- 
miteja za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito, sveta občinske skupščine za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito, izvršnega sveta občinske skupščine 
in po strokovnih navodilih upravnega organa 
za ljudsko obrambo in organa za notranje 
zadeve, 

2. Mestne skupnosti in pokrajine 

82. člen 
Mestna skupnost organizira in izvaja 

obrambne priprave ter družbenosamozaščit- 
ne aktivnosti v skladu s pravicami in dolžnost- 
mi, ki jih določijo s statutom mestne skupno- 
sti občine z njenega območja. Pri tem zlasti 
skrbi za izvrševanje nalog in uveljavljanje in- 
teresov splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, ki so skupnega pomena za ob- 
močje mestne skupnosti, za organiziranje in 
izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah na širšem 
mestnem območju, za sprejemanje in izvaja- 
nje ustreznih ukrepov v izrednih razmerah na 
območju mesta ter za usklajeno in dogovorje- 
no izvajanje in financiranje obrambnih pri- 
prav družbenopolitičnih skupnosti. 

83. člen 

Pravice in dolžnosti mestne skupnosti na 
področju splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite izvajajo mestna skupščina in 
njen svet za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, mestni komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
izvršni svet mestne skupščine, mestni štab za 
teritorialno obrambo, mestni štab za civilno 
zaščito, upravni organ za ljudsko obrambo, 
upravni organ za notranje zadeve ter drugi 
upravni organi. 

Mestni komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito imenuje mestna 
skupščina. Za svoje delo je odgovoren mestni 
skupščini in republiškemu komiteju za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito. 

Natančnejše določbe o organiziranju, pri- 
stojnostih in delovanju posameznih organov 
mestne skupnosti na področju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite se ure- 
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dijo s statutom in drugimi akti mestne skup- 
nosti. 

84. člen 
Glede organiziranja in izvajanja obrambnih 

priprav ter izdelave obrambnih načrtov v 
mestni skupnosti se primerno uporabljajo do- 
ločbe 68. do 81. člena, za mestno skupnost, ki 
se organizira kot pokrajina pa še določbe 85. 
člena tega zakona. 

Obrambni in varnostni načrt mestne skup- 
nosti sprejmeta na skupni seji mestni komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito in svet mestne skupščine za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito. 

85. člen 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 
ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni lah- 
ko izda uredbo z zakonsko močjo o organizi- 
ranju pokrajin ter o ustanovitvi in nalogah 
pokrajinskih odborov. 

Pokrajina obsega območja več občin, ki so 
med seboj geografsko, urbano ali kako dru- 
gače povezane. Kot pokrajina se lahko orga- 
nizira tudi mestna skupnost. 

Za uspešno organiziranje in izvajanje ob- 
rambnih priprav ter izvrševanje nalog družbe- 
ne samozaščite v pokrajinah določi Predsed- 
stvo Socialistične republike Slovenije že v mi- 
ru območja pokrajin. Občine s teh območij s 
samoupravnim sporazumom določijo zadeve, 
ki so skupnega pomena za obrambne pripra- 
ve, za vodenje splošnega ljudskega odpora 
ter za odpravljanje posledic naravnih in dru- 
gih hudih nesreč in za ukrepanje v izrednih 
razmerah. 

Za usklajevanje in vodenje obrambnih pri- 
prav in aktivnosti družbene samozaščite v do- 
govorjenih zadevah sta odgovorna pokrajin- 
ski odbor in pokrajinski komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

86. člen 
Pokrajinski odbor v miru ustanovijo skup- 

ščine občin z območja pokrajine kot skupen 
medobčinski organ samoupravljanja. Pokra- 
jinski odbor skrbi za izvajanje in usklajevanje 
obrambnih priprav ter za aktivnosti in ukrepe 
družbene samozaščite, ki so skupnega pome- 
na za občine z območja pokrajine. 

Pokrajinski odbor imenuje svoj izvršni svet, 
ki je odgovoren za izvrševanje sklepov in od- 
ločitev pokrajinskega odbora in za izdelavo 
obrambnega načrta pokrajine. 

Občine z območja pokrajine se dogovorijo 
o svojih obveznostih za uspešno delovanje 
pokrajinskega odbora in njegovega izvršnega 
sveta ter za sprejemanje in izvajanje progra- 
mov in nalog s področja, splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v pokra- 
jini. 

Pokrajinski odbor in izvršni svet opravljata 
v miru naloge neprofesionalno, v vojni oziro- 
ma ob neposredni vojni nevarnosti ali v izre- 
dnih razmerah pa se aktivirata v skladu z 
uredbo z zakonsko močjo o Ustanovitvi po- 

krajin ter o organizaciji in nalogah pokrajin- OPOMBE: 
skih odborov. 
Varianta: 4. odstavek se črta. 

87. člen 

Pokrajinski odbor je med vojno najvišji or- 
gan oblasti v pokrajini. Ureja zadeve, ki so 
skupnega pomena za organiziranje in vode- 
nje splošnega ljudskega odbora na območju 
pokrajine in skrbi za usklajeno in učinkovito 
delovanje vseh pokrajinskih organov in občin 
na območju pokrajine ter drugih dejavnikov 
splošne ljudske obrambe in za mobilizacijo sil 
ter materialnih sredstev za oborožene sile, 
civilno zaščito in druge sestavine splošne 
ljudske obrambe. 

88. člen 
V mestni skupnosti, ki se organizira kot 

pokrajina je med vojno najvišji organ oblasti 
mestna skupščina,njen izvršni svet in upravni 
organi pa prevzamejo vlogo Organov pokra- 
jinskega odbora. 

89. člen 
Pokrajinski komite za splošno ljudsko 

obrambo in družbeno samozaščito usklajuje 
obrambne priprave in aktivnosti družbene sa- 
mozaščite, v skladu z nalogami in interesi, ki 
so jih občine z območja pokrajine poverile 
pokrajini. 

V primeru izrednih razmer pokrajinski ko- 
mite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito odloča o ukrepih za preprečeva- 
nje in odpravo izrednih razmer, ob neposre- 
dni vojni nevarnosti usmerja in spremlja izva- 
janje ukrepov pripravljenosti, v vojni pa vodi 
splošni ljudski odpor v skladu z obrambnim 
načrtom pokrajine in nastalimi vojnimi razme- 
rami. 

Pokrajinski komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito je za svoje 
delo odgovoren Komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito Sociali- 
stične republike Slovenije. 

90. člen 
Predsednik pokrajinskega komiteja za 

splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito je praviloma sekretar medobčinskega 
sveta Zveze komunistov, člani po položaju pa 
so: predsednik pokrajinskega sveta Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva, predsednik 
pokrajinskega sveta Zveze sindikatov, pred- 
sednik pokrajinskega sveta Zveze socialistič- 
ne mladine, predsednik pokrajinskega odbo- 
ra, predsednik izvršnega sveta pokrajinskega 
odbora, načelnik uprave za notranje zadeve, 
komandant teritorialne obrambe v pokrajini, 
pooblaščeni delavec državne varnosti in se- 
kretar pokrajinskega odbora. 

91. člen 
Obrambni in varnostni načrti pokrajine 

sprejmeta na skupni seji pokrajinski komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito in pokrajinski odbor, ki določi tudi 
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OPOMBE: nosilce za izdelavo posameznih delov načrta. 
Strokovne naloge s področja obrambnih 

priprav in družbenosamozaščitnih aktivnosti 
pokrajine opravlja strokovna služba, ki jo 
ustanovi izvršni svet pokrajinskega odbora v 
dogovoru z izvršnimi sveti občinskih skupščin 
z območja pokrajin. 

92. člen 
Obrambne priprave pokrajin usmerja Pred- 

sedstvo Socialistične republike Slovenije, ki 
lahko določi, da pokrajinski odbori opravljajo 
tudi posamezne zadeve iz pristojnosti repu- 
blike. 

Občine skrbijo, da krajevne skupnosti, te- 
meljne in druge organizacije združenega de- 
la, samoupravne interesne skupnosti ter dru- 
ge samoupravne organizacije in skupnosti z 
njihovega območja načrtujejo in izvajajo svo- 
je obrambne priprave v skladu z dogovorjeni- 
mi stališči o izvajanju obrambnih priprav v 
pokrajini. 

3. Socialistična republika Slovenija 

93. člen 
V skladu z zasnovo in s temelji sistema 

splošneljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite 'Socialistična republika Slovenija na 
svojem ozemlju ureja, gradi in razvija splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
organizira in vodi teritorialno obrambo, naro- 
dno zaščito in civilno zaščito ter druge aktiv- 
nosti za varnost in obrambo države. Ob napa- 
du na državo organizira in vodi splošni ljudski 
odpor zoper agresorja, v izrednih razmerah in 
v drugih primerih ogrožanja varnosti države 
pa organizira in vodi aktivnosti za njihovo 
preprečevanje in odpravljanje. 

94. člen 
Svoje pravice in dolžnosti na področju 

splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite opravlja Socialistična republika Slo- 
venija prek Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, Predsedstva Socialistične republi- 
ke Slovenije, Komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito Sociali- 
stične republike Slovenije, Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
Republiškega sekretariata za ljudsko obram- 
bo, Republiškega štaba za civilno zaščito, Re- 
publiškega sekretariata za ljudsko obrambo, 
Republiškega sekretariata za notranja zadeve 
in drugih republiških organov. 

a) Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije 

95. člen 

Skupščina Socialistične republike Sloveni- 
je pri uresničevanju politike in temeljev siste- 
ma splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite v Socialistični republiki Sloveniji: 

1. ureja splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito ter določa splošna načela, 
cilje in politiko Socialistične republike Slove- 
nije ter njenih organov na tem področju; 

2. zagotavlja na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije 
potrebne rezerve materialnih sredstev za 
oskrbovanje oboroženih sil in drugih sestavin 
splošne ljudske obrambe ter prebivalstva v 
miru v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah 
ter v izrednih razmerah; 

3. sodeluje s Skupščino Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in s skupščinami 
drugih socialističnih avtonomnih pokrajin pri 
urejanju temeljev sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije ter 
pri določanju in zagotavljanju sredstev za fi- 
nanciranje obrambnih priprav, odpravljanju 
posledic naravnih in drugih hudih nesreč, 
preprečevanju in odpravljanju izrednih ra- 
zmer ter drugih obrambnosamozaščitnih ak- 
tivnosti, ki so skupnega pomena. 

Skupščina Socialistične republike Sloveni- 
je v vojni, ob naravnih in drugih hudih nesre- 
čah, v izrednih razmerah ter v drugih nevar- 
nostih za državo 

sprejama zakone in druge akte, ki naj pri- 
spevajo k uspešnemu vodenju odpora zoper 
agresijo oziroma k obvladovanju izrednih ra- 
zmer in nevarnosti za državo ter odpravi nji- 
hovih vzrokov in posledic. 

b) Predsedstvo Socialistične republike Slo- 
venije 

96. člen 
Predsedstvo Socialistične republike Slove- 

nije opravlja pri uresničevanju svojih pristoj- 
nosti na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, zlasti naslednje na- 
loge: 
1. sprejema oceno vojnopolitičnih in varnost- 
nih razmer v SR Sloveniji ter obrambni načrt 
republike in določa temelje obrambnih načr- 
tov ožjih družbenopolitičnih skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti, organizacij združenega deia 
in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti; 

2. sprejema smernice za izdelavo in upora- 
bo načrtov ukrepov in aktivnosti (varianta: v 
sodelovanju s predsedstvom Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Slovenije) za pre- 
prečevanje in odpravljanje izrednih razmer in 
drugih nevarnosti za državo; 

3. na podlagi ocene Komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
SR Slovenije razglaša izredne razmere in do- 
loča ukrepe za zaščito in obrambo ustavne 
ureditve; 

4. obravnava vprašanja s področja družbe- 
ne samozaščite in varstva z ustavo določene- 
ga reda, zavzema stališča o teh vprašanjih in 
daje pobude in predloge za njihovo reševanje 
pristojnim organom družbenopolitičnih skup- 
nosti, samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter predlaga razpravo o teh vprašanjih v druž- 
benopolitičnih organizacijah; 

5. določa globalni načrt razvoja, oborože- 
vanja in opremljanja teritorialne obrambe in 
odloča o ustanavljanju enot in zavodov terito- 
rialne obrambe, ki so republiškega pomena; 
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6. odloča o razvoju, organiziranju in nalo- 
gah narodne zaščite ter civilne zaščite; 

7. odloča o organizaciji in nalogah vojnih 
enot milice; 

8. določa politiko zaklanjanja in graditve 
zaklonišč ter drugih ukrepov za zaščito in 
reševanje prebivalstva in materialnih dobrin v 
vojni, ob naravnih in drugih hudih nesrečah in 
v izrednih razmerah; 

9. določa načela o organizaciji vojnih zvez 
in sistema za opazovanje, obveščanje in alar- 
miranje v republiki; 
10. usklajuje temeljne obrambne priprave in 
priprave za primer naravnih in drugih hudih 
nesreč ter izrednih razmer med republiškimi 
organi ter med njimi in Jugoslovansko ljud- 
sko armado; 

11. usklajuje obrambne priprave in aktiv- 
nosti družbene samozaščite Socialistične re- 
publike Slovenije z drugimi socialističnimi re- 
publikami in socialističnima avtonomnima 
pokrajinama. 

97. člen 

Med vojno ali ob neposredni vojni nevarno- 
sti Predsedstvo Socialistične republike Slove- 
nije v razširjeni sestavi s predsednikom Skup- 
ščine SR Slovenije, s predsednikom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in s predsedniki 
republiških vodstev Zveze sindikatov Sloveni- 
je, Zveze socialistične mladine Slovenije in 
Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne 
vojne Slovenije, organizira in vodi splošni 
ljudski odpor in opravlja še naslednje naloge. 

1. izdaja na svojo pobudo ali na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ured- 
be z zakonsko močjo o vprašanjih iz pristoj- 
nosti Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, če se ta ne more sestati; 

2. opravlja vse zadeve v zvezi z volitvami in 
razrešitvami predsednika in članov Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, z imenovanji in razrešitvami republi- 
ških funkcionarjev, ki jih voli oziroma razrešu- 
je Skupščina Socialistične republike Sloveni- 
je ter zadeve v zvezi z mandatom in imuniteto 
delegatov, če se pristojni zbori Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije ne morejo se- 
stati; 

3. ustanavlja in imenuje pokrajinske od- 
bore; 

4. usklajuje z drugimi socialističnimi repu- 
blikami in socialističnima avtonomnima po- 
krajinama vodenje splošnega ljudskega od- 
pora. 

98. čien 
Predsedstvo Socialistične republike Slove- 

nije ima svet za splošno ljudsko obrambo. 
Svet Predsedstva SR Slovenije za splošno 

ljudsko obrambo spremlja in ocenjuje 
obrambne priprave v republiki ter svetuje in 
pomaga Predsedstvu Socialistične republike 
Slovenije pri uresničevanju njegovih pristoj- 
nosti s področja splošne ljudske obrambe. 

99. člen 
Predsednik Predsedstva Socialistične repu- 

blike Slovenije je predsednik sveta Predsed- 

stva SR Slovenije za splošno ljudsko obram- OPOMBE: 
bo. Člane sveta imenuje Predsedstvo Sociali- 
stične republike Slovenije izmed svojih čla- 
nov in izmed funkcionarjev v državnih orga- 
nih in družbenopolitičnih organizacijah, 
izmed starešin v oboroženih silah, izmed čla- 
nov Sveta republike izmed drugih izkušenih 
družbenopolitičnih delavcev s tega področja. 

Svet sprejme poslovnik, s katerim se na- 
tančneje določita organizacija in način dela 
sveta. 

c) Komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito SR Slovenije 

100. člen 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito Socialistične republi- 
ke Slovenije zagotavlja idejno in akcijsko 
enotnost in s tem učinkovitost obrambnih pri- 
prav in družbenosamozaščitnih aktivnosti v 
vseh družbenopolitičnih skupnostih, temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih v SR Sloveniji. 

101. člen 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito Socialistične republi- 
ke Slovenije imenuje Skupščina Socialistične 
republike Slovenije na predlog Predsedstva 
SR Slovenije in Predsedstva Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov 

102. člen 

Predsednik komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito SRS je 
predsednik Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije, člani komiteja po svojem 
položaju pa so: predsednik Predsedstva SR 
Slovenije, predsednik Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, predsednik Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, predsednik Republiške- 
ga odbora Zveze združenj borcev narodnoo- 
svobodilne vojne Slovenije, predsednik Repu- 
bliške konference Zveze socialistične mladine 
Slovenije, republiški sekretar za notranje za- 
deve, komandant teritorialne obrambe SR 
Slovenije in komanaant Ljubljanskega arma- 
dnega območja. 

103. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito SR Slovenije opravlja 
pri usmerjanju in vodenju vseh dejavnikov 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite in zagotavljanju njihovega usklajene- 
ga delovanja zlasti naslednje naloge: 

1 spremlja in ocenjuje varnostne in voja- 
škopolitične razmere v SR Sloveniji in Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji ter v 
svetu in v zvezi s tem sprejema ustrezne ukre- ' 
pe za krepitev varnosti in obrambe v SR Slo- 
veniji; 

2. obravnava in ocenjuje organizacijo in 
stanje obrambnih priprav in aktivnosti druž- 
bene samozaščite ter obrambnih in varnost- 
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OPOMBE: nih načrtov v republiki in odloča o njihovem 
dograjevanju in uporabi; 

3. usmerja razvoj, oboroževanje, opremlja- 
nje ter urjenje in usposabljanje teritorialne 
obrambe; 

4. spremlja in usmerja razvoj in delovanje 
narodne zaščite, civilne zaščite, milice ter 
drugih sestavin splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije je za svo- 
je delo odgovoren Centralnemu komiteju Zve- 
ze komunistov Slovenije in'Skupščini SR Slo- 
venije. 

104. člen 
V izrednih razmerah in drugih nevarnostih 

za državo odloča Komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito SR Slove- 
nije o ukrepih za njihovo obvladovanje ter za 
zagotovitev delovanja socialističnega samo- 
upravnega sistema. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni 
vodi Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije skupaj s 
Predsedstvom SR Slovenije splošni ljudski 
odpor zoper agresijo. 

č) Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije 

105. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oprav- 

lja v mejah svoje pristojnosti na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite zlasti naslednje zadeve: 

1. skrbi za izvajanje politike in izvrševanje 
zakonov in drugih aktov SR Slovenije s po- 
dročja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite in predlaga skupščini zakone in 
druge splošne akte s tega področja; 

2. spremlja varnostne razmere na področju 
gospodarstva in družbenih dejavnosti in spre- 
jema ukrepe za njihovo ustalitev oziroma pre- 
prečevanje vzrokov izrednih razmer; 

3. določa predlog obrambnega načrta in 
predlog varnostnega načrta SR Slovenije za 
dejavnosti iz svoje pristojnosti; 

4. določa svojo vojno organizacijo in vojno 
organizacijo republiških upravnih organov ter 
potrjuje notranjo vojno organizacijo in siste- 
mizacijo del in nalog republiških upravnih 
organov; 

5. skrbi za mobilizacijo in uporabo vseh sil 
in virov za oborožene sile in druge dejavnike 
splošnega ljudskega odpora in družbene sa- 
mozaščite; 

6. spremlja, obravnava in usmerja priprave 
ža splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito v ožjih družbenopolitičnih skupno- 
stih ter jih usklajuje z republiškimi načrti in 
ukrepi; 

7. določa organizacije združenega dela in 
druge organizacije, ki so posebnega pomena 
za splošno ljudsko obrambo v republiki, po 
potrebi pa tudi odloča o načelih njihove vojne 
organiziranosti in o njihovih nalogah v vojni; 

8. skrbi za organiziranje, pripravljanje in 
delovanje civilne zaščite; 

9. usmerja in usklajuje delo republiških 
upravnih in drugih organov na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, zlasti pri pripravljanju načrtov o orga- 
niziranju in delovanju gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti v vojni in izrednih razmerah 
ter določa strokovne nosilce obrambnih pri- 
prav družbeno samozaščitnih aktivnosti za 
posamezne gospodarske in družbene dejav- 
nosti iz svoje pristojnosti; 

10. odloča o razvoju, pripravah in delova- 
nju sistema za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje; 

11. določa organizacijo ter sistem dograje- 
vanja in delovanja oziroma uporabe vojnih 
zvez v republiki; 

12. določa organizacijo kriptografskega 
zavarovanja in ukrepe za varnost prenašanja 
zaupnih podatkov in informacij; 

13. pripravlja in predlaga Predsedstvu SR 
Slovenije izdajo uredb z zakonsko močjo in 
izdajo drugih splošnih aktov in ukrepov s po- 
dročja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite; 

14. ureja izvajanje delovne obveznosti ob- 
čanov ob neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni; 

15. spremlja in analizira problematiko ter 
odreja ukrepe v zvezi z vojaškimi obvezniki, ki 
so na delu v tujini; 

16. skrbi za zagotovitev finančnih sredstev 
za uresničevanje programov razvoja splošne 
ljudske obrambe iz pristojnosti republike ter 
Spodbuja samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje za organiziranje, ra- 
zvoj in financiranje splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite v občinah in pokraji- 
nah; 

17. obravnava poročila inšpekcijske službe 
o izvajanju obrambnih priprav in predpisov s 
področja splošne ljudske obrambe ter spreje- 
ma ustrezne ukrepe; 

18. daje priznanja za dosežke na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. 

Ob naravnih in drugih nesrečah sprejema 
Ivršni svet Skupščine SR Slovenije ukrepe za 
zaščito in reševanje prebivalstva in material- 
nih dobrin ter spremlja njihovo izvajanje. 

V izrednih razmerah in v drugih nevarnostih 
za državo sprejema Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v mejah svoje pristojnosti ukrepe za 
odstranjevanje njihovih vzrokov in posledic. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in ob mobi- 
lizaciji skrbi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije za izvajanje načrta pripravljenosti in načr- 
ta mobilizacije SR Slovenije. 

Med vojno skrbi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije za izvajanje politike in odločitev 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
Predsedstva SR Slovenije ter Komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito SR Slovenije pri organiziranju in vo- 
denju splošnega ljudskega "odpora, zlasti pa 
za mobilizacijo vseh človeških in materialnih 
zmogljivosti za oborožene sile in druge dejav- 
nike splošnega ljudskega odpora. 
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d) Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo 

105. člen 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 

opravlja upravne in strokovne zadeve s po- 
dročja splošne ljudske obrambe iz pristojno- 
sti republike, če z zakonom niso dane v pri- 
stojnost drugim republiškim upravnim orga- 
nom. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
zlasti: 

1. spremlja in usklajuje strokovno delo re- 
publiških organov in organizacij na področju 
obrambnih priprav gospodarskih in družbe- 
nih dejavnosti in pri izdelavi dokumentov 
obrambnega načrta repubJike ter skrbi za us- 
klajevanje teh priprav s pripravami oborože- 
nih sil; 

2. ureja in organizira sprejemanje in prena- 
šanje ukazov o ukrepih za pripravljenost in 
odloka o mobilizaciji ter usklajuje organiza- 
cijske in mobilizacijske zadeve za prehod iz 
mirnodobnega v vojno stanje; 

3. izdaja strokovna navodila o izdelavi, do- 
polnjevanju in varovanju obrambnih načrtov, 
načrtov civilne zaščite ter drugih načrtov in 
aktov s področja obrambnih priprav, o evi- 
denci obveznikov civilne zaščite in evidenci 
žensk v teritorialni obrambi; 

4. daje pojasnila, strokovno pomoč in ob- 
vezna navodila upravnim organom za ljudsko 
obrambo in drugim nosilcem obrambnih pri- 
prav za opravljanje nalog splošne ljudske 
obrambe; 

5. na drugi stopnji odloča v upravnem po- 
stopku in opravlja druge upravne zadeve iz 
pristojnosti republike, ki se nanašajo na pra- 
vice in dolžnosti občanov s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite in 
drugih nosilcev obrambnih priprav; 

6. pripravlja vojne zveze republiških orga- 
nov, usmerja in usklajuje priprave vojnih zvez 
za organe ožjih družbenopolitičnih skupnosti, 
pripravlja kriptografsko zavarovanje in druge 
ukrepe za varnost in prenašanje zaupnih po- 
datkov za nosilce obrambnih priprav družbe- 
nopolitičnega in družbenogospodarskega si- 
stema; 

7. organizira sistem za opazovanje, obve- 
ščanje in alarmiranje ter republiški center za 
obveščanje in alarmiranje in skrbi za njuno 
delovanje; 

8. pripravlja programe obrambnega uspo- 
sabljanja delovnih ljudi in občanov, določa 
priprave usposabljanja obveznikov civilne za- 
ščite, vojnih zvez in kriptozaščite ter službe za' 
opazovanje, obveščanje in alarmiranje; skrbi 
za strokovno usposabljanje kadrov ter orga- 
nov in organizacij družbenopolitičnega in go- 
spodarskega sistema za delovanje v vojni; 

9. daje strokovna navodila za organiziranje 
in opremljanje civilne zaščite ter za izvajanje 
ukrepov civilne zaščite; 

10. opravlja strokovne zadeve in usklajuje 
aktivnosti pri pridobivanju mladine za vojaške 
šole in poklice; 

11. opravlja zadeve s področja vojaške ob- 
veznosti in vojaške mobilizacije, ki so v pri- 
stojnosti republike; 

12. daje navodila in skrbi za izvajanje ukre- OPOMBE: 
pov za varnost in za varovanje tajnosti ob- 
rambnih priprav družbenopolitičnega in druž- 
benogospodarskega sistema; 

13. izdaja pooblastila strokovnjakom za 
uničevanje neeksplodiranih bojnih sredstev 
in. potrdila o usposobljenosti oseb za druga 
opravila v zvezi z eksplozivnimi snovmi in 
sredstvi. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo' 
lahko zahteva od upravnih in drugih organov 
družbenopolitičnih skupnosti ter od samou- 
pravnih organov, organov upravljanja in stro- 
kovnih služb v organizacijah združenega de- 
la, krajevnih skupnosti in drugih organov in 
organizacij poročila, analize in podatke v zve- 
zi z obrambnimi pripravami ter o izvajanju 
zveznih in republiških predpisov s tega po- 
dročja. 

Pri svojem delu Republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo sodeluje zlasti z Republi- 
škim štabom za teritorialno obrambo, s pri- 
stojnimi organi in poveljstvi Jugoslovanske 
ljudske armade, z Republiškim sekretariatom 
za notranje zadeve in drugimi republiškimi 
upravnimi organi, z Zveznim sekretariatom za 
ljudsko obrambo in drugimi zveznimi organi. 

107. člen 
V sestavi Republiškega sekretariata za ljud- 

sko obrambo delujeta republiški center za 
obrambno usposabljanje in Republiški center 
za obveščanje in alarmiranje. 

Republiški center za obrambno usposablja- 
nje vodi načelnik centra, ki ga imenuje Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije na predlog repu- 
bliškega sekretarja za ljudsko obrambo. 

108. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izdelavo ob- 
rambnih načrtov in nad izvajanjem obramb- 
nih priprav opravlja republiški inšpektor za 
ljudsko obrambo, ki je v sestavi Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo. 

Glavnega republiškega inšpektorja za ljud- 
sko obrambo imenuje in razrešuje Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Republiški sekretar za ljudsko obrambo 
lahko pooblasti za opravljanje posameznih 
inšpekcijskih opravil s področja splošne ljud- 
ske obrambe še druge delavce Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo in tudi delav- 
ce drugih republiških upravnih organov. 

Inšpekcijsko nadzorstvo v teritorialni 
obrambi opravlja Republiški štab za teritorial- 
no obrambo. 

109. člen 
Republiški inšpektor in druge pooblaščene 

osebe iz prejšnjega člena imajo pri opravlja- 
nju inšpekcijskih zadev pravico in dolžnost: 

1. pregledovati in preverjati obrambne pri- 
prave in obrambne načrte ter druge listine o 
organiziranju in pripravljanju splošne ljudske 
obrambe; 

2. odrediti, da se odpravijo neskladnosti v 
obrambnih načrtih in drugih listinah ter izve- 
dejo ukrepi in izvršijo na'oge, ki jih je treba 
izvesti po obrambnem in razvojnem načrtu; 
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OPOMBE: 3 odrediti, da se ustavijo ukrepi in dejanja, 
ki niso v skladu z obrambnimi načrti družbe- 
nopolitičnih skupnosti ali s temelji načrtov in 
ukrepov za pripravo na splošni ljudski odpor, 
dokler o tem ne odloči pristojni organ. 

e) Drugi republiški upravni organi 

110. člen 
Republiški upravni organi izvajajo obramb- 

ne priprave in ukrepe ter dejavnosti na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v mejah svoje pristojnosti, pri 
čemer zlasti: 

1. izdelujejo načrte o organizaciji in delova- 
nju gospodarskih in družbenih dejavnosti v 
vojni, izvajajo mobilizacijske priprave in dolo- 
čajo načrte o svoji organiziranosti, ukrepih in 
akivnostih v primeru naravnih nesreč in izre- 
dnih razmer, neposredne vojne nevarnosti in 
v vojni; 

2. spremljajo in usmerjajo obrambne pri- 
prave občinskih upravnih organov, temeljnih 
organizacij združenega dela, krajevnih skup- 
nosti, samoupravnih interesnih skupnosti ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti s svojega delovnega področja in jih uskla- 
jujejo z obrambnimi pripravami, načrti in 
ukrepi republike in federacije; 

3. pripravljajo vojne in druge predpise, iz- 
dajajo odločbe in navodila ter nadzorujejo 
izvrševanje nalog pri obrambnih pripravah s 
področja svoje dejavnosti; 

4. predlagajo ukrepe za zagotovitev sred- 
stev za obrambne priprave dejavnosti s svoje- 
ga delovnega področja in za materialne rezer- 
ve, ki imajo pomen za republiko ter skrbijo za 
uresničevanje sprejetih programov; 

5. predlagajo, katere organizacije združe- 
nega dela in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti so posebnega pomena za 
obrambne priprave v republiki; 

6. organizirajo in izvajajo samozaščitne* 
ukrepe ter druge dejavnosti družbene samo- 
zaščite v mejah svojega delovnega področja; 

7. sodelujejo pri samozaščitnih in vzgojno- 
izobraževalnih akcijah; 

8. sodelujejo pri organizaciji in izvedbi vaj 
in izvajanju programov usposabljanja delov- 
nih ljudi in občanov ter skrbijo za strokovno 
usposabljanje svojih delavcev za delo v vojni 
in v izrednih razmerah. 

111. člen 
Posamezni republiški upravni organi oprav- 

ljajo poleg nalog iz prejšnjega člena še na- 
slednje naloge: 

a) Republiški sekretariat za notranje zadeve 
1. pripravlja varnostno oceno za območje 

Socialistične republike Slovenije; 
2. načrtuje, organizira in pripravlja milico za 

izvrševanje vojnih nalog v skladu z obrambni- 
mi načrti družbenopolitičnih skupnosti; 

3. skrbi za organizacijo in delovanje vseh 
organov za notranje zadeve v vojni; 

4. izvaja določene varnostne ukrepe za za- 
varovanje območij, objektov, naprav in del, ki 
imajo poseben pomen za ljudsko obrambo; 

5. pripravlja in skrbi za izvajanje načrtov in 
ukrepov organov za notranje zadeve ob na- 

ravnih in drugih hudih nesrečah ter v izrednih 
razmerah; 

6. usmerja nuđenje strokovne pomoči orga- 
nov za notranje zadeve organizacijam združe- 
nega dela, krajevnim skupnostim in drugim 
organizacijam ter organom pri organiziranju 
in izvajanju družbene samozaščite ter skrbi za 
to, da organi za notranje zadeve seznanjajo 
delovne ljudi in občane z vsebino, metodami 
in oblikami sovražnega delovanja ter z druž- 
beno negativnimi in škodljivimi pojavi, ki jih 
odkrivajo in z vzroki za nastajanje takih poja- 
vov. 

b) Republiški sekretariat za pravosodje, 
upravo in proračun: 

1. pripravlja organizacijo sodišč in drugih 
pravosodnih organov za delo v vojni; 

2. določa merila in normative za razporedi- 
tev ljudi in sredstev v te organe in daje v zvezi 
s tem ustrezne predloge pristojnim republi- 
škim organom; 

3. v sodelovanju z republiškim sekretaria- 
tom za notranje zadeve pripravlja organizaci- 
jo kazenskih poboljševalnih zavodov za delo v 
vojni. 

c) Republiški sekretariat za finance: 
1. pripravlja organizacijo in način financira- 

nja družbenih potreb v vojni ter določa načela 
o organizaciji in delovanju bančništva in za- 
varovalstva v vojnih razmerah; 

2. določa način izplačevanja nadomestil 
osebnega dohodka za osebe v rezervni sesta- 
vi v zvezi z izvrševanjem njihove vojaške ob- 
veznosti in med vojaško službo v teritorialni 
obrambi; 

3. določa višino odškodnine za sredstva, 
vzeta v miru za vojaške vaje teritorialne 
obrambe, civilne zaščite in sistema za opazo- 
vanje, obveščanje in alarmiranje. 

č) Republiški komite za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo pripravlja organiza- 
cijo šolstva vseh stopenj za delo v vojni. 

d) Republiški komite za delo skrbi za orga- 
nizacijo in izvajanje delovne obveznosti, daje 
smernice in navodila za izvajanje priprav in za 
vodenje ustrezne evidence in pripravlja pred- 
loge vojnih predpisov za to področje. 

e) Republiški inšpektorati v mejah svoje pri- 
stojnosti: 

1. opravljajo inšpekcijo pri graditvi, uporabi 
in vzdrževanju zaklonišč v objektih s področja 
svoje pristojnosti; 

2. dajejo navodila občinskim inšpekcijskim 
.organom glede graditve, uporabe in vzdrže- 
vanja zaklonišč. 

g) Pravosodni organi, inšpekcijski in drugi 
državni organi 

112. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja, 

sodišča, javna tožilstva, inšpekcijski organi, 
javna pravobranilstva, organi za vodenje po- 
btopka o prekrških in drugi državni organi 
morajo v mejah svoje pristojnosti prispevati h 
krepitvi splošne ljudske obrambe in uresniče- 
vanju nalog družbene samozaščite s tem, da s 
hitrim in učinkovitim postopkom zagotavljajo 
varstvo ustavnosti in zakonitosti, družbene 
odgovornosti in socialistične morale, družbe- 
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ne lastnine in samoupravljanja ter opozarjajo 
na primere nezakonitega ravnanja in predla- 
gajo ukrepe za preprečevanje družbi nevarnih 
in škodljivih pojavov. 

Organi iz prejšnjega odstavka se zaradi 
boljšega preventivnega delovanja vključujejo 
s svojimi predstavniki v ustrezne komiteje, 
odbore in komisije za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito. 

4. Upravni in drugi delavci na 
področju ljudske obrambe 

113. člen 
Za delovna razmerja v organih za ljudsko 

obrambo in za delavce, ki opravljajo naloge 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih veljajo splošni 
predpisi, ki veljajo za delavce v drugih uprav- 
nih organih, če s tem zakonom ni določeno 
drugače. 

114. člen 
2 aktom o sistemizaciji del in nalog v uprav- 

nem organu za ljudsko obrambo in v drugih 
organih družbenopolitičnih skupnosti, te- 
meljnih in drugih organizacij združenega dela 
ter drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, se določijo dela in naloge s področja 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, posebni pogoji za njihovo opravljanje 
ter dela in naloge, za katere se sklene delovno 
razmerje brez javnega razpisa. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije določi, za katera dela 
in naloge s področja splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite se sklene delov- 
no razmerje brez javnega razpisa. 

Republiški' sekretar za ljudsko obrambo da- 
je mnenje k imenovanju predstojnika občin- 
skega - mestnega upravnega organa za ljud- 
sko obrambo. 

115. člen 
Upravni delavec, ki dela na področju sploš- 

ne ljudske obrambe je dolžan opravljati delo, 
če to zahtevajo interesi splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, tudi ob 
nedeljah in praznikih, delo v deljenem delov- 
nem času, nočno delo, delo daljše od polnega 
delovnega časa, dežurstvo kot redno obliko 
dela in dežurstvo, ki se odreja zaradi izjemnih 
interesov splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. 

Delo po prejšnjem odstavku odreja pred- 
stojnik organa, ki odloča tudi kdaj se tako 
delo šteje za poseben delovni pogoj. 

Natančnejše pogoje in primere, ob katerih 
je dovoljeno uvesti tako delo, predpiše repu- 
bliški sekretar za ljudsko obrambo. 

116. člen 
V samoupravnem sporazumu, v katerem se 

urejajo in usklajujejo odnosi v zvezi s pridobi- 
vanjem in razporejanjem dohodka delovne 
skupnosti ter v ustreznih samoupravnih 

splošnih aktih organov za ljudsko obrambo in OPOMBE: 
v specializiranih službah za ljudsko obrambo 
drugih upravnih organov, se zaradi pogojev 
dela iz 115. člena tega zakona in posebne 
odgovornosti delavcev določijo osnove po 
katerih se povečajo sredstva za osebne do- 
hodke do 20%. 

117. člen 

Predstojnik upravnega organa lahko odloži 
ali prekine letni dopust delavcu, če gre za 
neodložljivo izvršitev določene naloge sploš- 
ne ljudske obrambe, ki je ne bi mogel opraviti 
drug delavec. 

S samoupravnim splošnim aktom določi 
delovna skupnost nadomestilo in stroške, ki 
se priznajo delavcu zaradi odložitve ali preki- 
nitve letnega dopusta. Družbenopolitična 
skupnost zagotovi delovni skupnosti v ta na- 
men dodatna sredstva. 

118. člen 
Upravni delavec na področju ljudske 

obrambe se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki 
ni združljiva z naravo njegove službene dolž- 
nosti. 

Za opravljanje kakršnekoli dejavnosti poleg 
službene dolžnosti mora imeti upravni dela- 
vec dovoljenje predstojnika. Zoper določbo 
predstojnika je dopustna pritožba republiške- 
mu sekretarju za ljudsko obrambo. 

Šteje se, da je delavec huje kršil delovno 
obveznost, če opravlja drugo dejavnost brez 
dovoljenja predstojnika. 

119. člen 
Delavcem, ki opravljajo dela in naloge krip- 

tografskega zavarovanja v organih družbeno- 
političnih skupnosti družbenopolitičnih orga- 
nizacijah ter v organizacijah združenega dela 
v SR Sloveniji, se računa vsakih 12 mesecev 
efektivnega dela na teh delih in nalogah kot 
16 mesecev zavarovalne dobe. 

Osnova za odmero pokojnine delavcem iz 
prejšnjega odstavka tega člena je enoletno 
povprečje osebnega dohodka v preteklem ko- 
ledarskem letu. 

120. člen 
S sistemizacijo del in nalog v upravnih or- 

ganih za ljudsko obrambo in v drugih organih 
družbenopolitičnih skupnosti ter v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela se 
določijo tudi dela s področja splošne ljudske 
obrambe, ki jih lahko opravljajo aktivne voja- 
ške osebe. 

Predlogi za zasedbo del in nalog z aktivnimi 
vojaškimi osebami se dostavljajo pristojnemu 
zveznemu organu prek Republiškega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo. 

121. člen 
Aktivna vojaška oseba, ki je na delu v orga- 

nu ali organizaciji iz prejšnjega člena tega 
zakona je član delovne skupnosti organa ozi- 
roma organizacije, v, kateri je zaposlena, in 
ima pravice in dolžnosti kot drugi delavci te 
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OPOMBE: skupnosti, kolikor ni z zakonom o službi v 
oboroženih silah določeno drugače. 

Družbenopolitična skupnost zagotavlja ak- 
tivnim vojaškim osebam, ki so na delu v 
upravnih organih, izplačilo razlike med oseb- 
nim dohodkom, nadomestili in povračili, ki 
jim gredo po splošnih aktih organa, in plačo 
po činu z dodatki, nadomestili in povračili,.ki 
gredo aktivnim vojaških osebam enakega či- 
na v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Aktivne vojaške osebe, ki so na delu v 
upravnem organu za ljudsko obrambo ali v 
drugem organu oziroma organizacije, v službi 
praviloma ne nosijo uniforme. 

VIII. TERITORIALNA OBRAMBA 

1. Skupne določbe 

122. člen 
Teritorialna obramba je najširša oblika or- 

ganiziranja in pripravljanja delovnih ljudi in 
občanov za oborožen boj proti agresiji. V 
skladu z varnostnimi in obrambnimi načrti 
družbenopolitičnih skupnosti teritorialna 
obramba lahko izvaja tudi določene ukrepe v 
zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem izre- 
dnih razmer ter z reševanjem in odpravlja- 
njem posledic naravnih in drugih hudih ne- 
sreč. 

Teritorialna obramba je del splošne ljudske 
obrambe v Socialistični republiki Sloveniji in 
oboroženih sil Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in je urejena po enotnem 
sistemu. 

123. člen 
Z udeležbo v teritorialni obrambi delovni 

ljudje in občani varujejo neodvisnost, suvere- 
nost, celovitost ozemlja in z ustavo določeno 
družbeno ureditev Socialistične republike 
Slovenije in Socialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije in opravljajo druge naloge, do- 
ločene z zakonom ter z obrambnimi in var- 
nostnimi načrti, z načrti za delovanje ob na- 
ravnih in drugih hudih nesrečah in z načrti o 
uporabi oboroženih sil. 

124. člen 
Teritorialna obramba je sestavljena iz šta- 

bov, enot in zavodov, ki jih ustanavljajo repu- 
blika in občine, mestne skupnosti, pokrajine, 
kot tudi iz enot, ki se ustanavljajo v temeljnih 
organizacijah združenega deia in krajevnih 
skupnostih, v primeru neposredne vojne ne- 
varnosti in vojne pa tudi iz milice, narodne 
zaščite in iz drugih oblik organiziranosti de- 
lovnih ljudi in občanov za oborožen boj. 

Štabi za teritorialno obrambo družbenopo- 
litičnih skupnosti ter pokrajinski štabi za teri- 
torialno obrambo delujejo v miru in v vojni. 

Enote in zavodi teritorialne obrambe se or- 
ganizirajo in pripravljajo v miru, aktivirajo pa 
ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni, v 
izrednih razmerah ali v drugih nevarnostih za 
državo ter ob naravnih in drugih hudih nesre- 
čah, kakor tudi zaradi izvajanja vojaških vaj. 

125. člen 
Obseg in sestavo teritorialne obrambe do- 

loča Predsedstvo Socialistične republike Slo- 
venije na predlog komandanta teritorialne 
obrambe SR Slovenije. 

126. člen 
Štabi, poveljstva in uprave zavodov za teri- 

torialno,obrambo skrbijo v povezavi z družbe- 
nopolitičnimi in družbenimi organizacijami 
ter društvi in vzgojnoizobraževalnimi organi- 
zacijami za vzgojo in obrambno usposablja- 
nje kadrov ter za širjenje in krepitev idejnopo- 
litičnega dela v teritorialni obrambi. 

Za moralnopolitično stanje v štabu, enoti in 
zavodu teritorialne obrambe je odgovoren ko- 
mandant, ki jim poveljuje; idejnopolitično de- 
lo pa vodi politični komisar. 

127. člen 
Organiziranje, razvoj, opremljanje in pri- 

pravljanje teritorialne obrambe poteka po na- 
črtih, ki morajo biti v skladu z načrtom o 
uporabi in nalogah teritorialne obrambe v voj- 
ni oziroma ob naravnih in drugih hudih nesre- 
čah ter v izrednih razmerah, kakor tudi š te- 
melji načrtov za organizacijo, razvoj in 
opremljanje oboroženih sil, ki jih določijo pri- 
stojni zvezni organi. 

Načrti za uporabo teritorialne obrambe so 
sestavni del obrambnih načrtov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Republiški načrt za uporabo teritorialne 
obrambe pripravi republiški'štab za teritorial- 
no obrambo po smernicah Predsedstva So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije, 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
in komiteja za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije. 

128. člen 
Da bi se zagotovila planirana materialna 

oskrba teritorialne obrambe in ustvarili pogoji 
za prehod v vojno stanje, štabi za teritorialno 
obrambo izdelujejo dolgoročne in srednje- 
ročne plane razvoja, letne finančne plane in 
letne plane materialnih nabav. 

Dolgoročni in srednjeročni plani razvoja te- 
ritorialne obrambe so del ustreznega plana 
družbenogospodarskega razvoja družbeno- 
političnih skupnosti. Predlog plana določi pri- 
stojni svet za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, sprejme pa skupčina družbeno- 
politične skupnosti po posebnem postopku, 
ki zagotavlja varovanje tajnih podatkov. 

Letni plan materialnih nabav in finančni 
plan za teritorialno obrambo v občini ter v 
mestni skupnosti sprejme svet za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na 
podlagi srednjeročnega plana razvoja terito- 
rialne obrambe. Letni plan materialnih nabav 
in finančni plan za teritorialno obrambo v 
pokrajini sprejme pokrajinski odbor. Letni 
plan materialnih nabav in finančni plan za 
teritorialno obrambo, ki jih financira republi- 
ka, določa komandant teritorialne obrambe 
SR Slovenije.. 

24 poročevalec 



129. člen 
Materialno in finančno poslovanje v štabih 

za teritorialno obrambo se vodi po predpisih, 
ki veljajo za družbenopolitične skupnosti. 

Finančno knjigovodstvo se vodi v štabih za 
teritorialno obrambo po predpisih o načinu 
vodenja knjigovodske evidence sredstev za 
splošno ljudsko obrambo, ki jih izda Republi- 
ški sekretariat za finance v soglasju z Repu- 
bliškimi sekretariatom za ljudsko obrambo in 
Republiškim štabom za teritorialno obrambo. 

Materialno knjigovodstvo oborožitve in 
opreme se vodi v štabih, enotah in zavodih 
teritorialne obrambe po predpisih Republi- 
škega štaba za teritorialno obrambo, če z 
zveznim predpisom ni drugače določeno. 

130. člen 
Poveljevanje in pouk v teritorialni obrambi 

se izvaja v slovenskem jeziku, v posameznih 
enotah pa glede na njihovo sestavo tudi v 
jezikih narodov in narodnosti Jugoslavije. 

131. člen 
Občani, ki še niso dali slovesne zaveze, jo 

dajo ob vstopu v teritorialno obrambo v skla- 
du z zakonom o službi v oboroženih silah. 

2. Enote in zavodi teritorialne 
obrambe 

132. člen 
Enote in zavodi teritorialne obrambe se 

praviloma organizirajo po teritorialnem nače- 
lu. Enote so lahko enorodovske ali združene 
sestave. Oblikovanje enot združene sestave z 
območja dveh ali več občin odredi koman- 
dant teritorialne obrambe SR Slovenije na 
predlog pokrajinskega štaba za teritorialno 
obrambo in po poprejšnjem soglasju pristoj- 
nih svetov občinskih skupščin za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

Poveljstvo enote združene sestave imenuje 
komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije. 

Za imenovanje komandantov najviših zdru- 
ženih taktičnih enot je potrebno soglasje 
Predsedstva SR Slovenije. 

133. člen 
Enote teritorialne obrambe se organizirajo 

in pripravljajo za vodenje oboroženega boja 
in drugih oblik odpora zoper agresijo, za de- 
lovanje v izrednih razmerah in drugih nevar- 
nostih za državo ter ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah in delujejo po svojih načrtih 
in v skladu z odločitvami pristojnih organov 
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih šta- 
bov za teritorialno obrambo. 

Navodila za organiziranje, oboroževanje, 
urjenje in uporabo enot teritorialne obrambe 
daje komandant teritorialne obrambe SR Slo- 
venije. 

134. člen 
Zavodi teritorialne obrambe se ustanovijo 

za strokovno izobraževanje, za zdravstveno 

varstvo, za neposredno materialno oskrbo ter OPOMBE: 
za zagotavljanje drugih pogojev za delovanje 
enot teritorialne obrambe in vodenje oboro- 
ženega boja. 

Zavodi iz prejšnjega odstavka se oblikujejo 
predvsem kot izobraževalni centri, ambulan- 
te, delavnice in skladišča. 

135. člen 
Enote in zavode teritorialne obrambe lahko 

ustanovijo tudi krajevne skupnosti in organi-, 
zacije združenega dela, morajo pa jih usta- 
noviti, kadar je to določeno z obrambnim na- 
črtom občine ali širše družbenopolitične 
skupnosti. 

Enoto ali zavod teritorialne obrambe v kra- 
jevni skupnosti oziroma organizaciji združe- 
nega dela ustanovi skupščina krajevne skup- 
nosti oziroma delavski svet v skladu z 
obrambnim načrtom krajevne skupnosti, or- 
ganizacije združenega dela, občine ali širše 
družbenopolitične skupnosti. 

Starešino enote oziroma zavoda teritorialne 
obrambe v krajevni skupnosti oziroma orga- 
nizaciji združenega dela imenuje komandant 
teritorialne obrambe občine na predlog sveta 
krajevne skupnosti oziroma delavskega sveta 
ter s soglasjem sveta občinske skupščine za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 

3. Vodenje in poveljevanje v 
teritorialni obrambi 

136. člen 
Teritorialno obrambo vodijo in ji poveljujejo 

starešine štabov oziroma poveljstev in uprav 
zavodov v skladu z zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi. 

Štabi in poveljstva teritorialne obrambe so 
odgovorni za priprave in organiziranje terito- 
rialne obrambe za oborožen boj. 

Komandanti teritorialne obrambe so za svo- 
je delo odgovorni prepodstavljenim stareši- 
nam in pristojnim, organom družbenopolitič- 
nih skupnosti, krajevnih skupnosti oziroma 
organizacij združenega dela pri katerih delu- 
jejo. 

Kadar na podlagi določb iz tretjega odstav- 
ka 13. člena tega zakona ukaže uporabo teri- 
torialne obrambe komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, je pristoj- 
ni .komandant teritorialne obrambe za upora- 
bo enote odgovoren temu komiteju. 

137. člen „ 

Starešina enote oziroma zavoda v krajevni 
skupnosti ali organizaciji združenega dela je 
za svoje delo, organizacijo, bojno pripravlje- 
nost, poveljevanje ter uporabo odgovoren ko- 
mandantu teritorialne obrambe občine. Za or- 
ganiziranje, bojno pripravljenost, vodenje in 
uporabo enot in zavodov je starešina enote 
oziroma zavoda odgovoren tudi skupščini 
krajevne skupnosti oziroma delavskemu sve- 
tu ali ustreznemu organu upravljanja organi- 
zacije združenega dela. 
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OPOMBE: Starešina enote teritorialne obrambe orga- 
nizacije združenega dela je za izvrševanje na- 
log zavarovanja in obrambe svoje organizaci- 
je odgovoren delavskemu svetu ali drugemu 
ustreznemu organu upravljanja te organizaci- 
je ter komiteju za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito 

138. člen 
Občinski štab za teritorialno obrambo vodi 

enote in zavode teritorialne obrambe na ob- 
močju občine, kolikor zanje ni pristojen višji 
štab za teritorialno obrambo Občinski štab za 
teritorialno obrambo ustanovi občinska skup- 
ščina. Komandanta teritorialne obrambe ob- 
čine imenuje in razrešuje komandant terito- 
rialne obrambe SR Slovenije na predlog sveta 
občinske skupščine za ljudsko obrambo /in 
družbeno samozaščito. 

Komandant teritorialne obrambe občine je 
za svoje delo, organizacijo, bojno pripravlje- 
nost,. uporabo in poveljevanje enotam oziro- 
ma zavodom odgovoren komandantu terito- 
rialne obrambe pokrajine. Za organiziranje in 
bojno pripravljenost, vodenje in uporabo enot 
oziroma zavodov teritorialne obrambe je ko- 
mandant teritorialne obrambe občine odgo- 
voren občinski skupščini, občinskemu komi- 
teju za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, pa je odgovoren v skladu z četr- 
tim odstavkom 136. člena tega zakona. 

139. člen 
Občinski štab za teritorialno obrambo 
1. skrbi za mobilizacijo in bojno pripravlje- 

nost teritorialne obrambe v občini; 
2. pripravlja načrte za uporabo teritorialne 

obrambe, proučuje okolje in možnosti za de- 
lovanje enot teritorialne obrambe ter oblike, 
način oziroma taktiko delovanja v različnih 
razmerah; 

3. organizira in vodi usposabljanje obvez- 
nikov teritorialne obrambe in izvaja naloge v 
zvezi z oborožitvijo, opremljanjem in preskr- 
bo teritorialne obrambe; 

4. skrbi za načrtno nabavo, hrambo, vzdr- 
ževanje, evidenco in nadzor nad predmeti 
oborožitve in opreme; 

5. skrbi za varnostno vzgojo in izvajanje 
varnostnih ukrepov v teritorialni obrambi; 

6. usklajuje delovanje in uporabo teritorial- 
ne obrambe s pristojnimi poveljstvi Jugoslo- 
vanske ljudske armade in milice; 

7. sodeluje z občinskim upravnim organom 
za ljudsko obrambo in z drugimi občinskimi 
organi in organizacijami zaradi izvajanja 
skupnih nalog, 

8. daje navodila in pomaga krajevnim 
skupnostim ter temeljnim in drugim organiza- 
cijam združenega dela glede pripravljanja in 
oskrbovanja njihovih enot oziroma zavodov 
teritorialne obrambe; 

9. opravlja druge zadeve ali naloge, ki so 
določene s predpisi, ali jih odredi nadrejeni 
štab za teritorialno obrambo oziroma pristojni 
občinski komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. 

Občinski štab za teritorialno obrambo je 

odgovoren za strokovno vzgojo narodne za- 
ščite v občini glede ravnanja z orožjem, varo- 
vanja objektov in za njeno pripravljenost za 
oborožen boj in druge oblike oboroženega 
odpora. 

140. člen 
Mestni štab za teritorialno obrambo vodi 

teritorialno obrambo na območju mestne 
skupnosti. 

Za mestne štabe za teritorialno obrambo se 
primerno uporabljajo določbe 137 in 138. 
člena tega zakona. 

Komandanta teritorialne obrambe mestne 
skupnosti imenuje in razrešuje komandant te- 
ritorialne obrambe SR Slovenije na predlog 
sveta za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito skupščine mestne skupnosti 
ter po poprejšnjem soglasju Predsedstva SR 
Slovenije. 

Za svoje delo, organiziranje, bojno priprav- 
ljenost, uporabo in poveljevanje enotam teri- 
torialne obrambe je komandant teritorialne 
obrambe mestne skupnosti odgovoren ko- 
mandantu teritorialne obrambe SR Slovenije: 
za organiziranje in bojno pripravljenost, vo- 
denje in uporabo enot teritorialne obrambe 
pa tudi skupščini mestne skupnosti. Komiteju 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito mestne skupnosti je komandant 
teritorialne obrambe odgovoren v skladu z 
določbami četrtega odstavka 136 člena tega 
zakona. 

141. člen 
Pokrajinski štab za teritorialno obrambo 

vodi teritorialno obrambo na območju pokra- 
jine, razen enot in zavodov, ki so neposredno 
podrejene republiškemu štabu za teritorialno 
obrambo. 

Pokrajinske štabe za teritorialno obrambo 
ustanavlja republiški štab za teritorialno 
obrambo ob soglasju Predsedstva Socialistič- 
ne republike Slovenije. 

Komandanta teritorialne obrambe pokraji- 
ne imenuje in razrešuje komandant teritorial- 
ne obrambe SR Slovenije na predlog pristoj- 
nega pokrajinskega odbora ter po poprejš- 
njem soglasju Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije. 

142. člen 
Komandant teritorialne obrambe pokrajine 

je za svoje delo, organiziranje in bojno pri- 
pravljenost, uporabo in poveljevanje enotam 
teritorialne obrambe odgovoren komandantu 
teritorialne obrambe SR Slovenije; za organi- 
ziranje in bojno pripravljenost, vodenje in 
uporabo enot teritorialne obrambe pa tudi 
pokrajinskemu odboru. Pokrajinskemu komi- 
teju za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito je komandant teritorialne 
obrambe odgovoren v skladu z določbami 
četrtega odstavka 136. člena tega zakona. 

143. člen 
Pokrajinski štab za teritorialno obrambo: 
1. skrbi za mobilizacijsko in bojno priprav- 
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Ijenost teritorialne obrambe na območju po- 
krajine; 

2. pripravlja načrt za uporabo teritorialne 
obrambe, proučuje okolje in možnosti za de- 
lovanje enot teritorialne obrambe ter oblike in 
načine oziroma taktiko njihovega boja v ra- 
zličnih razmerah; 

3. skrbi za ideološkopolitično in vojaško- 
strokovno pripravljanje in usposabljanje ob- 
veznikov teritorialne obrambe; 

4. skrbi za načrtno dobavo, hrambo, vzdr- 
ževanje, evidenco in nadzor nad predmeti 
oborožitve in opremo; 

5. skrbi za izvajanje varnostnih in zaščitnih 
ukrepov v teritorialni obrambi; 

6. sodeluje s pristojnimi poveljstvi enot Ju- 
goslovanske ljudske armade in milice glede 
oblikovanja in delovanja enot in zavodov teri- 
torialne obrambe; 

7. opravlja druge zadeve in naloge, ki so 
določene s predpisom ali z drugim aktom 
pristojnega organa ali jih odredi Republiški 
štab za teritorialno obrambo oziroma pokra- 
jinski komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. 

144. člen 
Republiški štab za teritorialno obrambo vo- 

di in poveljuje štabom, enotam in zavodom 
teritorialne obrambe na območju republike in 
je odgovoren za pripravo teritorialne obram- 
be za oborožen boj. 

145. člen 
Predsedstvo Socialistične republike Slove- 

nije predlaga Predsedstvu SFRJ imenovanje 
in razrešitev komandanta teritorialne obram- 
be SR Slovenije. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije je za svoje delo ter za organiziranje, boj- 
no pripravljenost in vodenje štabov, enot in 
zavodov teritorialne obrambe odgovoren 
Predsedstvu SFRJ, Predsedstvu SR Slovenije 
in Komiteju za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije. 

Za uporabo in poveljevanje štabom, enotam 
in zavodom teritorialne obrambe je koman- 
dant teritorialne obrambe SR Slovenije odgo- 
voren Predsedstvu SFRJ, na začasno zasede- 
nem ozemlju pa tudi Predsedstvu SR Sloveni- 
je in Komiteju za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije. 

146. člen 
Republiški štab za teritorialno obrambo:*' 
1. določa načrt za organizacijo, razvoj in 

opremljanje teritorialne obrambe v skladu s 
smernicami Predsedstva Socialistične repu- 
blike.Slovenije in s temelji načrtov za organi- 
zacijo, razvoj, graditev in opremljanje oboro- 
ženih sil SFRJ; 

2. izdeluje načrte uporabe teritorialne 
obrambe; 

3. skrbi za mobilizacijsko in bojno priprav- 
ljenost teritorialne obrambe; 

4. načrtuje in usmerja ideološkopolitično 
in vojaško-strokovno usposabljanje štabov, 
enot in zavodov ter obveznikov teritorialne 
obrambe; 

5. skrbi- za uresničevanje smernic Predsed- OPOMBE: 
stva SFRJ in predpisanih obveznosti do zvez- 
nega sekretarja za ljudsko obrambo; 

6. usklajuje s pristojnim poveljstvom Jugo- 
slovanske ljudske armade merila za izpopol- 
njevanje teritorialne obrambe in druge zade- 
ve, ki so skupnega pomena za bojno priprav- 
ljenost oboroženih sil, z republiškom sekreta- 
riatom za notranje zadeve pa glede sodelova- 
nja pri uporabi enot teritorialne obrambe in 
milice; 

7. načrtuje, usmerja in vodi kadrovske za- 
deve v teritorialni obrambi, 

8. ureja organizacijo varnostne službe ter 
določa varnostne in zaščitne ukrepe v terito- 
rialni obrambi in skrbi za njihovo izvajanje; 

9. organizira in izvaja priprave teržagotav- 
Ija kriptografsko zavarovanje in varnost pre- 
našanja zaupnih podatkov in informacij v teri- 
torialni obrambi; 

10. opravlja vojaško strokovne zadeve za 
Predsedstvo Socialistične republike Sloveni- 
je, za Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije in za 
Izvršni svet Skupšine Socialistične republike 
Slovenije ter skrbi za izvajanje njihovih skle- 
pov in odločitev, ki se nanašajo na teritorialno 
obrambo; 

11. sodeluje z republiškim sekretariatom 
za ljudsko obrambo in z drugimi republiškimi 
organi in organizacijami zaradi skupnih nalog 
pri zagotavljanju materialnih sredstev in dru- 
gih možnosti za organiziranje in vodenje obo- 
roženega boja in drugih oblik odpora; 

12. opravlja tudi druge zadeve in naloge, ki 
so določene z zakonom oziroma z drugim 
predpisom ali z aktom pristojnega zveznega 
oziroma republiškega organa. 

147. člen 

Ob neposredni vojni nevarnosti republiški 
štab za teritorialno obrambo skrbi za mobili- 
zacijo in za izvajanje ukrepov za pripravlje- 
nost v teritorialni obrambi, ob napadu na dr- 
žavo in v vojni pa v sodelovanju s štabi in 
enotami Jugoslovanske ljudske armade orga- 
nizira in vodi oborožen boj na območju So- 
cialistične republike Slovenije. 

V izrednih razmerah in drugih nevarnostih 
za državo Republiški štab za teritorialno 
obrambo skrbi za izvajanje nalog teritorialne 
obrambe v zvezi s preprečevanjem in odprav- 
ljanjem izrednih razmer, ob naravnih in dru- 
gih hudih nesrečah pa za odpravljanje posle- 
dic teh nesreč. 

148. člen 
Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 

nije določa pristojnost starešin v teritorialni 
obrambi za izrekanje varstvenih, disciplinskih 
ukrepov za pripadnike stalne sestave, razen 
aktivnih vojaških oseb, za izrekanje pohval ter 
za ocenjevanje oseb stalne in rezervne sesta- 
ve, nošenje vojaške uniforme in postopek za 
pošiljanje predlogov za napredovanje rezerv- 
nih vojaških starešin, ki jih povišuje, ter druga 
statusna vprašanja oseb v teritorialni 
obrambi. JBiš ■- 
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OPOMBE: 4. Izpopolnjevanje in dopolnjevanje 
teritorialne obrambe. 

149. člen 
Občinski upravni organi za ljudsko obram- 

bo izpopolnjujejo in dopolnjujejo štabe, enote 
in zavode teritorialne obrambe z vojaškimi 
obvezniki in z materialnimi sredstvi iz popisa 
v skladu s predpisanimi merili in s prednostjo 
izpopolnjevanja oziroma dopolnjevanja na 
podlagi ustreznih številčnih odmer. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
in, če z zveznim zakonom ni drugače določe- 
no, postavlja oficirje in vojaške uslužbence 
VII. do I. razreda ter nižje oficirje in vojake 
obveznike na oficirske dolžnosti v teritorialni 
obrambi komandant teritorialne obrambe SR 
Slovenije in starešine, ki jih ta pooblasti. 

Številčne odmere za izvajanje nalog iz prve- 
ga odstavka tega člena odrejajo štabi za teri- 
torialno obrambo in poveljstva enot. 

5. Mobilizacija, pripravljenost in 
uporaba teritorialne obrambe 

150. člen 
Mobilizacija in uporabateritorialne obram- 

be ob neposredni vojni nevarnosti ali ob obo- 
roženem napadu na državo se izvaja po mobi- 
lizacijskih načrtih in načrtih o uporabi terito- 
rialne obrambe. 

151. člen 
Ukrepe za pripravljenost in uporabo štabov, 

enot in zavodov teritorialne obrambe v prime- 
ru izrednih razmer ali druge nevarnosti za 
državo ali na delu ozemlja, ki je ogroženo 
zaradi druge nevarnosti za državo, ali zaradi 
naravne in druge hude nesreče, odreja v skla- 
du z direktivo Predsedstva Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, ali po odločitvi 
pristojnega komiteja za splošno • ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, koman- 
dant teritorialne obrambe SR Slovenije ali 
starešina, ki ga ta pooblasti. 

152. člen 
Komandanti, starešine štabov in druge sta- 

rešine enot in zavodov teritorialne obrambe 
so odgovorni za izvajanje ukrepov za priprav- 
ljenost v teritorialni obrambi, ki jih odredi 
Predsedstvo Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije ali komandant teritorialne 
obrambe SR Slovenije. 

6. Pristojnosti za imenovanje in 
povišanje oseb v rezervni sestavi 

153. člen 
Rezervne vojake v teritorialni obr,ambi povi- 

šuje komandant teritorialne obrambe občine 
in višji starešina na predlog poveljnika enote 
ali upravnika zavoda. 

Rezervne vodnike v teritorialni obrambi 
imenuje komandant za teritorialno obrambo 
mestne skupnosti ali pokrajine in višji stare- 
šina. 

Rezervne nižje oficirje, rezervne oficirje do 
čina kapetana I. razreda in rezervne vojaške 
uslužbence do IV. razreda, ki so razporejeni v 
teritorialno obrambo "ali niso razporejeni v 
oborožene sile, povišujejo komandant terito- 
rialne obrambe SR Slovenije in starešine v 
teritorialni obrambi, ki jih ta pooblasti. 

154. člen 
Štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe, 

organizacije Zveze rezervnih vojaških starešin 
in družbenopolitične organizacije dajejo po- 
bude pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu za ljudsko obrambo za imenovanje 
rezervnih vodnikov in povišanje nižjih oficir- 
jev, oficirjev in vojaških uslužbencev. 

Občinski upravni organ za ljudsko obrambo 
pošlje pristojnemu starešini oziroma organu 
predloge za imenovanje ali povišanje tistih 
oseb v rezervni'sestavi, ki izpolnjujejo predpi- 
sane pogoje. 

155. člen 
Odredbe.o imenovanju vodnikov in o povi- 

šanju rezervnih nižjih oficirjev, oficirjev in vo- 
jaških uslužbencev iz 153. člena tega zakona 
se objavijo v Vojaškem uradnem listu. 

Odredbe o povišanju vojakov se pošljejo 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu 
za ljudsko obrambo. 

7. Socialno zavarovanje 
156. člen 

Osebe v stalni sestavi teritorialne obrambe, 
ki niso vojaški zavarovanci po zveznem zako- 
nu in osebe v rezervni sestavi imajo med služ- 
bo v teritorialni obrambi pravice iz zdravstve- 
nega varstva in zdravstvenega zavarovanja po 
splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in 
druge pravice v zvezi z obolenjem, poškodbo 
ali smrtjo, ki so določene z zakonom o službi 
v oboroženih silah, z zakonom o vojaških in- 
validih in s tem zakonom. 

Osebe iz prejšnjega odstavka uveljavljajo 
zdravstveno varstvo v civilnih zdravstvenih or- 
ganizacijah, če ni z zdravstvenim zavodom 
Jugoslovanske ljudske armade drugače do- 
govorjeno. 

Povračilo stroškov za prevoz posmrtnih 
ostankov, izplačila pogrebnine, enkratne de- 
narne pomoči in stroškov usposabljanja za- 
konca osebe iz prvega odstavka tega člena v 
zvezi z zakonom o službi v oboroženih silah 
gredo v breme pristojnega štaba za teritorial- 
no obrambo, če upravičenec nima teh pravic 
na kakšni drugi podlagi. 

Kadar so osebe iz prvega odstavka tega 
člena napotene na pregled ali zdravljenje v 
drug kraj, jim je zagotovljeno povračilo potnih 
stroškov po predpisih o potnih in drugih stro- 
ških v teritorialni obrambi. 

Vojaškemu starešini gre v primeru njegove 
zadržanosti od dela zaradi bolezni ali zdrav- 
ljenja nadomestilo plače v višini 100% od 
plače iz decembra prejšnjega leta. 

Osebe v rezervni sestavi med službo v teri- 
torialni obrambi ne prispevajo k stroškom 
zdravstvenega varstva. 
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. Podrobnejše predpise o postopku izplače- 
vanja nadomestil izda komandant teritorialne 
obrambe SR Slovenije. 

8. Materialna odgovornost 

157. člen 
Oseba v teritorialni obrambi, ki pri opravlja- 

nju ali v zvezi z opravljanjem dolžnosti v teri- 
torialni obrambi stori družbenopolitični skup- 
nosti, temeljni ali drugi organizaciji združene- 
ga dela ali krajevni skupnosti škodo, je odgo- 
vorna po splošnih predpisih. 

158. člen 
Za škodo, ki jo stori oseba v teritorialni 

obrambi s svojim nepravilnim ali nezakonitim 
delom v zvezi z opravljanjem dolžnosti v teri- 
torialni obrambi tretji osebi, je odgovorna 
družbenopolitična skupnost, krajevna skup- 
nost ali organizacija združenega dela, ki je 
organizirala vajo ali drug pouk pripadnik v 
teritorialne obrambe. 

Družbenopolitična skupnost, krajevna 
skupnost oziroma organizacija združenaga 
dela ima pravico zahtevati od osebe v terito- 
rialni obrambi, da ji povrne škodo, ki jo je 
izplačala v smislu prejšnjega odstavka tretji 
osebi le, če je bila škoda povzročena name- 
noma ali iz hude malomarnosti. 

Ob pogojih iz prejšnjega odstavka ima 
družbenopolitična skupnost, krajevna skup- 
nost oziroma organizacija združenega dela, 
pravico zahtevati od povzročitelja škode po- 
vračilo zneskov, ki jih je dolžna periodično 
izplačevati na podlagi pravnomočne sodne 
odločbe. 

Zahtevek za povračilo škode osebi v terito- 
rialni obrambi zastara v šestih mesecih od 
dneva, ko. je bila drugemu izplačana odško- 
dnina. 

159. člen 
Oškodovanec mora vložiti zahtevek za p - 

vračilo škode iz 1. odstavka 158. člena pri 
republiškem štabu za teritorialno obrambo 
SR Slovenije. 

Če zahtevku ni ugodeno v treh mesecih od 
dneva vložitve, lahko oškodovanec vloži tož- 
bo pri pristojnem sodišču. 

160. člen 
Oseba v teritorialni obrambi je lahko delo- 

ma ali v celoti oproščena povračila škode iz 
157. člena in iz drugega odstavka 158. člena 
tega zakona v primerih, ki so določeni v zako- 
nu o službi v oboroženih silah. 

O oprostitvi povračila škode, povzročene 
družbenopolitični skupnosti, krajevni skup- 
nosti ali organizaciji združenega dela odloči 
izvršni svet, svet krajevne skupnosti oziroma 
delavski svet odloča na predlog komandanta 
teritorialne obrambe SR Slovenije ali stareši- 
ne, ki ga ta pooblasti. 

9. Povračila potnih in drugih stroškov 

161. člen 
Določbe zakona o službi v oboroženih si- 

lah, ki urejajo povračila potnih in drugih stro- 
škov v Jugoslovanski ljudski armadi, se pri- 
merno uporabljajo za stalno sestavo terito- 
rialne obrambe in za obveznike rezervne se- 
stave, kadar opravljajo službo v teritorialni 
obrambi. 

Zneski povračil potnih in drugih stroškov iz 
prejšnjega odstavka so enaki zneskom povra- 
čil potnih in drugih stroškov v Jugoslovanski 
ljudski armadi. 

Povračila potnih stroškov iz tega člena se 
izplačujejo iz sredstev pristojnega štaba za 
teritorialno obrambo. 

162. člen 
Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 

nije izda natančnejše predpise o postopku 
izplačevanja povračil potnih in drugih stro- 
škov v teritorialni obrambi, ki so določeni s 
tem zakonom, in po potrebi predpiše povrači- 
lo drugih izrednih stroškov, ki so nastali z 
opravljanjem vojaške službe v teritorialni 
obrambi. 

10. Služba v stalni sestavi teritorialne 
obrambe 

a) Splošne določbe 

163. člen 
Služba v stalni sestavi teritorialne obrambe 

je poklicno opravljanje vojaških in drugih 
dolžnosti v štabih, enotah in zavodih terito- 
rialne obrambe. 

Formacije stalnega sestava štabov za terito- 
rialno obrambo določa komandant teritorial- 
ne obrambe SR Slovenije. 

164. člen 
Teritorialna obramba ima stalno in rezervno 

sestavo. V stalni sestavi teritorialne obrambe 
so vojaške osebe, vojaške starešine in civilne 
osebe. 

Vojaške osebe po prejšnjem odstavku so 
aktivni nižji oficirji, oficirji in vojaški usluž- 
benci. 

Vojaške starešine so osebe, ki opravljajo 
vojaške dolžnosti, ki so s formacijo predvide- 
ne za nižje oficirje in oficirje. 

Na vojaško dolžnost iz prejšnjega odstavka 
tega člena se lahko izjemoma sprejme oziro- 
ma postavi tudi oseba brez čina in vojaške 
izobrazbe, če ima drugo ustrezno stopnjo izo- 
brazbe. Ta oseba ima položaj in pravice voja- 
škega starešine. 

Civilne osebe po prvem odstavku tega čle- 
na so delavci, ki opravljajo naloge in opravila, 
ki so s formacijo določena za civilne osebe v 
stalni sestavi štabov za teritorialno obrambo. 

165. člen 
'Za opravljanje službe dobivajo osebe v stal- 

ni sestavi teritorialne obrambe plačo in nado- 
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OPOMBE: mestila, ob določenih pogojih pa še posebne 
dodatke. 

Osebi v stalni sestavi teritorialne obrambe 
ne more biti zmanjšana plača, če je preme- 
ščena po službeni potrebi na druga dela in 
naloge. 

166. člen 
Rezervni nižji oficirji, oficirji, vojaški usluž- 

benci in vojaške starešine brez čina imajo 
med opravljanjem vojaške dolžnosti v terito- 
rialni obrambi pravico do plače in posebnih 
dodatkov pod enakimi pogoji in v enaki višini, 
kakor je določeno za rezervne vojaške stare- 
šine v Jugoslovanski ljudski armadi. 

167. č!en 
Plače, nadomestila in posebni dodatki se 

izplačujejo osebam iz 165. in 166. člena tega 
zakona iz sredstev pristojnega štaba za terito- 
rialno obrambo. 

168. člen 
Določbe zakona o službi v oboroženih si- 

lah, ki urejajo delovni čas, odmor, počitke in 
dopuste v Jugoslovanski ljudski armadi se 
primerno uporabljajo tudi za stalno sestavo 
teritorialne obrambe. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije predpiše, kdaj sme pristojni vojaški stare- 
šina ukazati daljše delo od polnega delovne- 
ga časa, o ustavitvi ali prekinitvi letnega in 
drugih dopustov, o času in načinu izrabe let- 
nega dopusta in o drugih dopustih. 

169. člen 
Predpisi zveznega sekretarja za ljudsko 

obrambo, po zakonu o oboroženih silah, ki se 
nanašajo na postopek za uveljavljanje pravice 
do pogrebnine in do povračila stroškov s pre- 
vozom posmrtnih ostankov vojakov in oseb v 
rezervni sestavi v službi,-v JLA; o pogojih za 
usposabljanje zakonca vojaške osebe, ki je 
izgubila življenje brez svoje krivde med oprav- 
ljanjem vojaške službe in o postopku za uve- 
ljavljanje pravice do enkratne denarne pomo- 
či vojaških oseb v službi v JLA; o znesku 
enkratne denarne pomoči za vojaške osebe v 
službi v JLA oziroma tiste osebe, ki so se brez 
svoje krivde med opravljanjem vojaške službe 
poškodovale, se neposredno uporabljajo za 
osebe v stalni sestavi teritorialne obrambe, ki 
niso vojaški zavarovanci po zveznem zakunu 
ter za osebe v rezervni sestavi med službo v 
teritorialni obrambi. 

b) Vojaške osebe in vojaške starešine v te- 
ritorialni obrambi 

170. člen 
Aktivne vojaške osebe, ki so razporejene v 

teritorialno obrambo, se postavljajo na 
ustrezno formacijsko mesto ter opravljajo de- 
lo v skladu s predpisi in ukazi nadrejenega 
starešine. 

Osebe iz prejšnjega odstavka ostanejo vo- 
jaški pokojninski, zdravstveni in invalidski za- 
varovanci; plače, nadomestila in dodatki se 
jim izplačujejo po predpisih, ki veljajo za ak- 
tivne vojaške osebe. 

171. člen 
Vojaške starešine v stalni sestavi teritorial- 

ne obrambe imajo pravico do plače, nadome- 
stil iri posebnih dodatkov po predpisih, ki 
veljajo za aktivne vojaške osebe v JLA. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije ali po njegovem pooblastilu drug koman- 
dant teritorialne obrambe lahko določi voja- 
škemu starešini s strokovno izobrazbo, ki 
ustreza formacijski dolžnosti, plačo po činu 
do formacijskega čina, ne glede na čin, ki ga 
starešina ima. 

172. člen 
Za posebne razmere, v katerih opravlja vo- 

jaški starešina službo v stalni sestavi terito- 
rialne obrambe, mu pripada teritorialni doda- 
tek. Za posebne razmere se štejejo zlasti: vo- 
jaške vaje, taborjenja, dežurstva, alarmi, te- 
rensko delo, delo prek polnega delovnega 
časa, opravljanje službe v vseh razmerah in 
drugi izredni dogodki, ki zahtevajo povečano 
bojno pripravljenost. 

Teritorialni dodatek je enak armadnemu 
dodatku v JLA in se določa v zneskih, ki 
veljajo za aktivne vojaške osebe v višini čina 
določenega s formacijo. 

173. člen 
Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 

nije izda natančnejše predpise o določanju in 
izplačevanju plač in drugih prejemkov voja- 
škim starešinam v stalni sestavi teritorialne 
obrambe. 

174. člen 
Vojaške starešine, po odredbi komandanta 

teritorialne obrambe SR Slovenije pa tudi 
druge osebe v stalni sestavi teritorialne 
obrambe, imajo službeno izkaznico. 

Oseba, ki ima službeno izkaznico lahko no- 
si uniformo in strelno orožje. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije predpiše obrazec in postopek za izdaja- 
nje službene izkaznice, o nošenju uniforme, 
ter o nošenju in uporabi strelnega orožja v 
službi v stalni sestavi teritorialne obrambe. 

c) Civilne osebe v službi v teritorialni 
obrambi 

175. člen 
Civilne osebe se sprejemajo v službo v teri- 

torialni obrambi na formacijska mesta za ci- 
vilne osebe v teritorialni obrambi. 

Civilna oseba se sprejme v službo v terito- 
rialni obrambi, če izpolnjuje splošne pogoje, 
določene za sprejem delavcev v združeno de- 
lo in posebne pogoje, ki jih določa koman- 
dant teritorialne obrambe SR Slovenije. 

Ob sprejemu civilne osebe v službo se pre- 
soja tudi njena moralnopolitična primernost 
za službo v teritorialni obrambi. 

176. člen 
Civilna oseba v službi v teritorialni obrambi 

ima za svoje delo pravico do plače, nadome- 
stil, dodatkov in povračil. 
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Plače, nadomestila in dodatke civilnih oseb 
v službi v stalni sestavi teritorialne obrambe 
določa komandant teritorialne obrambe SR 
Slovenije ob uporabi predpisov in meril, ki 
veljajo za civilne osebe v JLA. 

177. člen 

Določbe zakona o službi v oboroženih si- 
lah ki urejajo službo civilnih oseb v JLA se 
primerno uporabljajo za vojaške starešine in 
civilne osebe v stalni sestavi teritorialne 
obrambe s tem, da ima pooblastila zveznega 
sekretarja za ljudsko obrambo komandant te- 
ritorialne obrambe SR Slovenije. 

178. člen 
Odločbe v zadevah iz 167 člena do 178. 

člena tega zakona izdaja na prvi stopnji ko- 
mandant teritorialne obrambe občine, mesta 
oziroma pokrajine za osebe iz njihovecfa šta- 
ba ter iz neposredno podrejenih enot, na dru- 
gi stopnji pa komandant teritorialne obram.be 
SR Slovenije, ki izdaja tudi odločbe na prvi 
stopnji za osebe iz sestave republiškega štaba 
za teritorialno obrambo in temu neposredno 
podrejenih enot, če ni s predpisom določeno 
drugače 

VIII. NARODNA ZAŠČITA 

179. člen 
Narodna zaščita je organizirana oblika naj- 

širšega uresničevanja pravic in doložnosti de- 
lovnih ljudi in občanov na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, 
izraz oblasti delavskega razreda in vseh de- 
lovnih ljudi ter nadaljevanje tradicij oborože- 
ne samozaščite slovenskega naroda med 
osvobodilno vojno in revolucijo. 

Delovni ljudje in občani organizirajo naro- 
dno zaščito za zavarovanje pogojev dela, 
družbene lastnine in objektov skupnega po- 
mena, javnega reda in miru ter za zagotavlja- 
nje mirnega in varnega življenja in za najširše 
vključevanje delovnih ljudi in občanov v obo- 
rožen boj in druge oblike splošnega ljudske- 
ga odpora zoper agresijo. 

Narodno zaščito organizirajo delovni ljudje 
in občani v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, krajevnih skupnostih in v 
delovnih skupnostih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti", družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij in društev ter drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti. 

180. člen 
V temeljni organizaciji združenega dela or- 

ganizira narodno zaščito delavski svet, v kra- 
jevni skupnosti pa svet krajevne skupnosti. 

V delovnih skupnostih organov in organiza- 
cij iz tretjega odstavka prejšnjega člena orga- 
nizira narodno zaščito svet delovne skupno- 
sti. 

181. člen 
Narodna zaščita deluje v skladu z načrtom 

delovanja narodne zaščite, ki je sestavni del 

varnostnega in obrambnega načrta organiza- OPOMBE: 
* cije oziroma skupnosti, v kateri je organizira- 

na narodna zaščita. 
Z načrtom delovanja narodne zaščite se 

določijo njene naloge v miru, v izrednih ra- 
zmerah, ob neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni ter v drugih nevarnostih, v katerih bi bila 
lahko ogrožena javni red in mir oziroma var- 
nost ljudi, družbena lastnina in objekti skup- 
nega pomena. 

V načrtu o delovanju narodne zaščite se 
lahko določi tudi razporeditev delovnih ljudi 
in občanov za opravljanje posameznih nalog 
narodne zaščite. 

182. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito krajevne skupnosti in 
komite za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito temeljne oziroma druge 
organizacije združenega dela lahko skleneta, 
da določeni delavci temeljne oziroma druge 
organizacije združenega dela, ki prebivajo na 
območju druge krajevne skupnosti, opravljajo 
dolžnosti narodne zaščite v krajevni skupno- 
sti, kjer je sedež temeljne ali druge organiza- 
cije združenega dela. 

Delavci manjših temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela ali delavci delovnih enot oziroma 
obratov, ki imajo delovišče ali delovne prosto- 
re na območju krajevne skupnosti, se lahko 
dogovorijo s krajevno skupnostjo, da se v 
celoti ključijo v narodno zaščito krajevne 
skupnosti. 

183. člen 
Narodno zaščito aktivira in sprejme druge 

ustrezne ukrepe v izrednih razmerah in v dru- 
gih nevarnostih za državo ali če obstaja druga 
nevarnost, da bi prišlo do družbi škodljivih 
posledic komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito temeljne organiza- 
cije združenega dela ali krajevne skupnosti, 
oziroma v delovnih in drugih organizacijah 
združenega dela, kjer ni komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
delavski svet in v delovnih skupnostih svet 
delovne skupnosti v soglasju s pristojnim ob- 
činskim komitejem za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito. 

184. člen 
Narodno zaščito vodi poveljnik, (varianta: 

načlenik) ki ga imenuje pristojni komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito oziroma drug organ, ki je po tem za- 
konu pristojen za organiziranje narodne za- 
ščite, v soglasju z občinskim komitejem za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 

Poveljnik narodne zaščite je odgovoren za 
svoje delo in delo narodne zaščite komiteju za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito in organu, ki je dolžan organizirati 
narodno zaščito. Tem organom poveljnik na- 
rodne zaščite poroča o svojem delu in delu 
narodne zaščite. 
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OPOMBE: 185. člen 
einp- 

Sodelovanje v narodni zaščiti je pravica in 
dolžnost vseh delovnih ljudi in občanov. 

Delovni ljudje in občani sodelujejo v naro- 
dni zaščiti po razporedu, ki ga določi povelj- 
nik narodne zaščite. 

Opravljanja nalog narodne zaščite je lahko 
oproščen, kdor je zaradi bolezni ali poškodbe 
trajno ali začasno nezmožen za opravljanje 
njenih nalog ali, če to narekujejo drugi ute- 
meljeni razlogi. 

186. člen 
Delovni ljudje in občani, ki opravljajo nalo- 

ge narodne zaščite, so pripadniki narodne 
zaščite. Pripadniki narodne zaščite imajo pra- 
vico in dolžnost da: 

- ugotavljajo istovetnost neznanih oseb 
znotraj svoje organizacije združenega dela ali 
v bližini objektov v.krajevni skupnosti, ki jih 
varujejo; > 

- preprečujejo nepooblaščenim osebam 
vstop v prostore oziroma dostop k objektom, 
ki jih varujejo in da te osebe tudi prisilno 
oddaljijo, če je to potrebno; 

- zadržijo osebo, ki je bila zalotena pri kaz- 
nivem dejanju, s katerim se ogroža javna var- 
nost ali družbena lastnina, do prihoda poo- 
blaščenih delavcev pristojnega državnega or- 
gana; 

- pregledajo osebo ali vozilo, če sumijo, da 
ta prenaša oziroma prevaža predmete in na- 
prave, ki bi lahko ogrozile varnost ali povzro- 
čile škodo; 

- izvajajo druge naloge, določene v var- 
nostnem načrtu ali po sklepu pristojnega ko- 
miteja za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito. 

Ob naravnih in drugih hudih nesrečah lah- 
ko sodeluje narodna zaščita tudi pri izvajanju 
nalog civilne zaščite. 

187. člen 
Pripadniki narodne zaščite so med oprav- 

ljanjem nalog narodne zaščite oboroženi: 
- kadar varujejo objekte in drugo premože- 

nje, ki je velikega družbenega pomena; 
- kadar so ogrožena življenja ljudi ali druž- 

beno premoženje zaradi kriminalne dejavno- 
sti skupin ali posameznikov; 

- kadar grozi nevarnost sabotaž in drugih 
terorističnih dejanj; 

- v neposredni vojni nevarnosti in v vojni. 

188. člen 
i 

Pripadnik narodne zaščite sme uporabiti 
strelno orožje le, če ne more drugače: 

1. zavarovati življenja ljudi, 
2. odvrniti od sebe neposreden napad, s 

katerim je ogroženo njegovo življenje, 
3. odvrniti napad na objekt, ki ga varuje. 

189. člen 
Če se pri opravljanju nalog narodne zaščite 

pripadnik narodne zaščite poškoduje, pa zra- 
di take poškodbe zboli ali izgubi delovno spo- 
sobnost, je zavarovan po predpisih o zdrav- 
stvenem, pokojninskem in invalidskem zava- 

rovanju, kakor oseba v delovnem razmerju za 
primer nesreče pri delu. Osnova za odmero 
pravic je najmanj povprečni mesečni doho- 
dek na zaposlenega delavca v SR Sloveniji. 

Če pripadnik narodne zaščite v primerih iz 
prejšnjega odstavka izgubi življenje, imajo 
družinski člani po njem pravico do družinske 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Družina pripadnika narodne zaščite, ki pri 
opravljanju nalog narodne zaščite izgubi živ- 
ljenje, ima pravico do enkratne denarne po- 
moči v višini najmanj šestih povprečnih me- 
sečnih osebnih dohodkov zaposlenih delav- 
cev v SR Sloveniji. 

Pripadnik, ki je imel pri opravljanju nalog 
narodne zaščite materialno škodo, ima pravi- 
co do povračila te škode. 

Pripadnik, ki zaradi izjemnih okoliščin 
opravlja naloge narodne zaščite v rednem de- 
lovnem času, ima pravico do nadomestila 
osebnega dohodka. 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje 
pravic iz tretjega odstavka tega člena, zagoto- 
vijo družbenopolitične skupnosti. 

190. člen 
Nalog v narodni zaščiti ne sme opravljati 

oseba: 
- ki je bila obsojena za kaznivo dejanje 

zoper temelje socialistične samoupravne 
družbene ureditve in varnosti SFR Jugoslavi- 
je, zoper človečnost in mednarodno pravo ali 
je v kazenskem postopku za tako kaznivo 
dejanje; 

- ki je bila obsojena za kaznivo dejanje 
zoper upravljanje družbenih sredstev in na- 
ravna bogastva, samoupravljanje, uradno 
dolžnost in javna pooblastila ali za kako dru- 
go kaznivo dejanje, storjeno iz koristoljubja 
ali je v kazenskem postopku za tako kaznivo 
dejanje; 

- ki je bila obsojena na kazen zapora zara- 
di naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega- 
nja po uradni dolžnosti. 

Omejite^ traja za osebe iz prve alinee prejš- 
njega odstavka 10 let, za osebe iz druge in 
tretje alinee pa 5 let od dneva, ko so prestale 
kazen oziroma, ko so kazni prestale oziroma 
jim je bila izvršitev kazni odpuščena ali je 
kazen zastarala. 

Varianta: člen 190 se črta 

191. člen 
Organi za notranje zadeve dajejo komite- 

jem za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito strokovno pomoč pri pripravi 
načrtov o delovanju narodne zaščite in pri 
usposabljanju delovnih ljudi in občanov za 
opravljanje nalog narodne zaščite. 

Občinski štabi za teritorialno obrambo da- 
jejo komitejem za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito strokovno pomoč pri 
usposabljanju delovnih ljudi in občanov glede 
ravnanja z orožjem in pri usposabljanju naro- 
dne zaščite za vodenje oboroženega boja. 
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192. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve in 

komandant teritorialne obrambe SR Slovenije 
predpišeta v mejah svojih pristojnosti stro- 
kovna navodila o organiziranju, aktiviranju in 
opravljanju nalog narodne zaščite, o ozna- 
kah, ki jih nosijo delovni ljudje in občani, ki 
opravljajo naloge narodne zaščite ter o naba- 
vi, posesti, nošenju in uporabi orožja ter dru- 
gih sredstev za opravljanje nalog narodne za- 
ščite. 

193. člen 
Določene naloge narodne zaščite lahko 

opravljajo tudi enote' civilne zaščite, kadar to 
odredi republiški ali pristojni občinski komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito. 

Navodila o uporabi enot civilne zaščite za 
opravljanje nalog narodne zaščite predpiše 
republiški sekretar za ljudsko obrambo. 

194. člen 
V izrednih razmerah in drugih nevarnostih 

za državo lahko po odločitvi Predsedstva 
SFRJ oziroma pristojnega komiteja za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
ali komandanta teritorialne obrambe SR Slo- 
venije opravljajo naloge samozaščite in druge 
za take razmere določene naloge tudi enote 
teritorialne obrambe. 

Navodila o uporabi enot teritorialne obram- 
be v primerih iz prejšnjega odstavka predpiše 
komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije. 

IX. CIVILNA ZAŠČITA 

1. Skupne določbe 

195. člen 
Civilna zaščita je del splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, ki se organizira v 
vseh delovnih in življenjskih okoljih kot najšir- 
ša oblika priprav in udeležbe delovnih ljudi in 
občanov za zaščito in reševanje prebivalstva 
in materialnih dobrin ob vojnih akcijah, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah in za izva- 
janje samozaščitnin nalog v izrednih razme- 
rah. 

Delovni ljudje in občani se organizirajo in 
delujejo v civilni zaščiti v skladu s tem zako- 
nom in z načrti civilne zaščite, ki so sestavni 
del obrambnih načrtov. 

Delovni ljudje in občani organizirani v civil- 
ni zaščiti morajo v vojni sodelovati tudi v 
drugih oblikah splošnega ljudskega odpora 
ter pri uresničevanju naiog družbene samoza- 
ščite. 

196. člen 
Družbenopolitične skupnosti, krajevne 

skupnosti, temeljne in druge organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti ter druge samoupravne organizaci- 
je in skupnosti so odgovorne za zaščito in 

reševanje prebivalstva in materialnih dobrin 
ob vojniti akcijah, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah. V ta namen 
skrbijo za pripravljanje in usposabljanje de- 
lovnih ljudi in občanov za samopomoč, dolo- 
čajo ukrepe civilne zaščite ter organizirajo 
štabe in enote civilne zaščite. 

V izvrševanje ukrepov in nalog civilne za- 
ščite se s svojimi silami in sredstvi neposre- 
dno vključujejo organi, temeljne in druge or- 
ganizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, katerih re- 
dna dejavnost je namenjena zaščiti in reševa- 
nju prebivalstva in materialnih dobrin ali je 
kako drugače pomembna za civilno zaščito. 

Družbenopolitične in druge družbene orga- 
nizacije ter društva se vključujejo v pripravlja- 
nje in usposabljanje delovnih ljudi in občanov 
za izvajanje ukrepov in naiog civilne zaščite 
ter sodelujejo v zaščiti in reševanju prebival- 
stva in materialnih dobrin ob vojnih akcijah, 
ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v 
izrednih razmerah v skladu z naravo svoje 
dejavnosti. 

Vse organizacije in skupnosti iz prvega od- 
stavka tega člena morajo ukrepe in naloge 
civilne zaščite opredeliti v svojih razvojnih 
programih in načrtih ter za njihovo uresniče- 
vanje zagotoviti finančna sredstva. 

137. člen 
Civilna zaščita temelji na pripravljenosti de- 

lovnih ljudi in občanov, da po načelu vzaje- 
mnosti in solidarnosti pomagajo drug druge- 
mu ter varujejo in rešujejo svoje in družbene 
materialne dobrine in druge vrednote. 

Zahtevnejše zaščitne in reševalne akcije, 
ukrepe in naloge civilne zaščite izvajajo enote 
civilne zaščite. 

Delovanje delovnih ljudi in občanov ter 
enot civilne zaščite pri zaščiti in reševanju 
prebivalstva ter materialnih dobrin usmerjajo 
štabi za civilno zaščito. 

198. člen 
Učinkovitost delovanja civilne zaščite ob 

vojnih akcijah, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter izrednih razmerah zagotavljajo 
nosilci priprav civilne zaščite: 

- z množičnim pripravljanjem in usposab- 
ljanjem vseh delovnih ljudi in občanov za sa- 
mopomoč; 
- z izvajanjem preventivnih in drugih ukre- 

pov za zaščito in reševanje ob vojnih akcijah, 
ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v 
izrednih razmerah; 

- z vključevanjem vseh obstoječih mate- 
rialnih in tehničnih zmogljivosti družbe v za- 
ščito in reševanje; 

- s pripravljenostjo štabov in enot civilne 
zaščite za hitro izvajanje zaščitnih in reševal- 
nih akcij; fi.' 

- z vključevanjem narodne zaščite, milice, 
enot teritorialne obrambe in drugih družbenih 
si! v izjemno obsežne in zahtevne reševalne in 
zaščitne akcije; 

- s preskrbo prebivalstva s sredstvi za 
osebno zaščito ter z zagotavljanjem sredstev 
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OPOMBE: za kolektivno zaščito v vseh samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. 

199. člen 
Naravne in druge hude nesreče po tem za- 

konu so naravne nesreče (potresi,- poplave, 
zemeljski in snežni plazovi, neurja in podob- 
no) in druge nesreče, pri katerih je ogroženo 
življenje in zdravje velikega števila ljudi ali 
premoženje v velikem obsegu (epidemije, ve- 
liki požari v naseljih, v velikih gospodarskih 
objektih in v gozdovih, hude nesreče v rudni- 
kih in na drugih deloviščih, hude prometne 
nesreče, močne eksplozije gorljivih in eksplo- 
zivnih snovi, zastrupitev ozračja in zemljišča, 
zastrupitev in pomanjkanje vode in podobno). 

2. Samopomoč ob vojnih akcijah, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah ter 
v izrednih razmerah. 

200. člen 
Samopomoč obsega ukrepe in postopke ob 

vojnih akcijah, ob naravnih tn drugih nesre- 
čah ter v izrednih razmerah za neposredno 
osebno zaščito, za prvo pomoč in za vzaje- 
mno kolektivno zaščito in pomoč ter reševa- 
nje ogroženih ljudi in imetja v družini, stavbi, 
krajevni skupnosti, temeljni in drugi organiza- 
ciji združenega dela, v drugi samoupravni or- 
ganizaciji in skupnosti. 

Ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah ter v izrednih razmerah prič- 
nejo delovni ljudje in občani takoj izvajati 
potrebne zaščitne in reševalne ukrepe, pri 
čemer se po potrebi lahko samoorganizirajo v 
skupine, ki jih vodijo poveljniki enot in člani 
štabov za civilno zaščito, člani komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito ali druge ustrezne osebe. 

201. člen 
Upravljalci, uporabniki družbenega in last- 

niki zasebnega imetja in drugih vrednosti mo- 
rajo skrbeti za dosledno izvrševanje ukrepov, 
ki so namenjeni za njihovo zavarovanje pred 
naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, ob 
vojnih akcijah ter v izrednih razmerah; ob 
njihovi neposredni ogroženosti pa morajo po- 
skrbeti za hitro in učinkovito reševanje. 

202. član 
Za usposabljanje in pripravljenost delovnih 

ljudi in občanov, za izvrševanje zaščitnih 
ukrepov in za reševanje po načelih samopo- 
moči morajo skrbeti občine, krajevne skupno- 
sti, temeljne in druge organizacije združene- 
ga dela, samoupravne interesne skupnosti^ 
druge samoupravne organizacije in skupnosti 
oziroma zasebni delodajalci, pri katerih so 
delovni ljudje zaposleni. 

203. člen 
Samoupravne stanovanjske skupnosti so 

odgovorne za organiziranje in izvajanje pre- 
ventivnih in drugih ukrepov za zaščito in reše- 

vanje stanovalcev in materialnih dobrin, za 
organiziranje, usposabljanje in opremljanje 
enot civilne zaščite ter za izvajanje drugih 
nalog civilne zaščite v stanovanjskih hišah, 
katere upravljajo. 

Hišni svet oziroma zbor stanovalcev skrbi v 
sodelovanju s samoupravno stanovanjsko 
skupnostjo in pristojnim štabom za civilno 
zaščito krajevne skupnosti za neposredno 
izvajanje preventivnih in drugih ukrepov za 
zaščito in reševanje stanovalcev ter material- 
nih dobrin, za organiziranje, usposabljanje in 
opremljanje enot civilne zaščite ter za izvaja- 
nje drugih naiog civilne zaščite v stanovanjski 
hiši. V stanovanjski hiši v zasebni lastnini 
skrbi za izvajanje ukrepov in nalog civilne 
zaščite lastnik stanovanjske hiše po navodilih 
pristojnega štaba za civilno zaščito krajevne 
skupnosti. 

V stanovanju, stanovanjski hiši in stano- 
vanjskem okolju izvršujejo ukrepe za zaščito 
in reševanje po načelih samopomoči vsi sta- 
novalci. Njihovo delovanje v akcijah samopo- 
moči usmerjata hišni svet in poveljnik enote 
civilne zaščite stanovanjske hiše. 

204. člen 
Delavski svet oziroma drug ustrezen organ 

upravljanja v temeljni in drugi organizaciji 
združenega dela, samoupravni interesni 
skupnosti, drugi samoupravni organizaciji in 
skupnosti ter zasebni delodajalci so odgovor- 
ni za organiziranje in izvajanje preventivnih in 
drugih ukrepov za zaščito in reševanje delav- 
cev in materialnih dobrin, za organiziranje, 
usposabljanje in opremljanje enot civilne za- 
ščite ter za izvajanje drugih nalog civilne za- 
ščite. 

V delovnem okolju izvajajo ukrepe za zašči- 
to in reševanje po načelih samopomoči vsi 
delavci temeljne in druge organizacije zdru- 
ženega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. Njihovo delovanje v akci- 
jah samopomoči usmerja štab za civilno za- 
ščito oziroma poveljnik enote civilne zaščite. 

3. Ukrepi civilne zaščite 

205. člen 
Ukrepi civilne zaščite so ukrepi, naloge in 

aktivnosti, s katerimi se zagotavlja zaščita in 
reševanje prebivalstva in materialnih dobrin 
ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah. 

Najpomembnejši ukrepi civilne zaščite so: 
a) zaklanjanje prebivalstva in materialnih 

dobrin, 
b) zaščita in reševanje ob rušenjih, popla- 

vah in drugih hudih nesrečah, 
c) zaščita in reševanje ob požarih, 
č) prva medicinska pomoč, 
d) zaščita in reševanje živali, 
e) radiacijska, biološka in kemijska zaščita, 
f) evakuacija, 
g) oskrba ogroženega in prizadetega pre- 

bivalstva, 
h) zaščita pred eksplozijami, 
i) asanacija terena, 
j) zatemnitev, 
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k) maskiranje, 
I) ukrepi za'red in varnost. 
Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka se 

lahko določijo še drugi ukrepi civilne zaščite. 

a) Zaklanjanje prebivalstva in materialnih 
dobrin 

206. člen 
Za zaščito pred vojnimi akcijami in njihovi- 

mi posledicami se prebivalstvo in materialne 
dobrine zaklanjajo v zaklonišča, zaklonilnike 
in druge zaščitne objekte. 

207. člen 

Zaklonišča se gradijo v stanovanjskih in 
poslovnih stavbah v vseh mestih, občinskih in 
industrijskih središčih, na območju pomemb- 
nejših prometnih vozlišč in na drugih območ- 
jih oziroma objektih, ki utegnejo biti v vojni 
cilj sovražnikovih napadov. 

208. člen 
V mestih in drugih naseljih se na območjih, 

kjer se zbira večje število ljudi, gradijo javna 
zaklonišča. Kot javna zaklonišča se uporab- 
ljajo tudi primerni obstoječi komunalni in dru- 
gi objekti pod površino tal, ki se prilagodijo za 
ta namen. 

Na območjih, kjer se gradijo pretežno sta- 
novanjske hiše v zasebni lastnini občanov se 
gradijo praviloma skupna zaklonišča. Gradi- 
tev skupnih zaklonišč se določi z dokumenti o 
urejanju prostora ali z drugimi ustreznimi do- 
kumenti. Za graditev skupnih zaklonišč se 
lahko sporazumejo in v ta namen združujejo 
sredstva tudi družbeni investitorji, če je to 
možno glede na tehnične normative za gradi- 
tev zaklonišč in če s tem soglaša pristojni 
občinski upravni organ za ljudsko obrambo. 

209. člen 
Glede na odpornost in uporabo se gradijo 

zaklonišča osnovne, močnejše in dopolnilne 
zaščite ter zaklonilniki in drugi zaščitni ob- 
jekti. 

Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v no- 
vih stavbah in pri adaptacijah stavb, če gre za 
povečanje koristne površine, ali za spremem- 
bo namembnosti objekta in je za to treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Zaklonišča močnejše zaščite se gradijo sa- 
mo za posebne namene na najbolj ogroženih 
območjih. 

V zaklonišča dopolnilne zaščite se lahko 
prilagajajo obstoječi objekti oziroma prostori, 
v skladu s tehničnimi normativi za graditev 
zaklonišč. 

Zaklonilniki in drugi zaščitni objekti so rov- 
ni in drugi podobni objekti ter za zaklanjanje 
prilagojeni kletni in drugi prostori v obstoje- 
čih objektih, ki dajejo najnujnejšo zaščito 
pred učinki bojnih sredstev in se gradijo pra- 
viloma ob neposredni vojni nevarnosti. 

210. člen 
Zaklonišča morajo izpolnjevati pogoje za 

zaščito pred učinki sodobnih bojnih sredstev, OPOMBE: 
ki so določeni s tehničnimi normativi za gra- 
ditev zaklonišč. 

Zaklonišča se gradijo praviloma tako, da jih 
je v miru mogoče uporabljati tudi za druge 
namene, vendar to ne sme vplivati na njihovo 
uporabnost in pripravljenost za zaščito. 

211. člen 
Zaklonišča je treba redno vzdrževati v bre- 
zhibnem stanju. 

Za vzdrževanje zaklonišč in za njihovo smo- 
trno uporabo v miru so odgovorni organi, ki 
upravljajo z zakloniščem ali s stavbo, v kateri 
je zaklonišče. 

212. člen 
Družbeni investitorji in zasebni graditelji (v 

nadaljnjem besedilu: investitorji) morajo pri 
graditvi in adaptacijah stanovanjskih in po- 
slovnih stavb s svojimi sredstvi graditi zaklo- 
nišča, če je tako predvideno s tem zakonom, s 
predpisom ali z drugim dokumentom občin- 
ske skupščine. 

Za stavbe iz prejšnjega odstavka se ne šte- 
jejo manjši objekti v katerih se ne bodo zadr- - 
ževali ljudje. 

Investitor je lahko oproščen graditve zaklo- 
nišča, če so v stavbi ali njeni neposredni bliži- 
ni že zadostne zakloniščne zmogljivosti ali če 
graditev zaklonišča ni možna zaradi geolo- 
ških, hidroloških in konstrukcijskih pogojev. 
Odločbo o oprostitvi graditve zaklonišča izda 
pristojni občinski upravni organ za ljudsko 
obrambo. 

213. člen 
Investitorji, ki so oproščeni graditve zaklo- 

nišča, kakor tudi investitorji, za katere se gra- 
dijo skupna zaklonišča v skladu z drugim od- 
stavkom 208. člena, morajo plačati prispevek 
za graditev zaklonišč (v nadaljnjem besedilu: 
prispevek za zaklonišča), ki ne sme biti manjši 
od 2% in ne večji od 4% skupne cene gradbe- 
nega dela stavbe. 

Imetniki stanovanjske pravice in uporabniki 
poslovnih stavb in prostorov v družbeni last- 
nini, plačujejo prispevek za zaklonišča, ki ne 
sme biti manjši od 2% in ne večji od 4% 
skupne letne stanarine oziroma najemnine. 

Lastniki stanovanjskih, poslovnih, počitni- 
ških in drugih stavb in prostorov ter dela 
stavb in imetniki pravice uporabe na teh stav- 
bah ali prostorih plačujejo prispevek za zaklo- 
nišča, ki ne sme biti manjši od 0,06% nabavne 
vrednosti stavbe oziroma osnove za obračun 
amortizacije. 

Za gradbeni del stavbe iz prvega odstavka 
tega člena se šteje gradbeni objekt z vgrajeni- 
mi napeljavami (električna, vodovodna, kana- 
lizacijska, centralno ogrevanje in podobno) 
brez opreme in pohištva ter brez ureditve pro- 
stora okoli stavbe. 

Prispevek iz prvega, drugega in tretjega od- 
stavka tega člena se ne plačuje, če je v stavbi 
zgrajeno zaklonišče, ali če je bil pri njeni 
graditvi že plačan prispevek iz prvega odstav- 
ka tega člena, če je investitor že zagotovil z 
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OPOMBE: lastnimi sredstvi zadostne zakloniščne zmog- 
ljivosti ali, če ne obstoja obveznost graditve 
zaklonišč po tem zakonu ali na podlagi njega 
izdanih predpisov. 

214. člen 

Prostorske pogoje za graditev zaklonišč 
predpiše republiški komite za varstvo okolja 
in urejanje prostora s soglasjem republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo. 

Preizkuse o delovanju varnostnih in zaščit- 
nih naprav v.zakloniščih opravljajo organiza- 
cije, ki jih za ta namen pooblasti republiški 
sekretar za ljudsko obrambo. 

215. člen 
Občina s svojimi predpisi o graditvi zaklo- 

nišč ter z akti o urejanju prostora, katerih 
sestavni deli so tudi načrti graditve zaklonišč 
in načrti zaklanjanja, ureja graditev zaklonišč, 
njihovo vzdrževanje, uporabo, oddajanje v 
najem ter graditev zaklonilnikov in drugih za- 
ščitnih objektov za zaščito prebivalstva in ma- 
terialnih dobrin. 

Občina določa območja, na katerih je gra- 
ditev zaklonišč obvezna, ter odpornost zaklo- 
nišč in sicer na podlagi stališč in usmeritev, ki 
jih sprejme Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Občina skrbi za graditev, opremljanje in 
vzdrževanje javnih zaklonišč na svojem ob- 
močju. Občina lahko naloži investitorju, da 
mora pri graditvi komunalnih in drugih objek- 
tov iz prvega odstavka 208. člena tega zakona 
v mestih te objekte prilagoditi za zaklanjanje 
prebivalstva. 

Občina določi z načrtom zaklanjanja način 
izvajanja ukrepov za zaklanjanje prebivalstva 
in materialnih dobrin v zaklonišča, zaklonilni- 
ke in druge zaščitne objekte. 

216. člen 
Občina s svojimi predpisi določa pogoje za 

oddajanje zaklonišč v najem za mirnodobno 
uporabo družbenim in civilno pravnim ose- 
bam ter občanom, s tem: 

- da se v zakloniščih ne opravljajo adapta- 
cije, ki bi negativno vplivale na odpornost, 
higienske in tehnične razmere ter osnovni 
namen zaklonišča, 
- da se redno vzdržujejo in jih je mogoče 

ob neposredni vojni nevarnosti ali v vojni iz- 
prazniti in usposobiti za zaščito najpozneje v 
12 urah. 

217. člen 
Občina s svojimi predpisi v skladu s progra- 

mom graditve zaklonišč in družbenim planom 
določa višino in način plačevanja prispevkov 
iz 213. člena. 

Prispevki za zaklonišča in druga sredstva, 
ki jih namenja občina za graditev zaklonišč, 
se zbirajo na posebnem računu občine. 

O razporeditvi in uporabi sredstev iz prejš- 
njega odstavka odloča svet občinske skupšči- 
ne za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 

Sredstva iz drugega odstavka tega člena se 

uporabljajo za graditev, opremljanje in vzdr- 
ževanje javnih in skupnih zaklonišč v skladu z 
načrtom graditve zaklonišč. Izjemoma se ta 
sredstva lahko uporabijo tudi za združevanje 
sredstev po tretjem odstavku 208. člena in 
dajanje posojil za graditev zaklonišč v skladu 
z načrtom graditve zaklonišč. 

Za pravilnost obračunavanja prispevkov za 
zaklonišča skrbi služba družbenega knjigo- 
vodstva. 

b) Zaščita in reševanje ob rušenjih, ob po- 
plavah in drugih hudih nesrečah 

218. člen 
Občine, krajevne skupnosti, ter organizaci- 

je združenega dela, druge organizacije in 
■ skupnosti organizirajo in vodijo zaščito in re- 

ševanje prebivalstva in materialnih dobrin ob 
rušenjih, ob poplavah 'in drugih hudih nesre- 
čah. 

Pri zaščiti in reševanju ob rušenjih, ob po- 
plavah in drugih hudih nesrečah morajo so- 
delovati zlasti gradbene, rudarske, komunal- 
ne, transportne in druge organizacije združe- 
nega dela, gasilske organizacije, gorska reše- 
valna služba, organizacije za podvodno aktiv- 
nost, radioamaterske in druge organizacije, ki 
imajo za to ustrezno osebje in sredstva ter 
posebne enote civilne zaščite. Pri tem se mo- 
rajo ravnati po navodilih in od;edbah pristoj- 
nega štaba za civilno zaščito. 

219. člen 
Zaščita in 'reševanje prebivalstva in mate- 

rialnih dobrin ob rušenjih, ob poplavah in 
drugih hudih nesrečah se zagotavlja tudi z 
izvajanjem prostorskih, urbanističnih ingrad- 
benotehničnih ukrepov, ki obsegajo zlasti: 

-organizacijo, ureditev in opremljenost 
prostora za zaščito in reševanje prebivalstva 
in materialnih dobrin v vseh razmerah; 

- gradbenotehnične ukrepe, s katerimi se 
preprečujejo oziroma zmanjšujejo posledice 
vojnih akcij, naravnih in drugih hudih nesreč 
ter zagotavljajo pogoji za reševanje ljudi in 
materialnih dobrin. 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo s 
predpisi o urejanju prostora ter o graditvi 
objektov. 

c) Zaščita in reševanje ob požarih 

220. člen 
Zaščita pred požari in gašenje požarov se 

ureja s posebnim zakonom. 
Za učinkovito gašenje požarov v vojni, ob 

naravnih in drugih hudih nesrečah ter izre- 
dnih razmerah morajo občine, krajevne skup- 
nosti, organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti izde- 
lati načrt za varstvo pred požarom, ki je se- 
stavni de! načrta civilne zaščite. 

Izvajanje preventivnih ukrepov in drugih ak- 
tivnosti za varstvo pred požarom usmerjajo 
samoupravne interesne skupnosti za varstvo 
pred požarom v sodelovanju z gasilskimi zve- 
zami, pristojnimi inšpekcijskimi organi ter 
štabi za civilno zaščito. 
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Prostovoljna gasilska društva in poklicne 
gasilske enote sodelujejo pri usposabljanju 
enot civilne zaščite. 

Za zagotovitev preventivnih in drugih ukre- 
pov za varstvo pred požarom v stanovanjskih 

. hišah, predpiše republiški sekretar za notra- 
nje zadeve ukrepe in minimalno opremo za 
gašenje. 

č) Prva medicinska pomoč 

221. člen 
Prvo medicinsko pomoč prebivalstvu ob 

vojnih akcijah ali naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah, izvajajo de- 
lovni ljudje in občani z ukrepi samopomoči, 
pristojni štabi za civilno zaščito pa jo organi- 
zirajo in vodijo takoj, ko se aktivirajo. 

Pri prvi medicinski pomoči morajo zlasti 
sodelovati zdravstvene organizacije, Rdeči 
križ Slovenije in druge organizacije in službe, 
ki so za to usposobljene. 

Rdeči križ Slovenije sodeluje pri usposab- 
ljanju enot civilne zaščite, organizira, uspo- 
sablja in opremlja svoje enote za prvo pomoč 
ter v sodelovanju z zdravstvenimi organizaci- 
jami in organizacijami s področja socialnega 
varstva organizira in usposablja enote oziro- 
ma svoje člane za nego bolnika na domu, za 
higiensko epidemiološko delo in za oprav- 
ljanje drugih nalog, ki so pomembne za zašči- 
to in oskrbo ogroženega in prizadetega prebi- 
valstva. 

d) Zaščita in reševanje živali 

222. člen 
Zaščito in reševanje živali ob vojnih akcijah 

ali naravnih in drugih hudih nesrečah ter v 
izrednih razmerah organizirajo in vodijo pri- 
stojni štabi za civilno zaščito, izvršujejo pa 
veterinarske organizacije in službe, kmetijske 
in druge organizacije ter posebne enote civil- 
ne zaščite. 

Občani, ki se ukvarjajo z živinorejo, izvajajo 
zaščito in reševanje živali z ukrepi samopo- 
moči. 

e) Radiacijska, biološka in kemijska za- 
ščita. 

223. člen 
Radiacijska, biološka in kemijska zaščita (v 

nadaljnjem besedilu: RBK zaščita) se organi- 
zira in izvaja z namenom, da se preprečijo, 
omilijo oziroma odpravijo posledice delova- 
nja RBK sredstev na prebivalstvo, rastlinski in 
živalski svet ter na materialne dobrine. 

224. člen 
Za preprečevanje in odpravljanje posledic 

delovanja RBK sredstev občani zagotavljajo 
sredstva in opravljajo druge ukrepe za oseb- 
no zaščito. 

Delovni ljudje v organizacijah združenega 
dela in drugih organizacijah in skupnostih 
zagotavljajo sredstva in izvajajo ukrepe za 
kolektivno RBK zaščito. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti za- 
gotavljajo sredstva in skrbijo za izvajanje 

ukrepov za kolektivno RBK zaščito stanoval- OPOMBE: 
cev v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini. 

Ukrepe in naloge RBK zaščite izvajajo tudi 
znanstvenoraziskovalne organizacije ter or- 
ganizacije in organi hidrometeorološke služ- 
be in druge strokovne službe, ki imajo za to 
ustrezno osebje in sredstva. 

Občine organizirajo odkrivanje in ugotav- 
ljanje nevarnosti pred radiacijskimi, biološki- 
mi in kemijskimi sredstvi ter skrbijo za organi- 
ziranje in izvajanje ukrepov RBK zaščite. 

Republiški sekretar za ljudsko obrambo 
predpiše minimum sredstev za osebno in ko- 
lektivno RBK zaščito. 

f) Evakuacija 

225. člen 
Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni ali 

ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v 
izrednih razmerah se lahko odredi obvezna 
evakuacija za občane, organizacije združene- 
ga dela in druge organizacije oziroma skup- 
nosti ter njihove materialne dobrine. 

Evakuacijo odredi Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ali izvršni 
svet pristojnega pokrajinskega odbora, v nuj- 
nih primerih pa tudi izvršni svet občinske 
skupščine. 

Na območjih, kjer so boji, lahko odredi eva- 
kuacijo tudi vojaški starešina na položaju po- 
veljnika polka ali temu enakem ali višjem po- 
ložaju. 

226. člen 
Občina, na ozemlje katere se evakuirajo 

občani, organizacije združenega dela in, dru- 
ge organizacije in skupnosti ter materialne 
dobrine mora v sodelovanju z občino, iz kate- 
re se evakuira, zagotoviti sprejem in preskrbo 
evakuiranega prebivalstva, sprejem evakuira- 
nih organizacij -in skupnosti in materialnih 
dobrin. 

g) Oskrba ogroženega in prizadetega prebi- 
valstva 

227. člen 
Za oskrbo ogroženega in prizadetega pre- 

bivalstva ob neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni, ob naravnih in drugih hudih nesrečah 
ter v izrednih razmerah se odredijo nujni 
ukrepi, da se prebivalcem preskrbi začasna 
nastanitev in prehrana ter zdravstveno in so- 
cialno varstvo. 

Pri tem morajo sodelovati občani, organiza- 
cije združenega dela zlasti s področja zdrav- 
stva, gostinstva, družbene prehrane in komu- 
nalnih storitev, Rdeči križ Slovenije in druge 
organizacije in skupnosti, ki lahko pripomo- 
rejo k oskrbi prizadetega in ogroženega pre- 
bivalstva na podlagi solidarnostne pomoči. 

Upravljalci, uporabniki, in lastniki stavb (šol, 
hotelov, zadružnih in drugih domov), stano- 
vanjskih in drugih prostorov primernih za na- 
stanitev, morajo sprejeti na začasno nastani- 
tev prebivalce z ogroženega ali prizadetega 
območja, če tako odredi pristojni štab za civil- 
no zaščito. 
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OPOMBE: h) Zaščita pred eksplozijami 

228. člen 
Varstvo pred neeksplodiranimi bojnimi 

sredstvi (iskanje in zavarovanje mesta, dezak- 
tiviranje in uničenje) organizira občinski štab 
za civilno zaščito v sodelovanju z občinskim 
organom za ljudsko obrambo. 

Varstvo pred neeksplodiranimi bojnimi 
sredstvi smejo izvajati za to usposobljene 
osebe, ki imajo za to posebno pooblastilo 
republiškega sekretarja za ljudsko obrambo, 
ali ustrezne enote oboroženih sil oziroma 
enote civilne zaščite. 

Občani in odgovorne osebe v organizacijah 
združenega dela in drugih organizacijah in 
skupnostih morajo o odkritih neeksplodiranih 
bojnih sredstvih obvestiti najbližji občinski 
upravni organ za ljudsko obrambo ali najbliž- 
jo enoto milice. 

i) Asanacija terena 

229. člen 

Občina organizira na svojem območju asa- 
nacijo terena in izvaja druge ukrepe za pre- 
prečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter dru- 
gih posledic vojnih akcij, naravnih in drugih 
hudih nesreč ter izrednih razmer. 

Asanacijo terena izvajo zlasti zdravstvene in 
veterinarske organizacije, organi in organiza- 
cije za javno higieno in druge komunalne 
organizacije ter enote civilne zaščite. 

j) Zatemnitev 

230. člen 

V vojni, če je treba pa tudi ob neposredni 
vojni nevarnosti se zatemnijo naselja, gospo- 
darski in drugi objekti ter prometna sredstva v 
skladu z načrti za zatemnitev. 

231. člen 

Organizacije združenega dela, ki so odgo- 
vorne za javno razsvetljavo in signalizacijo 
organizirajo in izvajajo zatemnitev javnih cest, 
ulic, in podobnih objektov. 

Zatemnitev stanovanjskih hiš in drugih 
stavb, industrijskih in drugih gospodarskih 
objektov ter prometnih sredstev morajo orga- 
nizirati in izvajati organizacije združenega de- 
la in druge organizacije, uporabniki stano- 
vanj, uporabniki stavb ter lastniki in vozniki 
prometnih sredstev in se že v miru oskrbeti s 
sredstvi za zatemnitev objektov in prometnih 
sredstev. 

k) Maskiranje 

232. člen 
Občina v obrambnem načrtu določi v sode- 

lovanju s pristojnim vojaškim organom objek- 
te na območju občine, ki morajo biti maski- 
rani. 

Organizacije združenega dela in druge or- 
ganizacije in skupnosti maskirajo objekte, s 
katerimi upravljajo in zagotovijo za to potreb- 
na materialna sredstva. 

I) Ukrepi za red in varnost 

233. člen 
Ob zračnih napadih in drugih vojnih akcijah 

ter ob izvajanju ukrepov za zaščito in reševa- 
nje prebivalstva in materialnih dobrin ob na- 
ravnih in drugih hudih nesrečah ter v izrednih 
razmerah se izvajajo ukrepi za red in varnost v 
narodni zaščiti. 

Ukrepe za red in varnost izvajajo po načelih 
družbene samozaščite pripadniki narodne za- 
ščite, vsi organi, organizacije, skupnosti in 
občani na območju občine oziroma na ob- 
močju, za katero so določeni ukrepi. 

4. Mobilizacija ljudi in sredstev za 
izvajanje ukrepov civilne zaščite 

234. člen 
Za množično izvajanje ukrepov civilne za- 

ščite lahko izvršni svet občinske skupščine 
odredi mobilizacijo občanov in njihovih sred- 
stev ter mobilizacijo delavcev in sredstev or- 
ganizacij združenega dela ter drugih organi- 
zacij in skupnosti in organov na območju 
občine. 

235. člen 
V primeru hudih posledic vojnih akcij, na- 

ravnih ali drugih hudih nesreč afi izrednih 
razmer lahko predsednik izvšnega sveta ob- 
činske skupščine odredi, da morajo pri zašči- 
ti, reševanju in opravljanju posledic sodelo- 
vati: 

- za delo sposobni občani - z delom; 
- občani - z opremo, stroji in vozili, s kate- 

rimi razpolagajo; 
- temeljne in druge organizacije združene- 

ga dela, samoupravne interesne skupnost, 
druge samoupravne organizacije in skupnosti 
ter družbene organizacije - s svojimi reševal- 
nimi enotami, z delavci, s strokovnjaki, in s 
sredstvi, s katerimi razpolagajo. 

Če predsednik Izvršnega sveta občinske 
skupščine ni odredil ukrepov po prejšnjem 
odstavku ali, če je treba odrediti obvezno so- 
delovanje občanov, organizacij in skupnosti z 
območja.več občin, odredi potrebne likrepe 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, v vojni pa tudi predsednik izvršne- 
ga sveta pokrajinskega odbora. 

Z aktom, izdanim na podlagi prvega oziro- 
ma drugega odstavka tega člena, se določi 
tudi obseg in trajanje obveznosti. 

236. člen 

Upravljalci, uporabniki in lastniki tehničnih 
>n drugih naprav in sredstev (motornih vozil, 
prikolic, orodja, strojev, cistern, sredstev za 
zveze, šotorov, gradbenega materiala itd.), ki 
so potrebna pri zaščiti in reševanju, morajo 
dati po nalogu pristojnega štaba za civilno 
zaščito te naprave in sredstva z ustreznim 
osebjem na razpolago civilni zaščiti. 
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237. č!en 
Upravljalci, uporabniki in lastniki nepremič- 

nin morajo dopustiti, da se na njihovih nepre- 
mičninah izvršijo ukrepi, ki jih odredi pristojni 
štab za civilno zaščito (delno ali popolno ru- 
šenje stavb, sekanje dreves, odlaganje mate- 
riala in podobno). 

238. člen 
Za sodelovanej pri akcijah zaščite in reše- 

vanja ob naravnih in drugih hudih nesrečah in 
v izrednih razmerah in za škodo, ki jo pri tem 
utrpijo, imajo delovni ljudje in občani, temelj- 
ne in druge organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter 
družbene organizacije pravico do povračila 
dejanskih stroškov in dejanske škode, delovni 
ljudje in občani pa tudi do brezplačne nasta- 
nitve in prehrane, če sodelujejo v akcijah za- 
ščite in reševanja najmanj šest ur. 

Izvršni svet občinske skupščine oziroma 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko 
odredi v primeru obveznega sodelovanja te- 
meljnih in drugih organizacij združenega de- 
la, samoupravnih interesnih skupnosti, dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenih organizacij po prvern in drugem 
odstavku 235. člena tega zakona,'da lahko te 
organizacije in skupnosti v ceno svojih stori- 
tev za zaščito in reševanje vračunajo le del 
dohodka, namenjenega za izdatke za osebno 
porabo in zadovoljevanje skupnih potreb de- 
lavcev ter dejanske materialne stroške. 

Upravljalci, uporabniki in lastniki tehničnih 
in drugih naprav in sredstev ter nepremičnin 
imajo pravico do odškodnine po splošnih na- 
čelih odškodninskega prava za dejansko ško- 

• do, ki jim je bila povzročena z izvajanjem 
ukrepov civilne zaščite. 

239. člen 
Če z zakonom, družbenim dogovorom ali s 

samoupravnim sporazumom ni drugače dolo- 
čeno, gre povračilo oziroma odškodnina iz 
prejšnjega člena v breme tiste občine ali or- 
ganizacije združenega dela, na območju kate- 
re oziroma v kateri se je zgodila nesreča. 

5. Enote civilne zaščite 

240. člen 
Enote civilne zaščite so posebno organizi- 

ran ter tehnično in strokovno usposobljen del 
civilne zaščite, namenjen za zaščito in reševa- 
nje prebivalstva in materialnih dobrin ob voj- 
nih akcijah, ob naravnih in drugih hudih ne- 
srečah ter v izrednih razmerah. 

241. člen 
Enote civilne zaščite v družbenopolitičnih 

skupnostih in krajevnih skupnostih usta- 
novijo izvršni sveti družbenopolitičnih skup- 
nosti oziroma sveti krajevnih skupnosti, v te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in 

skupnostih pa delavski sveti oziroma drugi OPOMBE: 
ustrezni organi upravljanja. 

V stanovanjskih hišah ustanovijo enote ci- 
vilne zaščite hišni sveti ali štabi za civilno 
zaščito krajevnih skupnosti, če hišni sveti to 
dolžnost opustijo. 

Na gradbiščih in deloviščih ustanovijo eno- 
te civilne zaščite delavski sveti organizacij, ki 
izvajajo gradbena dela, če tako odredi pristoj- 
ni štab za civilno zaščito krajevne skupnosti. 

242. člen 
Enote civilne zaščite so lahko splošne in 

specializirane. 
Splošne enote civilne zaščite se ustanovijo 

v stanovanjskih hišah, poslovnih in drugih 
stavbah, v naseljih in krajevnih skupnostih ter 
v temeljnih in drugih organizacijah združene- 
ga dela in v drugih-samoupravnih organizaci- 
jah ter skupnostih za izvajanje manj zahtevnih 
ukrepov in nalog civilne zaščite. 

Specializirane enote se ustanovijo v obči- 
nah in mestih, v krajevnih skupnostih ter v 
večjih naseljih za izvajanje posameznih vrst 
ukrepov civilne zaščite. 

Specializirane enote civilne zaščite se lah- 
ko združujejo v združene enote civilne zašči- 
te, ki so namenjene za izvajanje vseh vrst 
ukrepov in nalog civilne zaščite. Združene 
enote civilne zaščite se ustanovijo v bolj ogro- 
ženih občinah ali za več občin skupaj, morajo 
pa se ustanoviti, če je tako določeno z repu- 
bliškim načrtom civilne zaščite. 

243. člen 
Vrste, velikost in število enot civilne zaščite 

se določi na podlagi ocene ogroženosti druž- 
benopolitičnih skupnosti, krajevnih skupno- 
sti, temeljnih in drugih organizacij združene- 
ga dela ter drugih samoupravnih organizacij' 
in skupnosti pred vojnimi akcijami ter narav- 
nimi in drugimi hudimi nesrečami. 

Občinska skupščina lahko na predlog ob- 
činskega štaba za civilno zaščito določi, kate- 
re temeljne in druge organizacije združenega 
dela morajo ustanoviti, specializirane enote 
civilne zaščite za zaščito in reševanje na ob- 
močju občine. 

244. člen 
Enote civilne zaščite delujejo v skladu z 

načrti civilne zaščite in navodili pristojnih šta- 
bov za civilno zaščito. 

Enote gasilskih društev in poklicne gasilske 
enote, enote prve pomoči Rdečega križa Slo- 
venije in drugih družbenih organizacij in dru- 
štev, se v vojni, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah vključijo v 
zaščitne in reševalne akcije civilne zaščite in 
delujejo po navodilih pristojnih štabov za ci- 
vilno zaščito ter v skladu z načrti civilne za- 
ščite. 

6. Štabi za civilno zaščito 

245. člen 
Za organizirano usmerjanje in pripravljanje 

delovnih ljudi in občanov za samopomoč, za 
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usposabljanje enot civilne zaščite, za odreja- 
nje, organiziranje in usmerjanje zaščitnih in 
reševalnih ukrepov ter za neposredno vode- 
nje zaščitnih in reševalnih akcij ob neposre- 
dni vojni nevarnosti in vojni, ob naravnih, in 
drugih hudih nesrečah ter v izrednih razme- 
rah, se ustanovijo štabi za civilno zaščito. 

Za učinkovito operativno vodenje zaščitnih 
in reševalnih akcij ali vojnih akcij, izdelajo 
štabi načrte civilne zaščite, na podlagi ocen 
ogroženosti ter možnosti in pogojev za zašči- 
to in reševanje prebivalstva in materialnih do- 
brin ter v skladu z navodili pristojnih organov. 

Štabi za civilno zaščito so: republiški štab 
za civilno zaščito, občinski štabi z3 civilno 
zaščito, mestni štabi za civilno zaščito, štabi 
za civilno zaščito krajevnih skupnosti ter štabi 
za civilno zaščito temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega deia. 

Štabi za civilno zaščito se lahko ustanovijo 
tudi v naseljih, stanovanjskih in drugih stav- 
bah, v delovnih skupnostih državnih in drugih 
organov ter v drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih. 

V organizacijah in skupnostih iz 3. odstavka 
tega člena, ki imajo samo splošno enoto civil- 
ne zaščite, opravlja naloge štaba za civilno 
zaščito poveljnik te enote. 

Štabi za civilno zaščito so za svoje delo 
odgovorni organom, ki so jih ustanovili, pri- 
stojnim komitejem za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito, ter višjemu šta- 
bu za civilno zaščito. 

248. člen 
Štab za civilno zaščito ima poveljnika štaba, 

načelnika štaba ter člane štaba, katerih števi- 
lo se določi ob njihovem imenovanju. 

Štab dela v plenumu, ob vojnih akcijah, ob 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
razmerah pa v operativni sestavi, ki ustreza 
naravi posledic oziroma naravi zaščitnih in 
reševalnih akcij. 

247. člen 
Štab za civilno zaščito krajevne skupnosti 

imenuje svet krajevne skupnosti. 
Štab za civilno zaščito v stanovanjskih hi- 

šah imenuje hišni svet, v naseljih pa štab za 
civilno zaščito krajevne skupnosti. 

Štab za civilno zaščito krajevne skupnosti 
neposredno usmerja in usklajuje, ob zaščitnih 
in reševalnih akcijah pa tudi vodi delo vseh 
štabov za civilno zaščito na območju krajevne 
skupnosti in sodeluje s štabi za civilno zaščito 
sosednjih krajevnih skupnosti. 

248. člen 
Stab za civilno zaščito temeljne in druge 

organizacije združenega dela ter druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti imenuje 
njen delavski svet oziroma drug ustrezen or- 
gan upravljanja. 

V stavbah, v kateri deluje več organov, or- 
ganizacij in skupnosti, se ustanovi skupen 
štab za civilno zaščito. 

249. člen 
Občinski štab za civilno zaščito imenuje 

izvršni svet občinske skupščine. 
Občinski štab za civilno zaščito opravlja 

zlasti naslednje naloge: 
1. ocenjuje ogroženost območja občine 

pred vojnimi akcijami, naravnimi in drugimi 
hudimi nesrečami in izrednimi razmerami-ter 
možnosti* in pogoje za zaščito in reševanje 
prebivalstva in materialnih dobrin; 

2. izdela občinski načrt civilne zaščite in 
daje predloge izvršnemu svetu občinske 
skupščine za organiziranje civilne zaščite ter 
za izvajanje ukrepov civilne zaščite, 

3. usmerja in usklajuje delo štabov za civil- 
no zaščito v krajevnih skupnostih, temeljnih 
in drugi organizacijah združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, kakor tudi organov in organizacij na 
območju občine, ki opravljajo varstvo, zaščito 
ter reševanje; 

4. organizira in neposredno vodi akcije za 
pomoč, zaščito in reševanje ob vojnih akcijah, 
naravnih in drugih hudih nesrečah ter v izre- 
dnih razmerah in pri tem sodeluje s štabi za 
civilno zaščito sosednjih občin; 

5. skrbi za pripravljanje in usposabljanje 
prebivalstva za samopomoč ob vojnih akci- 
jah, ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter 
v izrednih razmerah; 

6. organizira in vodi pouk ter vaje štabov in 
enot civilne zaščite in skrbi za njihovo uspo- 
sobljenost za učinkovito izvajanje zaščitnih in 
reševalnih ukrepov. 

250. člen 
Mestni štab za civilno zaščito imenuje izvrš- 

ni svet mestne skupščine. 
Mestni štab za civilno zaščito opravlja zlasti 

naslednje naloge: 
1. ocenjuje ogroženost območja mesta 

pred vojnimi akcijami, naravnimi in drugimi 
hudimi nesrečami ter spremlja in usklajuje 
enotno izvajanje ukrepov ter nalog civilne za- 
ščite, ki so mestnega pomena; 

2. izdela načrt civilne zaščite in daje pred- 
loge izvršnemu svetu mestne skupščine za 
organiziranje civilne zaščite ter za izvajanje 
ukrepov in nalog civilne zaščite iz pristojnosti 
mestne skupščine; 

3. med občinami usklajuje akcije za zaščito 
in reševanje ob vojnih akcijah, ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah ter v izrednih razme- 
rah, po potrebi pa neposredno organizira in 
vodi te akcije. 

251. člen 
Republiški štab za civilno zaščito imenuje 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Republiški štab za civilno zaščito opravlja 
zadeve civilne zaščite iz republiške pristojno- 
sti in v ta namen zlasti: 

1. ocenjuje ogroženost Socialistične repu- 
blike Slovenije pred vojnimi akcijami, narav- 
nimi in drugimi hudimi nesrečami ter daje 
predloge pristojnim organom za izvajanje 
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ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje 
njihovih posledic; 

2. izdela republiški načrt civilne zaščite, v 
katerem se opredelijo osnove organiziranja tri; 

delovanja štabov in enot civilne zaščite ob 
vojnih akcijah, ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah; 

3. spremlja, proučuje in usmerja organizi- 
ranje, pripravljanje in delovanje civilne zašči- 
te v Socialistični republiki Sloveniji in daje v 
zvezi s tem ustrezne predloge Izvršnemu sve- 
tu Skupščine Socialistične republike Sloveni- 
je ter drugim pristojnim organom; 

4. izdela načrt za delovanje Republiškega 
štaba za civilno zaščito; 

5. sodeluje s štabi za civilno zaščito drugih 
socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin ter po potrebi skrbi za med- 
sebojno pomoč in sodelovanje v civilni zaščiti 
zunaj Socialistične republike Slovenije. 

7. Posebne pravice in dolžnosti 
obveznikov civilne zaščite 

252. člen 

V civilni zaščiti imajo pravico in dolžnost 
odločati in delovati vsi delovni ljudje in ob- 
čani. 

Obveznosti služiti v civilni zaščiti so zaveza- 
ni vsi delovni ljudje in občani od 16. do dopol- 
njenega 60. leta starosti (moški) oziroma do 
dopolnjenega 55. leta starosti (ženske). 

Obveznost služiti v civilni zaščiti obsega 
dolžnost služiti v štabih in enotah civilne za- 
ščite in dolžnost varovati in reševati ogroženo 
prebivalstvo in materialne dobrine, ob vojnih 
akcijah, naravnih in drugih hudih nesrečah 
ter v izrednih razmerah. 

253. člen 

V štabe in enote civilne zaščite se ne razpo- 
rejajo: 

1. osebe v službi v stalni sestavi oborože- 
nih sil, 

2. vojaški obvezniki, ki imajo vojni razpo- 
red v oboroženih silah, 

3. pripadniki milice, 
4. nosečnice in ženske z otroki, ki še niso 

stari sedem let, 
5. moški - samohranilci z otroki, ki še niso 

stari sedem let, 
6. osebe, ki niso sposobne služiti v civilni 

zaščiti. 
Ne glede na 4. in 5. točko prejšnjega od- 

stavka so v vojni lahkb razporejene v štabe in 
enote civilne zaščite: zdravnice, medicinske 
sestre, inženirke in ženske drugih strokovno- 
sti neogibno potrebnih v civilni zaščiti ter 
samohranilci, ki imajo otroke stare manj kot 
sedem let, če sta jim med opravljanjem dolž- 
nosti v civilni zaščiti zagotovljeni nega in var- 
stvo njihovih otrok. 

254. člen 
Tuji državljani so lahko v vojni poklicani 

služiti v štabih in enotah civilne zaščite, če to 
ni v nasprotju z mednarodnimi pogodbami ali 
s pravili mednarodnega prava. 

255. člen OPOMBE: 
Obveznik ciVilne zaščite se mora na vpoklic 

pristojnega organa takoj javiti v štab oziroma 
v enoto civilne zaščite, v katero je razporejen. 

256. člen 

Obveznik civilne zaščite, ki je razporejen v 
štab ali enoto civilne zaščite, mora v osmih 
dneh prijaviti občinskemu upravnemu organu 
za ljudsko obrambo, pri katerem je vpisan v 
evidenco: spremembo priimka ali imena, 
spremembo stanovanja, spremembo stalnega 
bivališča, pridobitev šolske in strokovne kvali- 
fikacije, pridobitev in prenehanje lastnosti de- 
lavca v združenem delu oziroma delovnega 
razmerja z navedbo organa, organizacije ali 
zasebnega delodajalca, pri katerem je zapo- 
slen ter vrsto in kraj morebitne samostojne 
dejavnosti. 

Obvezniki civilne zaščite, ki so zaposleni v 
organih družbenopolitičnih skupnosti, orga- 
nizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, v katerih 
je določena oseba, ki opravlja zadeve ljudske 
obrambe, prijavijo spremembe iz prejšnjega 
odstavka tej osebi. Ta oseba obvesti o spre- 
membah v osmih dneh od dneva, ko so ji 
spremembe prijavljene, pristojni občinski 
upravni organ, ki ima v evidenci obveznika 
civilne zaščite, pri katerem je prišlo do spre- 
membe. 

257. člen 

Obvezniki civilne zaščite, ki so razporejeni v 
štabe in enote civilne zaščite, dobijo knjižico 
obveznika civilne zaščite. 

Knjižica obveznika civilne zaščite je javna 
listina, s katero obveznik civilne zaščite doka- 
zuje razporeditev v civilno zaščito. 

Knjižico obveznika civilne zaščite izda ob- 
činski upravni organ za ljudsko obrambo, ki 
vodi evidenco obveznikov civilne zaščite. 

258. člen 

Glede odgovornosti za materialno škodo, ki 
jo obveznik civilne zaščite povzroči pri oprav- 
ljanju ali v zvezi z opravljanjem dolžnosti v 
civilni zaščiti na sredstvih v družbeni lastnini 
ali premoženju, ,ki ga uporabljajo štabi in eno- 
te civilne zaščite ter za škodo, ki jo ti obvezni- 
ki storijo s svojim nepravilnim ali nezakonitim 
delom v zvezi z opravljanjem dolžnosti v civil- 
ni zaščiti občanom ali pravnim osebam, velja- 
jo določbe 157. in 158. člena tega zakona. 

X. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE iN 
ALARMIRANJE 

259. člen 

Za odkrivanje in spremljanje vseh vrst ne- 
varnosti, vojnih akcij, elementarnih in drugih 
hudih nesreč in drugih nevarnosti, ki lahko 
ogrožajo prebivalstvo, oborožene sile, mate- 
rialne dobrine ter za obveščanje in alarmira- 
nje državnih organov, organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, družbenopolitič- 
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OPOMBE: n|h in družbenih organizacij in prebivalstva o 
teh nesrečah in o drugih nevarnostih, se na 
ozemlju SR Slovenije organizira in razvija po 
enotnih osnovah sistem za opazovanje, obve- 
ščanje in alarmiranje. 

Sistem za opazovanje, obveščanje in alar- 
miranje ust9novijo družbenopolitične skup- 
nosti. Strokovni nosilci organiziranja sistema 
so upravni organi za ljudsko obrambo. 

260. člen 
Sistem za opazovanje, obveščanje in alar- 

miranje sestavlja: 
- služba za opazovanje, obveščanje in alar- 

miranje; 
- dopolnilno opazovalno omrežje (organi, 

organizacije, službe in državni organi, ki se v 
svoji redni dejavnosti ukvarjajo z opazova- 
njem in spremljanjem pojavov in dogodkov, ki 
so pomembni tudi za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito). 

Službo za opazovanje, obveščanje in alar- 
miranje sestavljajo centri za obveščanje in 
alarmiranje, strokovni organi in vizuelne opa- 
zovalnice. 

Sistem za opazovanje, obveščanje in alar- 
miranje je sestavni del obrambnega sistema 
Socialistične republike Slovenije. 

261. člen 
Centri za obveščanje in alarmiranje se usta- 

novijo v občinah in v republiki, po oceni pri- 
stojnega izvršnega sveta občinske skupščine 
pa se lahko ustanovijo tudi v posameznih 
organizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih. 

Občinski centri za obveščanje in alarmira- 
nje delujejo pri izvršnih svetih občinskih 
skupščin. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
določi občinske centre, ki opravljajo naloge 
obveščanja in alarmiranja za pokrajinske od- 
bore in druge organe in organizacije v pokra- 
jini. 

Republiški center za obveščanje in alarmi- 
ranje deluje pri Izvršnem svetu Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije za vse republi- 
ške organe in organizacije. 

262. člen 
V sestavi občinskih centrov za obveščanje 

in alarmiranje ter na območju krajevnih skup- 
nosti, po potrebi pa tudi v temeljnih in drugih 
organizacijah zadružnega dela se ustanovijo 
vizualne opazovalnice z nalogo, da opazujejo 
in sporočajo centrom za obveščanje in alar- 
miranje pojave, ki so pomembni za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

263. člen 
Služba za opazovanje, obveščanje in alar- 

miranje uporablja pri opravljanju svojih nalog 
podatkfe, ki jih posredujejo vojaška služba 
zračnega opazovanja in javljanja (VOJIN), vo- 
jaški sistem opazovanja, javljanja in alarmira- 
nja na kopnem in na morju, vojaški sistem 
radiološko-biološko-kemične kontrole ozem- 

lja ter organi in organizacije, ki se ukvarjajo z 
opazovanjem in spremljanjem naravnih in 
drugih nevarnosti ter pojavov, ki so pomemb- 
ni za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 

Elektrogospodarske, vodnogospodarske in 
druge organizacije združenega dela, službe in 
državni organi, ki imajo svoje naprave za alar- 
miranje ob različnih nevarnostih, morajo te 
povezati z najbližjim centrom za obveščanje 
in alarmiranje. O tem izda upravni organ za 
ljudsko obrambo odločbo in hkrati določi pri- 
meren rok za povezavo. 

264. člen 
Sistem za opazovanje, obveščanje in alar- 

miranje uporablja pri izvajanju svojih nalog 
upravne zveze, ki jih za primer vojne, naravnih 
in drugih hudih nesreč ter izrednih razmer in 
drugih nevarnosti za državo organizirajo 
družbenopolitične skupnosti. Poleg tega upo- 
rabljajo tudi zveze PTT organizacij, zveze ra- 
diotelevizije, elektrogospodarstva, železni- 
škega gospodarstva ter drugih imetnikov si- 
stema zvez. 

Zahteve sistema za obveščanje in alarmira- 
nje imajo prednost v koriščenju vseh vrst in 
sistemov zvez. 

Zahteve za prenos in sporočanje obvestil o 
nevarnostih, ki groze prebivalstvu, imajo pre- 
dnost pred vsemi drugimi obvestili, ki se daje- 
jo z javnimi občili. 

265. člen 
Republiški center za obveščanje in alarmi- 

ranje deluje v miru in zagotavlja prenašanje 
obvestil med republiko in federacijo ter repu- 
bliko in pokrajinami ter občinami. 

Občinski centri za obveščanje in alarmira- 
nje se aktivirajo ob neposredni vojni nevarno- 
sti, v vojni, ob naravnih in drugih hudih nesre- 
čah ali v izrednih razmerah in ob drugih ne- 
varnostih. 

Sklep o aktiviranju vseh centrov za obve- 
ščanje in alarmiranje na območju republike 
sprejme Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

266. člen 
Služba za opazovanje, obveščanje in alar- 

miranje s centri za obveščanje in alarmiranje 
in enote upravnih zvez se popolnjujejo z voja- 
škimi obvezniki in obvezniki civilne zaščite. 

Obvezniki službe in centrov iz prejšnjega 
odstavka nosijo pri opravljanju svojih dolžno- 
sti uniforme teritorialne obrambe. 

267. člen 
Izvršni svet Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije izda predpise s katerimi se 
podrobneje uredi delovanje upravnih zvez in 
sistema za opazovanje, obveščanje in alarmi- 
ranje na območju SR Slovenije. 
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XI. OBRAMBNO IN SAMOZAŠČITNO 
USPOSABLJANJE 

1. Skupne določbe 

268. člen 
Obrambno in samozaščitno usposabljanje 

delovnih ljudi in občanov je temeljna sestavi- 
na obrambnega in samozaščitnega delovanja 
ter vzgoje in izobraževanja v celotnem vzgoj- 
no izobraževalnem sistemu. 

269. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega 

dela, krajevne skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti 
in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, družbenopolitične organizacije in druž- 
bene organizacije razvijajo na podlagi idejno- 
političnih izhodišč Zveze komunistov pri de- 
lovnih ljudeh in občanih odgovornost za 
obrambo dežele in zaščito njene ustavne ure- 
ditve ter pridobitev revolucije ter jih priprav- 
ljajo in usposabljajo za oborožen boj in druge 
oblike splošnega ljudskega odpora ter za izvr- 
ševanje nalog družbene samozaščite. 

270. člen 
Delovni ljudje in občani se usposabljajo za 

izvrševanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite med izobraževanjem v 
izobraževalnih organizacijah, v mladinskih 
učnih enotah in centrih za pouk mladine, med 
vojaško službo v civilni zaščiti, v enotah za 
zveze družbenopolitičnih skupnosti, v službi 
in centrih za opazovanje, obveščanje in alar- 
miranje in z izvajanjem programov obramb- 
nega jn samozaščitnega usposabljanja v te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, organih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, v družbenopolitičnih 
in družbenih organizacijah ter društvih, za 
delovanje v miru, ob naravnih ali drugih hudih 
nesrečah, v primeru izrednih razmer, nepo- 
sredne vojne nevarnosti in vojne. 

2. Obrambno in samozaščitno 
usposabljanje mladine 

271. člen 
Osnovne, srednje, višje in visoke šole ter 

druge vzgojnoizobraževalne organizacije 
izvajajo obrambno in samozaščitno usposab- 
ljanje šolske mladine pri celotnem pouku in 
pri predmetu obramba in zaščita. 

Usposabljanje mladine za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, ki ne obi- 
skuje srednjih šol, se organizira in izvaja po 
posebnih vzgojnoizobraževalnih programih 
na taborjenjih in v pokrajinskih centrih za 
obrambno in samozaščitno usposabljanje v 
trajanju do 25 dni. 

Osnove učnih načrtov in vzgojnoizobraže- 
valnih programov za obrambno in samoza- 

ščitno usposabljanje mladine se določijo z OPOMBE: 
medrepubliškim dogovorom ter na podlagi 
stališč Predsedstva SR Slovenije o obramb- 
nem in samozaščitnem usposabljanju prebi- 
valstva v SR Sloveniji. 

272. člen 

Obrambno in samozaščitno usposabljanje 
mladine, ki se šola v srednjih šolah za notra- 
nje zadeve, se izvaja po posebnem programu 
v skladu z zakonom o notranjih zadevah. 

273. člen 
Družbenopolitične skupnosti, krajevne 

skupnosti in organizacije združenega dela, 
družbenopolitične in družbene organizacije 
ter druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti morajo skrbeti za nenehno usposablja- 
nje mladih za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito in za njihovo vključe- 
vanje v narodno zaščito, teritorialno obrambo 
in civilno zaščito ter v vse druge obrambne in 
zaščitne aktivnosti. 

274. člen 
V neposredni vojni nevarnosti ali v vojni se 

lahko izvaja usposabljanje mladine v starosti 
od 17. do 19. leta za oborožen boj in druge 
oblike splošnega ljudskega odpora v učnih 
centrih oboroženih sil. 

3. Usposabljanje delovnih ljudi in 
občanov 

275. člen 
Delovni ljudje in občani se usposabljajo za 

oborožen boj ter izvrševanje drugih nalog 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v krajevnih skupnostih in organizaci- 
jah združenega dela po programih, ki temelji- 
jo na idejnopolitičnih izhodiščih Zveze komu- 
nistov in na stališčih Predsedstva SR Sloveni- 
je o obrambnem in samozaščitnem usposab- 
ljanju prebivalstva. 

V neposredni vojni nevarnosti, v vojni in v 
izrednih razmerah se obrambno in samoza- 
ščitno usposabljanje delovnih ljudi in obča- 
nov lahko izvaja tudi po posebnih programih. 

Obrambno in samozaščitno usposabljanje 
iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
obvezno za vse delovne ljudi in občane od 15. 
do 60. leta starosti za moške ter od 15. do 55. 
leta starosti za ženske. 

276. člen 

Delavci v občini, ki delajo pri obrambnih 
pripravah nosilcev družbenopolitičnega ali 
družbenogospodarskega sistema, v sistemu 
za opazovanje, obveščanje in alarmiranje, kot 
predavatelji pri obrambnem usposabljanju v 
pokrajinah in občinah in kot učitelji za 
obrambno usposabljanje mladine se uspo- 
sabljajo po posebnih programih v republi- 
škem centru za obrambno usposabljanje. 
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OPOMBE: 4. Usposabljanje obveznikov 
teritorialne obrambe 

277. člen 
Osnove vzgojnoizobraž.evalnega programa 

in vojaškostrokovnega usposabljanja v terito- 
rialni obrambi določa republiški štab za teri- 
torialno obrambo. 

Štabi, poveljstva in uprave zavodov organi- 
zirajo in izvajajo svoje usposabljanje in uspo- 
sabljanje enot in obveznikov teritorialne 
obrambe. 

5. Usposabljanje obveznikov civilne 
zaščite in sistema za opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje 

278. člen 
Usposabljanje obveznikov, ki so razporeje- 

ni v enote in štabe za civilno zaščito, obsega 
osnovno in dopolnilno usposabljanje. 

Osnovno usposabljanje obveznikov, ki so 
razporejeni v enote in štabe civilne zaščite 
sme trajati največ 80 ur, dopolnilno usposab- 
ljanje pa letno največ 20 ur. 

Dopolnilno usposabljanje je namenjeno ob- 
navljanju in izpopolnjevanju znanja, pridob- 
ljenega pri osnovnem usposabljanju in se 
izvaja praviloma v obliki vaj in praktičnega 
dela. 

Obveznikom se prizna osnovno usposablja- 
nje, če so si potrebno znanje pridobili med 
izobraževanjem v izobraževalnih organizaci- 
jah, med služenjem vojaškega roka ali na 
drug način. 

279. člen 
Osnovno usposabljanje obveznikov, razpo- 

rejenih v službo za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje in v centre obveščanja in alarmi- 
ranja ter v enote za zveze sme trajati največ 40 
ur, dopolnilno usposabljanje pa letno največ 
10 ur. 

230. člen 
Obveznik civilne zaščite ali. sistema opazo- 

vanja, obveščanja in alarmiranja se mora ude- 
ležiti usposabljanja za izvajanje svojih nalog. 

Obvezniku civilne zaščite ali sistema opa- 
zovanja obveščanja in alarmiranja se na nje- 
govo prošnjo odloži usposabljanje ali posa- 
mezna vaja: 

1. če je zaradi bolezni ali poškodbe nezmo- 
žen obiskovati usposabljanje oziroma vajo; 

2. če je ob pozivu k usposabljanju na šola- 
nju in bi zaradi tega izgubil šolsko leto; 

3. če neguje člana skupnega gospodinj- 
stva, ki je hudo bolan; 

4. če je po vročitvi poziva nastal smrtni 
primer v družini ali gospodinjstvu. 

Usposabljanje ali posamezna vaja se lahko 
izjemoma odloži zaradi neodložljivih službe- 
nih nalog ali kmetijskih ali obrtnih opravil. 

Prošnjo za odložitev usposabljanja ali vaje 
je treba vložiti pri organu, ki je obveznika 
vpoklical, v osmih dneh od vročitve poziva, iz 

razlogov po 1. in 4. točki drugega odstavka 
tega člena pa od nastanka razloga. Prošnji se 
mora priložiti' potrebne dokaze. 

O prošnji iz prejšnjega odstavka odloča or- 
gan, ki je osebo vpoklical, o pritožbi pa občin- 
ski upravni organ za ljudsko obrambo oziro- 
ma republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 
če je odločbo prve stopnje izdal upravni or- 
gan za ljudsko obrambo občine, mestne ozi- 
roma regionalne skupnosti. 

Pritožba zoper odločbo prve stopnje ne za- 
drži izvršitve odločbe. 

6. Usposabljanje delavcev za delo na 
področju spSošne ljudske obrambe 

281. člen 
Družbenopolitične skupnosti in organizaci- 

je združenega dela ter druge organizacije in 
skupnosti skrbijo za dopolnilno usposablja- 
nje delavcev (funkcionarjev in strokovnih de- 
lavcev) po posebnih programih za delo na 
področju splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. 

Obrambno in samozaščitno usposabljanje 
delavcev iz. prejšnjega odstavka se izvaja v 
pokrajinskih centrih, v republiškem centru za 
obrambno usposabljanje, v centru visokih vo- 
jaških šol in v drugih organiziranih oblikah 
usposabljanja za obrambo in zaščito. 

2S2. člen 
Izobraževanje učiteljev za predmet obram- 

ba in zaščita v srednjih, višjih in visokih izo- 
braževalnih organizacijah ter strokovnih de- 
lavcev na področju ljudske obrambe se izvaja 
na Fakulteti za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo. 

Merila za vpis na študij in učne načrte dolo- 
ča republiški sekretar za ljudsko obrambo 
(varianta; v soglasju z republiškim komitejem 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo) 
v skladu.z medrepubliškimi dogovori. 

283. člen 
Učne načrte in vzgojnoizobraževalne pro- 

grame za obrambno usposabljanje delovnih 
ljudi in občanov, obveznikov civilne zaščite in 
sistema za opazovanje, obveščanje in alarmi- 
ranje, enot za zveze ter za usposabljanje v 
republiškem centru za obrambno usposablja- 
nje določa republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. Republiški sekretar za ljudsko 
obrambo predpiše tudi merila, za priznavanje 
posameznih vrst usposabljanja ter daje stro- 
kovna navodila o izvajanju programov uspo- 
sabljanja. 

XII. ČASTNA SODIŠČA 

284. člen 
Rezervni nižji oficirji,, oficirji in vojaški 

uslužbenci so odgovorni pred častnimi sodi- 
šči za prestopke, storjene zunaj vojaške služ- 
be, s katerimi se škoduje ugledu ali hudo 
zanemarja dolžnost rezervnega vojaškega 
starešine. 
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285. člen 

Častna sodišča so častna sodišča prve 
stopnje in višje častno sodišče. 

častna sodišča prve stopnje se ustanovijo 
za območje več občin pri občinskih upravnih 
organih za ljudsko obrambo. 

Častna sodišča prve stopnje ustanavlja in 
odpravlja republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. Hkrati določi njihovo območje in 
sedeže. 

Višje častno sodišče je pri Republiškem se- 
kretariatu za ljudsko obrambo. 

286. člen 
Častno sodišče ima predsednika, namestni- 

ka predsednika in potrebno število sodnikov. 
Pri vsakem častnem sodišču deluje tožilec, 

ki ima lahko namestnike. 

287. člen 

Predsednike častnih sodišč, njihove na- 
mestnike in sodnike ter tožilce in njihove na- 
mestnike imenuje in razrešuje republiški se- 
kretar za ljudsko obrambo na predlog Zveze 
rezervnih vojaških starešin Slovenije. 

288. člen 
Postopek pred častnim sodiščem prve 

stopnje se uvede na predlog tožilca. 
Pobudo za uvedbo postopka lahko dajo or- 

ganizacije zveze rezervnih vojaških starešin, 
upravni organi za ljudsko obrambo, štabi za 
teritorialno obrambo in državni organi. 

289. člen 
Sredstva za delo častnega sodišča zagotav- 

lja upravni organ za ljudsko obrambo, pri 
katerem je sedež častnega sodišča. 

Občine z območja, za katero je ustanov- 
ljeno častno sodišče prve stopnje, sporazu- 
mno določajo svoje deleže in način sofinanci- 
ranja častnega sodišča prve stopnje. 

290. člen 
Republiški sekretar za ljudsko obrambo iz- 

da natančnejše predpise o organih za vodenje 
postopka ter o organizaciji, sestavi in delu 
častnih sodišč. 

XIII. UKREPI ZA VARNOST IN ZA 
VAROVANJE TAJNOSTI 

1. Varovanje tajnosti splošne ljudske 
obrambe 

291. člen 
Pravica in dolžnost delovnih ljudi in obča- 

nov, temeljnih in drugih organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, družbe- 
nopolitičnih in družbenih organizacij, družbe- 
nopolitičnih skupnosti in njihovih organov je, 
da izvajajo ukrepe za varnost in za varovanje 
tajnosti splošne ljudske obrambe. 

Tajnosti splošne ljudske obrambe so podat- 
ki o listinah, bojnih in drugih materialnih 

sredstvih, objektih in ukrepih ter drugi podat- OPOMBE: 
ki, ki bi utegnili škodovati obrambi in varnosti 
države, če bi bili odkriti. 

292. člen 

Ukrepi za varnost in za varovanje tajnosti 
splošne ljudske obrambe se organizirajo in 
uresničujejo na osnovah družbene samoza- 
ščite. 

Strokovne zadeve varnosti na področju 
splošne ljudske obrambe opravljajo pristojni 
organi varnosti v upravnih organih za ljudsko 
obrambo in v štabih za teritorialno obrambo 
ter organi za notranje zadeve. 

293. člen 
Delovni ljudje in občani varujejo tajnosti 

splošne ljudske obrambe s tem, da organizi- 
rajo in izvajajo ukrepe za varnost in za varova- 
nje tajnosti splošne ljudske obrambe v svojih 
organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, družbenopolitičnih in 
družbenih organizacijah ter pomagajo orga- 
nom varnosti in drugim državnim organom pri 
odkrivanju in preprečevanju dejavnosti, ki 
utegnejo škodovati obrambi in varnosti dr- 
žave. 

Organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti, družbenopolitične in družbene 
organizacije in državni organi organizirajo in 
izvajajo ukrepe za varnost splošne ljudske 
obrambe ter v ta namen sodelujejo med seboj 
in z organi varnosti iz drugega odstavka 292. 
člena tega zakona. 

294. člen 
Organizacije združenega dela, krajevne 

skupnosti in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti, družbenopolitične in družbene 
organizacije, družbenopolitične skupnosti in 
državni organi ter štabi za teritorialno obram- 
bo določajo, kateri podatki iz njihovega de- 
lovnega področja se štejejo za tajne podatke 
splošne ljudske obrambe ter predpisujejo in 
izvajajo ukrepe za njihovo zavarovanje. 

Organizacije, skupnosti, organi in štabi za 
teritorialno obrambo iz prejšnjega odstavka 
določajo in izvajajo posebne ukrepe za zava- 
rovanje tajnih podatkov splošne ljudske 
obrambe v odnosih s tujimi fizičnimi in prav- 
nimi osebami. 

295. člen 
Organizacije združenega dela, ki se ukvar- 

jajo z znanstvenoraziskovalnim delom, orga- 
nizacije javnega obveščanja in organizacije, 
ki proizvajajo sredstva oborožitve in vojno 
opremo ali so posebno pomembne za ljudsko 
obrambo, morajo izvajati posebne varnostne 
in druge ukrepe, ki zagotavljajo varovanje po- 
datkov, pomembnih za ljudsko obrambo in 
varnost države. 

296. člen 
Tajni podatki splošne ljudske obrambe se 

lahko prenašajo po tehničnih sredstvih za 
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OPOMBE: zveze samo, če se pri tem varuje in zagotavlja 
njihova tajnost. Pri prenašanju tajnih podat- 
kov po tehničnih sredstvih za zveze, za katere 
je to predpisano, se morajo uporabljati kripto- 
grafski ukrepi za njihovo zavarovanje. 

Zaradi varovanja tajnosti in drugih intere- 
sov splošne ljudske obrambe se pri uporabi 
elektronskih sredstev zvez izvajajo ukrepi 
protielektronskega zavarovanja. 

297. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določa 

na predlog Republiškega sekretariata za ljud- 
sko obrambo in Republiškega štaba za terito- 
rialno obrambo območja na katerih se iz ob- 
rambnih razlogov omeji prosto gibanje, prebi- 
vanje ali .nastanjevanje prebivalstva. 

Omejitev prostega gibanja, prebivanja in 
nastanjevanja se lahko nanaša na jugoslovan- 
ske državljane in na tujce. 

Pri izvajanju vojaških vaj lahko komandant 
teritorialne obrambe SR Slovenije, v soglasju 
z republiškim sekretarjem za ljudsko obram- 
bo in republiškim sekretarjem za notranje za- 
deve omeji gibanje prebivalstva na območju, 
kjer se izvajajo vaje. 

298. člen 
Republiški sekretar za ljudsko obrambo do- 

loča objekte in okoliše objektov, ki so poseb- 
nega pomena za obrambo na območju repu- 
blike in obvezne ukrepe za njihovo zavarova- 
nje ter daje soglasje organom in organizaci- 
jam za opravljanje meritev in raziskav zemlji- 
šča v teh okoliših. 

299. člen 
Republiški komite za kulturo in znanost da- 

je dovoljenja za opravljanje znanstvenih razi- 
skovanj na območju Socialistične republike 
Slovenije s tujimi fizičnimi ali pravnimi oseba- 
mi ali za take osebe ter za dajanje tem ose- 
bam izsledkov raziskovanj na področjih, ki so 
z zveznim predpisom določena kot pomemb- 
na za splošno ljudsko obrambo. 

Predloge za dovoljenja pripravlja komisija, 
ki jo imenuje predsednik republiškega komi- 
teja za kulturo in znanost v soglasju z republi- 
škim sekretarjem za ljudsko obrambo in repu- 
bliškim sekretarjem za notranje zadeve. 

300. člen 
Zaradi varovanja interesov ljudske obrambe 

morajo organizacije združenega dela in druge 
organizacije ter posamezniki, ki se ukvarjajo s 
snemanjem filmov in televizijskih produkcij v 
koprodukciji s tujimi pravnimi in fizičnimi 
osebami ali zanje, dobiti poprej soglasje za 
snemanje eksterierov na ozemlju Socialistič- 
ne republike Slovenije. 

Tuje pravne in fizične osebe ne smejo sne- 
mati filmov in televizijskih produkcij na ozem- 
lju Socialistične republike Slovenije brez 
predhodnega dovoljenja. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena ozi- 
roma dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje: 

a) za snemanje celovečernih filmov-repu- 
bliški komite za kulturo in znanost; 

b) za snemanje informativnih filmov, filmov 
za televizijski program in vseh drugih video 
zapisov informativne narave - republiški ko- 
mite za informiranje. 

Predloge za soglasja in dovoljenja iz tega 
člena pripravlja komisija, ki jo imenuje pred- 
sednik republiškega komiteja za kulturo in 
znanost oziroma predsednik republiškega ko- 
miteja za informiranje v soglasju z republi- 
škim sekretarjem za ljudsko obrambo in repu- 
bliškim sekretarjem za notranje zadeve. 

301. člen 

Organizacije združenega dela in državni or- 
gani, ki so pooblaščeni za snemanje jugoslo- 
vanskega ozemlja iz zraka, morajo poslati ae- 
rofotografske posnetke pred uporabo, naj- 
pozneje pa v osmih dneh po snemanju, v 
pregled Republiškemu sekretariatu za ljudsko 
obrambo. 

302. člen 
Varnost in družbeno samozaščito v terito- 

rialni obrambi organizirajo štabi, poveljstva in 
uprave teritorialne obrambe, izvajajo pa jo v 
mejah pravic in dolžnosti, določenih s predpi- 
si, vsi pripadniki in varnostni organi teritorial- 
ne obrambe ter drugi strokovni organi druž- 
benopolitičnih skupnosti, pristojni za oprav- 
ljanje zadev s področja varnosti. 

Organi varnosti teritorialne obrambe delu- 
jejo v štabih, enotah in zavodih teritorialne 
obrambe. Njihovo organizacijo in formacijo 
določa komandant teritorialne obrambe SR 
Slovenije. 

Organi varnosti so za organizacijo varnost- 
nih ukrepov odgovorni starešini štaba, enote 
in zavoda, v katerem delujejo. 

303. člen 
Zaradi varovanja interesov splošne ljudske 

obrambe se določijo v organih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij ter v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih in štabih za teritorialno 
obrambo dela in naloge oziroma dolžnosti, ki 
so posebnega pomena za splošno ljudsko 
obrambo. 

Dela in naloge oziroma dolžnosti, ki so po- 
sebnega pomena za splošno ljudsko obram- 
bo, način njihovega popolnjevanja, merila za 
izbiro oseb za opravljanje teh del in nalog 
oziroma dolžnosti ter posebne varnostne 
ukrepe za njihovo zavarovanje določa za šta- 
be za teritorialno obrambo - komandant teri- 
torialne obrambe SR Slovenije. 

304. člen 
Komandant teritorialne obrambe SR Slove- 

nije in starešina, ki ga ta pooblasti, sme dovo- 
liti, da vojaška oseba ali civilna oseba v službi 
v teritorialni obrambi oziroma oseba, ki ji je 
prenehala služba v teritorialni obrambi, spo- 
roči organu upravljanja ali državnemu organu 
določen podatek, ki pomeni tajnost, vendar le 
tedaj, kadar je to v javnem interesu. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega čle- 

46 poročevalec 



na za druge delavce iz 1. odstavka 303. člena 
tega zakona daje predstojnik organa, organi- 
zacije oziroma skupnosti, ki je za to poobla- 
ščen s splošnim aktom o določanju tajnih 
podatkov splošne ljudske obrambe. 

305. člen 
Delavci v upravnih organih za ljudsko 

obrambo in civilne osebe v teritorialni obram- 
bi, ki potujejo v tujino, morajo o tem predho- 
dno obvestiti svojega predstojnika. 

Kadar terjajo interesi splošne ljudske 
obrambe, lahko Izvršni svet Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije začasno prepove 
potovanje v tujino osebam, ki opravljajo dela 
in naloge oziroma dolžnosti, ki so posebnega 
pomena za splošno ljudsko obrambo. 

2. Zavarovanje materialnih dobrin 

306. člen 
Organizacije združenega dela in druge sa- 

moupravne organizacije in skupnosti ter dr- 
žavni organi, pri katerih je zaradi posebnosti 
njihovih stavb in poslovnih prostorov, načina 
dela in poslovanja ali zaradi kakršnegakoli 
drugega vzroka potrebno trajno organizirano 
varstvo naprav, orodja, surovin, spisov, arhiva 
ali predmetov znatne vrednosti, se morajo te 
dobrine ustrezno zavarovati pred uničenjem, 
poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami 
škodljivega delovanja. 

Za zavarovanje dobrin iz prejšnjega odstav- 
ka se lahko organizira posebna služba varo- 
vanja. Če organizacija oziroma organ ne izve- 
de potrebnih ukrepov za varovanje, lahko do- 
loči republiški sekretar za notranje zadeve, 
kaj mora organizacija oziroma organ v ta na- 
men storiti. 

Natančnejše predpise o organizaciji službe 
varovanja in o pravicah in dolžnostih delavcev 
službe varovanja izda republiški sekretar za 
notranje zadeve. 

307. člen 
Strokovna opravila v zvezi z organiziranjem 

in izvajanjem varovanja, vzgoje delavcev, ki 
opravljajo naloge varovanja, projektiranjem, 
montiranjem in vzdrževanjem tehničnih na- 
prav in podobna opravila v zvezi z izvajanjem 
nalog organizacij združenega dela, drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter dr- 
žavnih organov iz- prejšnjega člena lahko 
opravljajo tudi v ta namen organizirane in 
usposobljene organizacije združenega dela. 

Republiški sekretar za notranje zadeve 
predpiše splošne pogoje za opravljanje dejav- 
nosti iz prejšnjega odstavka ter pogoje glede 
opremljenosti, ki jih mora izpolnjevati taka 
organizacija. 

XIV. FINANCIRANJE SPLOŠNE 
LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE 

308. člen 

Delovni ljudje in občani zagotavljajo sred- 
stva za uresničevanje načrtov in programov 

splošne ljudske obrambe in družbene samo- OPOMBE: 
zaščite na način, kot zagotavljajo uresničeva- 
nje drugih skupnih potreb v temeljnih in dru- 
gih organizacijah združenega dela, v krajev- 
nih skupnostih, v samoupravnih interesnih 
skupnostih, v drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih oziroma kot zagotavljajo 
uresničevanje splošnih potreb v družbenopo- 
litičnih skupnostih. 

309. člen 
Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo 
sredstva za financiranje programov splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite iz 
svoje pristojnosti po splošnih predpisih o fi- 
nanciranju družbenopolitičnih skupnosti. 
Sredstva za zadeve in naloge, ki so skupnega 
pomena za samoupravne organizacije in 
skupnosti na območju občine se zagotavljajo 
na podlagi samoupravnega sporazumevanja v 
skladu s tem zakonom, če za izvedbo posa- 
mezne naloge niso z zakonom določeni po- 
sebni viri. 

Občine z območja pokrajine se dogovorijo 
o načinu zagotavljanja sredstev za izvajanje 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite skupnega pomena v pokrajini, v 
skladu z obsegom del in nalog, ki so jih pove- 
rile pokrajinskim organom. 

310. člen 
Če posamezni občini sredstva iz prejšnjega 

člena ne zadoščajo za izvedbo sprejetega 
programa splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite se manjkajoča sredstva za- 
gotavljajo po načelu solidarnosti in vzaje- 
mnosti in za izenačevanje materialnih pogo- 
jev za izvajanje obrambnih priprav in nalog 
skupnega pomena na podlagi dogovora med 
občinami. 

Merila in osnove za uresničevanje načel 
solidarnosti in vzajemnosti pri izvajanju spre- 
jetih programov splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite in pri izenačevanju 
materialnih pogojev za izvajanje obrambnih 
priprav in nalog skupnega pomena ter način 
upravljanja in razpolaganja s sredstvi, ki se 
zagotavljajo v te namene se določijo z druž- 
benim dogovorom, ki ga sklenejo občinske 
skupščine in Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. Skupni organ upravljanja in razpolaga- 
nja s sredstvi za te namene sestavljajo pred- 
stavniki podpisnikov družbenega dogovora 
ter Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
in Republiški štab za teritorialno obrambo. 

311. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združene- 

ga dela zagotavljajo sredstva za uresničeva- 
nje svojih in skupnih programov splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela 
v odvisnosti od doseženega dohodka. 

Delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela s področja družbenih dejavnosti za- 
gotavljajo sredstva za uresničevanje svojih in 
skupnih programov splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite na način kot zago- 
tavljajo sredstva za svojo temeljno dejavnost. 
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OPOMBE: Družbenopolitične in družbene organizaci- 
je ter društva zagotavljajo sredstva za uresni- 
čevanje svojih in skupnih programov splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite ta- 
ko, kot zagotavljajo sredstva za svojo redno 
dejavnost, samoupravne interesne skupnosti 
pa tako, kot zagotavljajo sredstva za svojo 
temeljno dejavnost. 

312. člen 
Sredstva za uresničevanje programov 

splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v krajevnih skupnostih ter za oprav- 
ljanje nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, ki so širšega ali skupnega 
pomena za območje občine ter za uresničeva- 
nje načela solidarnosti in vzajemnosti pri za- 
gotavljanju izenačevanja materialnih pogojev 
za izvajanje obrambnih priprav in drugih na- 
log splošne ljudske obrambe, ki so širšega 
pomena za republiko, zagotavljajo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih in delovni ljudje, ki sa- 
mostojno z osebnim delom opravljajo poklic-, 
no dejavnost in se jim po zakonu o davkih 
občanov ugotavlja dohodek, s prispevkom za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito iz dohodka (v nadaljnjem besedilu pri- 
spevek) 

Višina prispevka iz dohodka iz prejšnjega 
odstavka se določi na podlagi sprejetih pro- 
gramov splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite s samoupravnim sporazumom, 
ki ga sprejmejo zavezanci za prispevek. Če 
samoupravni sporazum ni sklenjen ali če k 
njemu ne pristopijo vsi zavezanci prispevka iz 
dohodka in zato ni zagotovljeno izvajanje 
sprejetega programa, se z odlokom občinske 
skupščine predpiše obveznost plačevanja pri- 
spevka za vse zavezance oziroma le za tiste, ki 
k samoupravnemu sporazumu niso pristopili. 

Podpisniki samoupravnega sporazuma lah- 
ko ustanovijo organ, ki s pristojnim svetom za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
nadzorujejo uporabo tako zbranih sredstev. 

313. člen 
Kadar pristojni organ družbenopolitične 

skupnosti za izvajanje posameznih obramb- 
nih priprav naloži nalogo temeljni in drugi 
organizaciji združenega dela ali skupnosti za- 
gotovi družbenopolitična skupnost sredstva 
za izvedbo te naloge v delu, ki se nanaša na 
dodatni obseg potrebnih priprav organizacije 
ali skupnosti. 

Če naloži družbenopolitična skupnost v 
zvezi z opravljanjem nalog s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite te- 
meljni in drugi organizaciji združenega dela 
ali krajevni skupnosti kakšno nalogo iz svoje 
pristojnosti, mora zagotoviti sredstva ža nje- 
no izvršitev. 

314. člen 
Sredstva za posebne namene splošne ljud- 

ske obrambe in družbene samozaščite, ki se 
ne porabijo v letu, za katero so zagotovljena, 
se z enakim namenom prenesejo v naslednje 
leto. 

315. člen 
Sredstva za izobraževanje, strokovno izpo- 

polnjevanje in usposabljanje na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite zagotavljajo: 

1. organizator - za organiziranje in izvaja- 
nje programa; 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izo- 
braževalna skupnost SR Slovenije oziroma 
nosilec posamezne oblike izobraževanja je 
organiziranje in izvajanje vzgojnoizobraževal- 
nih programov v - republiškem centru za 
obrambo; 

3. organizacija oziroma delovna skupnost, 
v kateri je delavec zaposlen ali opravlja funk- 
cijo za nadomestila osebnega dohodka delav- 
cu in funkcionarju, je obrambno usposablja- 
nje ali vaja izvedena v delovnem času; 

4. organizator za denarno nadomestilo 
osebi, ki se ukvarja s samostojno dejavnostjo 
(proizvodno, storitveno, intelektualno ipd.) ter 
osebi, ki ni v delovnem razmerju in se ne 
ukvarja s samostojno dejavnostjo, na podlagi 
katere se plačujejo prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje oziroma ne uveljav- 
lja pravice do pokojnine ali.do nadomestila 
zaradi začasne brezposelnosti - 

Višina nadomestila osebi iz 4. točke prejš- 
njega odstavka se določa v skladu z ustrezni- 
mi določbami zakona o vojaški obveznosti, 
izplača družbenopolitična skupnost, če sta 
pouk in urjenje izvedena v delovnih dneh. 

Temeljne in druge organizacije združenega 
dela lahko s posebnim samoupravnim spora- 
zumom v občini določijo način izplačevanja 
in solidarnostnega pokrivanja nadomestil iz 3. 
točke prvega odstavka tega člena, da posa- 
mezne organizacije oziroma delovne skupno- 
sti ne bi bile preobremenjene zaradi večjega 
števila delavcev, odtegnjenih z delovnih mest. 

318. člen 
Socialistična republika Slovenija zagotavlja 

sredstva za; 
1. Republiški štab za teritorialno obrambo 

in enote teritorialne obrambe za zaščito repu- 
bliških organov ter za izvrševanje vojaške in 
materialne obveznosti za te enote in štabe; 

2. graditev skladišč za republiške rezerve 
in drugih objektov posebnega obrambnega 
pomena za republiko; 

3. republiški štab za civilno zaščito in repu- 
bliške enote civilne zaščite ter izvrševanje 
materialne obveznosti in obveznosti služenja 
v teh enotah in štabu; 

4. republiško službo za opazovanje, obve- 
ščanje in alarmiranje z republiškim centrom 
za opazovanje in alarmiranje ter izvrševanje 
obveznosti služenja v republiškem, centru; 

5. upravne vojne zveze republiških orga- 
nov in zveze s pokrajinami; 

6. priprave republiških ofganov in organi- 
zacij za delo v vojni, graditev objektov, zaklo- 
nišč in nabavo naprav, opreme in drugih sred- 
stev, ki so nujna za njihovo delo v izrednih 
razmerah; 

7. zadeve iz republiške pristojnosti, ki jih 
prenese na pokrajinske odbore; 
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8. druge naloge s področja splošne ljudske 
obrambe, ki so v pristojnosti organov repu- 
blike. 

Socialistična republika Slovenija zagotavlja 
sredstva tudi za nabavo orožja, vojaške opre- 
me in drugih sredstev posebnega pomena za 
obrambo določenih območij, če je to v načrtu 
posebej predvideno ali to narekujejo posebni 
družbeni interesi. 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

XVI. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

317. č!en 
Temeljne in druge organizacije združenega 

dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti ter samoupravne stanovanjske 
skupnosti morajo v svojih planih zagotoviti, 
da se v roku 10 let po izdaji tega zakona v 
obstoječih objektih zgradijo ustrezna zakloni- 
šča za zaklanjanje ljudi in materialnih dobrin 
oziroma, da se za ta namen prilagodijo in 
uporabijo ustrezni kletni prostori in drugi 

gradbeni ali naravni objekti, če je pri njih 
možno doseči odpornost zaklonišča dopolnil- 
ne zaščite. 

318. člen 
Organizacije združenega dela, krajevne 

skupnosti in druge samoupravne organizacije 
in skupnosti, uskladijo v enem letu od dneva 
uveljavitve tega zakona svoje samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona in s 
predpisi, ki bodo izdani na njegovi podlagi. 

319. člen 
Ko začne veljati ta »zakon, preneha veljati 

zakon o ljudski obrambi (Uradni list SRS št. 
23/76) in uvodna načela ter določbe 1. člena 
do 35. člena zakona o notranjih zadevah in 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o notranjih zadevah (Uradni list SRS št. 47/72 
in št. 23/76). 

320. čien 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

OPCMBE: 

( 

OBRAZLOŽITEV: 

I. Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 19/12- 
1979 sprejela predlog za izdajo zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. S predlogom za izdajo za- 
kona so skupščinski zbori obravnavali tudi teze za osnutek 
zakona. Zbori Skupščine so naložili izvršnemu svetu, da pri- 
pravi osnutek zakona, pri tem pa upošteva predloge, pri- 
pombe in mnenja delovnih teles Skupščine, pripombe skupin 
delegatov ter predloge in mnenja iz razprave na sejah zborov 
in iz razprave, ki jo je organizirala Socialistična zveze delov- 
nega ljudstva ob strokovni pomoči upravnih organov za ljud- 
sko obrambo v vseh občinah. Obenem naj se da obrazložitev 
za tiste pripombe iz razprave, ki jih ni bilo mogoče sprejeti. 

Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti bo 
urejal zadeve s področja ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, ki so bile doslej urejene v zakonu o ljudski obrambi in 
v zakonu o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zade- 
vah. 

Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti bo 
temeljil na političnih stališčih in izhodiščih Zveze komunistov 
sprejetih na VIII. republiškem in XI. zveznem kongresu, na 
smernicah Predsedstev SFRJ in ZKJ v katerih sta opredeljeni 
splošna ljudska obramba in družbena samozaščita v funkciji 
varstva ustavnega reda in obrambe neodvisnosti in ozemelj-, 
ske neokrnjenosti SFRJ ter na smernicah Predsedstev SR 
Slovenije in ZK Slovenije, ki pomenijo nadaljnjo konkretiza- 
cijo in uresničevanje ustavnih načel in zasnove splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite. Pri ureditvi posamez- 
nih vprašanj v zakonu bodo upoštevana tudi priporočila in 
sklepi za uresničevanje zasnove splošne ijudske obrambe in 
družbene samozaščite v SR Sloveniji, ki jih je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije 30/1-1980. V zakon bodo vgrajene vsebin- 
ske rešitve, ki jih prinaša osnutek zveznega zakon o splošni 
ljudski obrambi. Republiški zakon bo konkretiziral določbe 
novega zveznega zakona o splošni ljudski obrambi in pri tem 
upošteval nekatere posebnosti razvoja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji. Zakon bo 
urejal vse zadeve, za katere je pristojna republika po Ustavi na 
tem področju in v zvezi s tem bo povzel tudi nekatere določbe 
iz zveznega zakona. 

II. V zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samoza- 
ščiti bodo uveljavljene naslednje pomembnejše značilnosti: 

1. V temeljnih določbah bosta splošna ljudska obramba in 
družbena samozaščita opredeljeni kot družbeni funkciji in 

sestavini samoupravne družbene ureditve. Podani bosta defi- 
niciji obeh funkcij ter poudarjene njune temeljne razredno-, 
socialne osnove (v zveznem zakonu bo družbena samozaščita 
urejena le v delu, ki se navezuje na splošno ljudsko obrambo). 

Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita bosta 
opredeljeni kot množični gibanji, ki temeljita na pravici delov- 
nih ljudi in občanov, da branijo svojo svobodo in neodvisnost 
države, položaj delovnega človeka v socialistični samou- 
pravni družbi, dosežene družbene vrednote in pridobitve in 
zagotavljajo svoj nadaljni nemoten razvoj, kot občani in sa- 
moupravljale'!. V zakonu bo določeno, da se splošna ljudska 
obramba in družbena samozaščita razvijata kot medsebojno 
neločljivo povezani funkciji našega političnega sistema, zato 
se morajo vse sile in sredstva splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite angažirati v vsaki situaciji, v kateri bi 
bila kakor koli ogrožena varnost in socialistični samoupravni 
razvoj naše socialistične skupnosti. Organizacijsko se 
splošna ljudska obramba in družbena samozaščita povezu- 
jeta prek komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, ki delujejo v republiki, v pokrajinah in v občinah 
ter v krajevnih skupnostih in v temeljnih in delovnih organiza- 
cijah združenega dela; v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter delovnih skupnostih pa preko odborov za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

2. V splošnih določbah bodo opredeljena stanja izrednih 
razmer, neposredne vojne nevarnosti in vojne, za katera so 
vezane posebne aktivnosti delovnih ljudi in občanov in druž- 
benih subjektov. Te aktivnosti potekajo po obrambnih in 
varnostnih načrtih, ki se pripravljajo že v miru. Kolikor bo te 
določbe opredelil že zvezni zakon, bodo v republiškem le 
povzete. Pomen in vsebina teh načrtov bo načelno urejena že 
v splošnih določbah zakona. 

3. V zakonu bo urejena vloga subjektivnih sil v graditvi in 
izvajanju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Njihova vloga tudi doslej ni bila sporna, vendar z zakonom ni 
bila dovolj opredeljena. Zakon bo pri tem povzel določbe 
statutov družbenopolitičnih organizacij in jih konkretiziral 
glede na njihovo vlogo na področju splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. Posebej bo izpostavljena vloga 
Zveze komunistov, Socialistične zveze delovnih ljudi, Zveze 
socialistične mladine, Zveze združenj borcev NOV in sindika- 
tov. Zveza komunistov je kot vodilna idejna in politična sila 
glavni pobudnik in nosilec političnih in drugih aktivnosti na 
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področju obrambe in zaščite, ki uresničuje politično in akcij- 
sko enotnost ter usmerja delovanje vseh subjektov naše 
družbe. V primeru neposredne vojne nevarnosti ali vojne, v 
izrednih razmerah in v drugih nevarnostih za državo in 
ustavno ureditev, Zveza komunistov na čelu borbe in odpora 
usmerja aktivnosti splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite neposredno, preko vodstev Zveze komunistov in 
komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito, v povezavi z vsemi subjektivnimi silami. 

Od družbenih organizacij bo posebej opredeljena vloga 
Zveze rezervnih vojaških starešin, vloga Rdečega križa in 
gasilstva pa bo opredeljena v poglavju o civilni zaščiti. Vse 
druge družbene organizacije, katerih dejavnost je tudi po- 
membna za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito, bodo opredeljene skupno v posebnem poglavju. 

4. V novem zakonu bodo urejeni komiteji za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito kot organi družbeno- 
političnih skupnosti, krajevnih skupnosti oziroma organizacij 
združenega dela. Naloga komitejev je, da spremljajo in oce- 
njujejo varnostne in vojaškopolitične razmere in da na tej 
podlagi usmerjajo obrambne priprave in družbeno samoza- 
ščitne aktivnosti. Komiteji usklajujejo delo organov družbeno- 
političnih skupnosti, krajevnih skupnosti in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter sprejemajo ukrepe za 
preprečevanje družbi škodljivih pojavov in vseh drugih poja- 
vov, ki bi ogrozili varnost in neodvisnost države ali slabili 
njeno obrambno sposobnost. V kolikor pa bi do takih pojavov 
prišlo, je naloga komitejev, da sprejemajo ukrepe za čimprejš- 
njo odpravo takih razmer in v ta namen uporabijo vse sile in 
sredstva, ki so družbi na razpolago. V kolikor bi bilo zaradi 
izrednih razmer, ali vojnih razmer začasno onemogočeno 
delovanje rednih organov družbenopolitičnih skupnosti, kra- 
jevnih skupnosti in organizacij združenega dela, bi morali 
komiteji skrbeti za obnavljanje dela teh organov; v skrajnem 
primeru pa bi začasno tudi opravljali njihove naloge, dokler se 
omenjeni organi ne bi usposobili in prevzeli svoje funkcije. 

Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito sprejemajo smernice, stališča in odločitve, ki jih izvršu- 
jejo samostojno drugi samoupravni, državni in družbeni or- 
gani v mejah svojih pristojnosti. 

5. Zakon bo načeloma opredelil in uredil sestavo komite- 
jev, podrobneje pa bo določil sestavo Komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije, po- 
krajinskih ter občinskih komitejev. Sestavo komitejev v kra- 
jevnih skupnostih in organizacijah združenega dela pa bodo 
natančneje opredeljevali statuti teh organizacij in skupnosti. 
Komiteji ne prevzamejo funkcij nobenega drugega organa in 
zato organi, ki sedaj obstojajo, v glavnem ne bodo prenehali z 
delom. V organih in skupnostih, kjer ne bodo ustanovljeni 
komiteji, bodo še naprej delovali odbori za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Le v krajevnih skupnostih 
in organizacijah združenega dela se predvideva, da bi sedanji 
odbori za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito po uve- 
ljavitvi zakona prenehali delovati. 

Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito so odgovorni organom, ki so jih imenovali in višjim 
komitejem; komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v krajevnih skupnostih in temeljnih organizaci- 
jah združenega deia so odgovorni občinskim komitejem, ti pa 
pokrajinskim komitejem in Komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije. 

6. Zakon bo določil, da se komiteji za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ustanovijo v vseh krajev- 
nih skupnostih, v vseh temeljnih in delovnih organizacijah 
združenega dela, pa tudi v nekaterih velikih sistemih (podjetje 
za PTT promet, železniško gospodarstvo, elektrogospodar- 
stvo Slovenije). Izjemoma se ustanovijo komiteji tudi v sestav- 
ljenih organizacijah združenega dela, kar je odvisno od ocene 
pristojnega komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. Komiteji v širših oblikah združevanja dela in 
sredstev, bodo imeli predvsem pravico usklajevanja, delno 
tudi usmerjanja; pravico odločanja pa le v tistih zadevah, za 
katera se temeljna organizacije dogovorijo, da se opravljajo 
na višji stopnji združevanja. Vendar tudi v tem primeru ostane 
odgovornost za izvrševanje nalog na delavcih v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela. 

Komiteje vodijo predsedniki konferenc oziroma sekretarji 

komitejev oziroma sekretarji organizacij Zveze komunistov, v 
njihovi sestavi pa so najodgovornejši predstavniki vodstev 
družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij, oboroženih sil ter strokovnih or- 
ganov s področja splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. 

7. Pri urejevanju pravic in dolžnosti delovnih ljudi in obča- 
nov na področju splošne ljudske obrambe bo zakon izhajal iz 
dosedanje pravne ureditve. Na novo so urejene njihove pra- 
vice in dolžnosti na področju družbene samozaščite. 

Posebej bo v zakonu poudarjeno, da se posamezne pravice 
in dolžnosti medsebojno ne izključujejo, kar pomeni, da mora 
vsakdo prvenstveno opravljati naloge, za katere je posebej 
zadolžen, vendar tudi druge naloge, ki jih narekujejo kon- 
kretne vojne ali izredne razmere. 

8. Novi zakon bo jasneje opredelil vlogo krajeynih skupno- 
sti na področju splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Krajevne skupnosti se morajo še bolj kot doslej razvi- 
jati v osnovne celice družbenosamozaščitnega in obramb- 
nega sistema. V krajevnih skupnostih mora biti bolj kot doslej 
izpostavljena in uveljavljena vloga socialistične zveze in tudi 
mladinske organizacije pri izvrševanju nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Poleg določb o komitejih 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v kra- 
jevnih skupnostih, bodo še posebej določene naloge drugih 
organov krajevnih skupnosti, in povezovanje obrambnih pri- 
prav in družbenosamozaščitnih aktivnosti v krajevnih skupno- 
stih z organizacijami združenega dela. V krajevnih skupnostih 
bodo delovali tudi štabi za civilno zaščito in kar je posebej 
pomembno, narodna zaščita. Delo in aktivnosti narodne za- 
ščite bodo vodili komiteji za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito krajevnih skupnosti oziroma organiza- 
cij združenega dela. 

9. Pri ureditvi pravic in dolžnosti delavcev v organizacijah 
združenega deia bo natančneje kot doslej določeno, da so 
nosilci pravic in dolžnosti na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite delavci temeljne organiza- 
cije združenega dela. 

10. Zakon bo določil vlogo in naloge samoupravnih intere- 
snih skupnosti v splošni ljudski obrambi in družbeni samoza- 
ščiti. Skupščine in drugi organi samoupravnih interesnih 
skupnosti se morajo zavzemati, da temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela s področja njihove interesne dejavno- 
sti v svojih razvojnih programih in načrtih upoštevajo interese 
in potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

11. Sveti za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
občinskih skupščin bodo sestavljeni na delegatski osnovi in 
obravnavali bodo zadeve iz pristojnosti skupščine. Preostali 
del njihovih sedanjih nalog prevzamejo občinske skupščine, 
delno komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito, deloma pa izvršni sveti. Naloge in pristojnosti s 
področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
bodo med posameznimi organi v občini natančneje porazde- 
ljene kot doslej. 

Predsedstvo občinske skupščine, ki je bilo po sedaj veljav- 
nem zakonu pristojno, da vodi splošni ljudski odpor na ob- 
močju občine, bo po novem zakonu med vojno opravljalo 
naloge iz pristojnosti skupščine, če se le-ta zaradi vojnih 
razmer ne bi mogla sestati. Vedenje splošnega ljudskega 
odpora bo v pristojnosti občinskega komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, glede na njegovo 
vlogo in naloge splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. 

12. V poglavju »mestne skupnosti in pokrajine« bo povzeta 
in nekoliko bolj razdelana ureditev vodenja splošnega ljud- 
skega odpora ter aktivnosti družbene samozaščite na ravni 
mestnih skupnosti in pokrajin. Predsedstvo SR Slovenije že v 
miru določi območja pokrajin, občine s tega območja pa 
ustanovijo pokrajinski odbor kot skupni medobčinski organ 
samoupravljanja, ki opravlja skupne zadeve s področja 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Občine z 
območja pokrajin skrbijo, da se obrambne priprave in druž- 
beno samozaščitne aktivnosti vseh družbenih subjektov na 
območju pokrajine izvajajo v skladu z dogovorjenimi aktiv- 
nostmi pokrajinskih odborov. . 

13. Ureditev splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite iz pristojnosti republike in republiških teles in organov 
bo podobna veljavni ureditvi z nekaterimi spremembami, do 
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katerih je prišlo zaradi ustanovitve in delovanja Komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slove- 
nije. 

Večja sprememba zadeva le ureditev sestave in pristojnosti 
Sveta Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo. 

Pristojnosti izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
bodo jasneje, nekatere pa tudi bolj načelno urejene kot v 
veljavnem zakonu. 

Naloge Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo 
bodo ustreznejše formulirane, pristojnosti Republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve pa bodo razširjene glede na to, 
da ima ta sekretariat določene posebne naloge v aktivnostih 
družbene samozaščite. 

14. Teritorialna obramba bo urejena kot del splošne ljud- 
ske obrambe v SR Sloveniji in kot del oboroženih sil SFRJ ter 
kot najširša oblika pripravljanja in organiziranja delovnih ljudi 
in občanov za oborožen boj in za izvrševanje bojnih pa tudi 
drugih nalog v splošnem ljudskem odporu, ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah ter v izrednih razmerah. 

Organizacijo in razvoj teritorialne obrambe usmerjata Pred- 
sedstvo SR Slovenije in Komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito SR Slovenije. Komandant terito- 
rialne obrambe SR Slovenije je za organiziranje in bojno 
pripravljenost enot teritorialne obrambe odgovoren Predsed- 
stvu SFRJ, Predsedstvu SR Slovenije in Komiteju za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije. Za 
komandante teritorialne obrambe bo bolj jasno določeno, da 
so za svoje delo odgovorni tudi pristojnim organom družbe- 
nopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti oziroma organi- 
zacijam združenega dela pri katerih delujejo. Pristojni koman- 
dant teritorialne obrambe je odgovoren za uporabo enot tudi 
komiteju za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito, kadar je ta odločil o uporabi ento teritorialne obrambe v 
izrednih razmerah. (V osnutku zveznega zakona ureditev od- 
govornosti komandantov teritorialne obrambe organom druž- 
benopolitičnih skupnosti in pristojnim komitejem še ni v ce- 
loti usklajena s smernicami Predsedstva SFRJ in CK ZKJ.) 

Štabi za teritorialno obrambo so organizirani in delujejo na 
teritorialnem principu v občinah, pokrajinah in v republiki, 
enote teritorialne obrambe pa imajo tudi svoja poveljstva. 

Glede na to, da v krajevnih skupnostih in temeljnih organi- 
zacijah združenega dela deluje narodna zaščita, bo v novem 
zakonu določeno, da se v teh skupnostih praviloma ne orga- 
nizirajo štabi in enote teritorialne obrambe. Zakon bo zato le 
predvideval možnost ustanavljanja teh štabov in enot. 

15. Narodna zaščita bo urejena kot najširša organizirana 
oblika uresničevanja pravic in dolžnosti delovnih ljudi in ob- 
čanov na področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Delovni ljudje in občani organizirajo narodno 
zaščito zaradi zavarovanja pogojev dela, družbene lastnine in 
objektov skupnega pomena ter za zagotavljanje varnega živ- 
ljenja. V vojni je narodna zaščita najširša osnova za vključeva- 
nje delovnih ljudi in občanov v oborožen boj in druge oblike 
odpora in postane del teritorialne obrambe. Narodna zaščita 
se aktivira in deluje na podlagi ocene in odločitve pristojnega 
komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- K 

ščito. 
Takšna opredelitev in ureditev narodne zaščite temelji tudi 

na usmeritvah o nadaljnjem razvoju teritorialne obrambe v 
resoluciji XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter 
usmeritvah za razvoj narodne zaščite v zaključkih VIII. kon- 
gresa Zveze komunistov Slovenije. 

V akcije narodne zaščite se v določenih primerih vključijo 
lahko tudi oborožene ali neoborožene enote teritorialne 
obrambe in enote civilne zaščite. 

V narodno zaščito se vključujejo vsi delovni ljudje in ob- 
čani. V osnutku zakona bo določena kot varianta, da se 
udeležba delovnih ljudi in občanov v narodno zaščito omeji v 
določenih primerih, glede na pooblastila, ki jih imajo pripa- 
dniki narodne zaščite. V fazi predloga se bo potrebno oprede- 
liti za najustreznejšo rešitev. 

16. V zakonu se ne predvideva bistvenih sprememb glede 
organiziranja, pripravljanja in delovanja civilne zaščite. Kon- 
kretneje kot v sedanjem zakonu bo izpeljano načelo, da je 
civilna zaščita del splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. V tem smislu bodo opredeljene tudi pravice in 

dolžnosti delovnih ljudi in občanov ter drugih družbenih sub- 
jektov, ki se organizirajo in delujejo v cevilni zaščiti. 

Nadalje bo konkretneje opredeljena tudi odgovornost druž- 
benopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti ter temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti za zaščito in reševanje prebivalstva in 
materialnih dobrin ob vojnih akcijah, naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v izrednih razmerah. Pri tem bo še posebej 
poudarjena njihova vloga in naloge na področju preventiv- 
nega delovanja. 

Zakon bo predstavljal tudi pravno podlago za vzpostavitev 
in delovanje enotnega sistema organiziranja, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih hudih nesreč. 

Med ukrepi civilne zaščite se predlagajo spremembe pri 
ureditvi obveznosti graditve zaklonišč in sicer v tem smislu, 
da se tudi pri individualni gradnji daje prednost graditvi skup- 
nih zaklonišč. 

17. Ureditev sistema obveščanja in alarmiranja bo deloma 
spremenjena v skladu z osnutkom zveznega zakona, ki prepu- 
šča ureditev teh vprašanj v večjo pristojnost republik in po- 
krajin, pri čemer tudi ureditev določena v osnutku zveznega 
zakona še ni dokončna. 

18. Zvezni zakon bo usposabljanje delovnih ljudi in obča- 
nov za izvrševanje nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite urejal samo načelno. Natančneje bo ta 
vprašanja uredil republiški zakon. V zakonu bodo naštete in 
opredeljene vse poglavitne in doslej že uveljavljene oblike in 
načini obrambno samozaščitnega izobraževanja in usposab- 
ljanja ter odgovornosti nosilcev tega usposabljanja. 

19. V razpravi o predlogu za izdajo zakona v Skupščini SR 
Slovenije in v javni razpravi o tezah za osnutek zakona je bila 
postavljena zahteva, da se v novem zakonu uredi pri financi- 
ranju nalog splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite takšen način zagotavljanja sredstev, ki bo omogočal 
uresničevanje načel solidarnosti in vzajemnosti ter izenačeva- 
nje materialnih pogojev pri razvoju obrambnih priprav ne 
glede na gospodarsko razvitost posameznega območja. Za- 
kon bo zato določil, da delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih in delovni ljudje, ki z 
osebnim delom opravljajo poklicno dejavnost in se jim ugo- 
tavlja dohodek, zagotavljajo sredstva s prispevkom za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito iz do- 
hodka, za lastne in skupne naloge splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter za uresničevanje naštetih načel. 
Višina prispevka se bo določila vsako leto na podlagi spreje- 
tega programa. Občine zagotavljajo sredstva za uresničeva- 
nje načal vzajemnosti, solidarnosti in izenačevanja material- 
nih pogojev pri razvoju obrambnih priprav na podlagi družbe- 
nega dogovora. Viri sredstev za uresničevanje nalog splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite bodo ostali ne- 
spremenjeni tudi v bodoče. Najmanj polovica potrebnih sred- 
stev v občini bi se zagotavljala iz prispevka za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, druga polovica pa iz pro- 
računa občine. Družbeni odgovor, ki ga bodo sklenile občine 
ter Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za izenačevanje mate- 
rialnih pogojev med občinami bi zajel del sredstev obeh virov. 
Upravljanje in razpolaganje s temi sredstvi se bo določilo z 
družbenim dogovorom. 

Ureditev zagotavljanja sredstev za potrebe splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, ki je predlagana v osnutku 
zakona, pomeni poskus sistemskega urejanja tega vprašanja. 

20. Uveljavitev novega zakona bo pomenila za republiko in 
občine manjši porast sredstev zaradi ustanavljanja in delova- 
nja pokrajinskih odborov in štabov teritorialne obrambe, za- 
radi ustanovitve in delovanja republiškega centra za 
obrambno usposabljanje, za nadaljnji razvoj sistema vojnih 
zvez za družbenopolitične skupnosti in sistema za opazova- 
nje, obveščanje in alarmiranje ter izgradnje zaklonišč, l/se te 
potrebe bodo vgrajene v srednjeročne razvojne načrte, finan- 
cirale pa se bodo delno iz proračunov, preostali del iz sred- 
stev združenega dela, izobraževalni program pa tudi iz sred- 
stev samoupravnih interesnih skupnosti. Pri tem ne bo prese- 
žena višina sredstev 0,5% od narodnega dohodka, ki je bila 
predvidena v družbenem planu SR Slovenije za obdobje od 
1976-1980 za namene in potrebe splošne ljudske obrambe v 
SR Sloveniji. 

III. Pri pripravi osnutka je predlagatelj upošteval večino 
vsebinskih predlogov, pripomb in mnenj delovnih teles Skup- 

poročevalec 51 



ščine, skupin delegatov ter predlogov iz razprave na sejah 
zborov. Prav tako so pri izdelavi osnutka zakona upoštevane 
številne pripombe iz razprave, ki so jo vodile organizacije 
SZDL. Upoštevane so tudi pripombe redakcijske narave. 

Za pomembnejše pripombe, ki jih predlagatelj ni mogel 
sprejeti, navajamo naslednje razloge: 

1. Predlog, da bi se v zakonu podrobno opredelila sestava 
komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito na vseh ravneh in natančno določile njihove pristojnosti. 
Sestava komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v občini, pokrajini in republiki je določena po- 
drobno, sestava komiteja v krajevni skupnosti in organizaciji 
združenega dela pa le opisno. Podobno so urejene naloge 
drugih organov. Predlagatelj je mnenja, da prepodrobno za- 
konsko urejanje sestava komitejev ni v skladu z resolucijo o 
temeljih zakonodajne politike Skupščine SR Slovenije. Do- 
ločbe v zakonu o komitejih in drugih organih dajejo možnosti 
natančnejšega urejanja sestave, pristojnosti itd, v samouprav- 
nih splošnih aktih krajevnih skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

2. Pripombo, da bi zakon moral rešiti vprašanje vojnega 
razporeda članov komiteja za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. Vojna razporeditev članov komiteja se 
ureja z obrambnimi načrti ter sklepi o vojni organizaciji, in ne 
z zakonom. 

3. Predlog, da se pri opredeljevanju področja delovanja 
družbene samozaščite širše opredelijo tako imenovane »pro- 
metne nesreče« in sicer tako, da bodo poleg nesreč na cestah 
zajete tudi nesreče na železnici itd. Predlgatelj meni, da je 
temin »prometne nesreče« splošen in označuje vse vrste 
nesreč v katerikoli vrsti prometa, aH v zvezi s prometom. 

4. Prav tako predlagatelj ni mogel sprejeti pripomb, da je 
imenovanje komitejev v krajevnih skupnostih, v neskladju s 
Smernicami Predsedstev SFRJ in ZKJ. Komiteji za splošno 
ljudsko obramob in družbeno samozaščito se po teh smerni- 
cah obvezno ustanovijo v vseh krajevnih skupnostih. V vaseh 
orziroma naseljih soseskah in ulicah pa bodo lahko opravljali 
naloge s področja splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite vaški oziroma ulični odbori, ki jih ustanovi organi- 
zacija SZDL krajevne skupnosti. 

5. Predloge, da bi pri komitejih za splošno ljudsko 
obrambo ir) družbeno samozaščito v krajevni skupnosti delo- 
vala operativna in izvršilna telesa (poverjeništva, komisije) 
predlagatelj ni mogel sprejeti, ker so komiteji politično opera- 
tivni organi in ustanavljanje takšnih teles pri komitejih bi 
pomenilo, da komiteji prevzemajo pristojnosti drugih orga- 
nov, v tem primeru sveta krajevne skupnosti. 

6. Predloga, da se združi naloge splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite v enem členu pri vseh nosilcih 
obrambnega in samozaščitnega delovanja predlagatelj ni mo- 
gel upoštevati v celoti, ker bi bile posamezne določbe zakona 
sicer nejasne in celotna ureditev nepregledna. 

Predlagatelj meni, da je funkcionalna povezanost 
obrambne in družbenosamozaščitne funkcije poudarjena v 
zadostni meri, saj zakon določa angažiranje vseh sil in sred- 
stev, sestavin in aktivnosti družbe v neposredni vojni nevarno- 
sti in v vojni, ob naravnih in drugih hudih nesrečah, v izrednih 
razmerah in drugih nevarnostih. 

7. Predlog, da se za organe upravljanja v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela konkretno določijo na- 
loge, je upoštevan le deloma. Naštete so le naloge delavskega 
sveta, komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito ter poslovodnega organa. S tem je omogočeno, 
da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v statutu 
in drugih samoupravnih splošnih aktih podrobneje uredijo 
njihove naloge in pri tem upoštevajo posebnosti in razmere v 
vsaki temeljni organizaciji združenega dela. 

8. Pripombe, da je potrebno med družbenimi organizaci- 
jami in društvi našteti taborniško in planinsko organizacijo, 
aeroklube, radioamaterje in druge, je predlagatelj upošteval v 
tem smislu, da so v zakonu v posebnem poglavju opredeljene 
pravice in dolžnosti družbenih organizacij in društev na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, 
opuščeno pa je njihovo naštevanje. V posebni določbi je 
opredeljena le vloga ZRVS, v poglavju o civilni zaščiti pa še 
pomen in naloge RK in gasilskih organizacij. 

9. Predlog, da se uredi pristojnost upravnega organa za 
notranje zadeve za opravljanje upravnih in drugih nalog za 
družbeno samozaščito, zlasti za narodno zaščito, je predlaga- 
telj lahko upošteval le deloma in sicer tako, da je določena 
obveznost organov za notranje zadeve pri nuđenju strokovne 
pomoči pri izdelavi varnostnih načrtov, usposabljanju naro- 
dne zaščite za opravljanje nalog družbene sarpozaščite in 
podobno. Izhajajoč iz zasnove splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite pomeni družbena samozaščita aktiv- 
nost vseh delovnih ljudi in občanov ter vseh družbenih sub- 
jektov, zato jo ni mogoče vezati na en sam organ ali organiza- 
cijo, ker bi to pomenilo njeno vsebinsko utesnjevanje in 
omejevanje. 

10. Mnenja, naj se črtajo določbe o posebnih pravicah 
delavcev kriptozaščite predlagatelj ni mogel sprejeti. Delavci 
kriptozaščite so do leta 1967 delovali v organih za notranje 
zadeve. Zaradi težavnosti njihovega dela so jim bile priznane 
tudi posebne pravice iz delovnega razmerja in iz pokojnin- 
skega zavarovanja. Na podlagi uredbe Zveznega izvršnega 
sveta o poenotenju službe kriptozaščite Zveznega sekreta- 
riata za notranje zadeve in JLA iz leta 1967je določeno število 
delavcev kriptografske zaščite prešlo iz Zveznega sekretariata 
za notranje zadeve na delo v JLA oziroma v Zvezni sekretariat 
za zunanje zadeve, nato pa so delavci kriptozaščite bili spre- 
jeti še na delo tudi v izvršne svete in v organe za ljudsko 
obrambo. Njihov položaj glede pridobivanja pravic od odmer- 
janja pokojnin je ostal vse do uveljavitve novega sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, to je do 1/1-1973. 
leta, nespremenjen. Z uveljavitvijo temeljnega zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju pa je prenehala ve- 
ljavnost uredb, ki so zagotavljale izenačitev delavcev kripto- 
grafske zaščite v organih za notranje zadeve z enakimi delavci 
v drugih organih. Zato v dogovoru z drugimi zainteresiranimi 
organi predlagamo, da se posebna pravica omenjenih delav- 
cev uredi s tem zakonom. Tudi z drugimi predpisi njihov 
status ni urejen. 

IV. Sprejem republiškega zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti je vezan na postopek sprejema zvez- 
nega zakona o splošni ljudski obrambi. Skupščini SFRJ je bil 
še predložen predlog za izdajo zakona o splošni ljudski 
obrambi SFRJ z osnutkom zakona v začetku 1980, vendar ga 
je predlagatelj zaradi pripomb, ki so vsebinsko spreminjale 
zasnovo zakona, umaknil iz nadaljnje obravnave. Za novi 
osnutek je doslej izdelano delovno besedilo. 

Pri izdelavi delovnega besedila osnutka zveznega zakona je 
bilo doseženo soglasje med predstavniki republik in avtono- 
mnih pokrajin o temeljnih usmeritvah in rešitvah ureditve 
splošne ljudske obrambe v zveznem zakonu. Tako je tudi 
osnutek republiškega zakona, usklajen z zveznim zakonom v 
osnovnih rešitvah. V fazi predloga bo zato potrebno republi- 
ški zakon še dodatno uskladiti z zveznim zakonom, zlasti v 
določbah o organizacijah združenega dela posebnega po- 
mena za splošno ljudsko obrambo, v poglavju o sistemu za 
opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter v poglavju o ukre- 
pih za varovanje tajnosti. Zvezni zakon bo obsegal tudi kazen- 
ske določbe, ki pa jih besedilo zakona v sedanji fazi izdelave 
še nima. Predlagatelj zato predlaga, da se kazenske določbe k 
republiškemu zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti predložijo šele k predlogu zakona. 
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STALIŠČA IN USMERITVE 

Zveze sindikatov Slovenije za krepitev 

družbenoekonomskega položaja delavcev za 

stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje 

družbenega razvoja 

Vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi 
stališč in usmeritev Zveze sindikatov Slovenije za krepi- 
tev družbenoekonomskega položaja delavcev za stabili- 
zacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega 
razvoja sprejeli sklep, da se ie-ta objavijo v Poročevalcu. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je na 16. seji, 25. 
septembra 1980 obravnaval aktivnost sindikatov pri krepitvi 
družbenoekonomskega položaja delavcev v prizadevanjih za 
stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega 
razvoja. 

Ugotovil je, da smo letos dosegli nekatere pomembne 
uspehe pri uveljavljanju politike gospodarske stabilizacije, 
kar je predvsem posledica večje .osveščenosti delavcev in 
učinkovitejšega delovanja organiziranih socialističnih sil. Še 
vedno pa se soočamo z resnimi gospodarskimi težavami 
objektivne narave, pa tudi s številnimi nedoslednostmi in 
subjektivnimi slabostmi pri njihovem razreševanju. 

Očitno je, da se stabilizacijska prizadevanja uspešneje ure- 
sničujejo na tistih področjih, kjer je vpliv samoupravnega 
odločanja delavcev večji. To se, kaže zlasti v zadrževanju rasti 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
korist povečanja akumulacije oziroma krepitve materialne 
podlage dela, v smotrnejšem zaposlovanju in izkoriščanju 
delovnega časa ter v drugih ukrepih za boljšo izrabo človeko- 
vih in materialnih zmogljivosti. Manj uspešni pa smo na po- 
dročjih, na katera imajo delavci le malo neposrednega vpliva. 
To so zlasti splošna in investicijska poraba, osebni prejemki 
prebivalstva izven delovnega razmerja, kreditnodenarni posli, 
bančništvo ter zunanjetrgovinska menjava. Posebno pa to 
velja za cene, katerih hitra rast resno ogroža celotna stabiliza- 
cijska prizadevanja, poglablja neenakosti v pogojih za prido- 
bivanje dohodka, povečuje obseg administrativnega ukrepa- 
nja in zožuje prostor za samoupravno odločanje in sporazu- 
mevanje, in kar je posebno pomembno, znižuje življenjski 
standard delavcev ter povečuje njihovo zaskrbljenost in neza- 
dovoljstvo. 

Da bi v takšnih okoliščinah zagotovili čimbolj uspešno „ 
aktivnost sindikatov pri uresničevanju politike gospodarske 
stabilizacije, načrtnega usmerjanja družbenega razvoja in 
krepitev samoupravnega družbenoekonomskega položaja 
delavcev, sprejema republiški svet naslednja 

stališča in usmeritve: 
1. Sindikati moramo nenehno krepiti zavest delavcev, da je 

uspešno uresničevanje politike gospodarske stabilizacije te- 
meljni interes delavskega razreda in bistveni pogoj, tako za 
celotni gospodarski in družbeni napredek, kot tudi za krepitev 
samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev in 
ponovno stabilno rast njihovega osebnega in družbenega 
standarda. Trajno gospodarsko stabilnost pa je mogoče za- 
gotoviti le z neposredno zavzetostjo vseh delavcev v združe- 
nem delu in vseh odgovornih družbenih dejavnikov za kore- 
nito preosnovo našega gospodarstva, zasnovano na poveča- 
nju posamične in družbene produktivnosti dela in boljši izrabi 
razpoložljivih produkcijskih sredstev in delovnega časa, na 
večjem vključevanju v mednarodno delitev dela in na smotrni 
delitvi ustvarjenega dohodka za posamezne oblike porabe. 
Krepiti moramo zavest delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela, da lahko le z večjo produktivnostjo dela in 

smotrnejšim gospodarjenjem z družbenimi sredstvi v medse- 
bojni povezavi in soodvisnosti z delavci v drugih temeljnih 
organizacijah združenega dela zagotovijo tudi večji dohodek 
in s tem tudi večji osebni in družbeni standard delavcev in 
delovnih ljudi. 

2. Da bi zagotovili gospodarsko stabilnost, zmanjšali infla- 
cijo in hkrati okrepili materialno podlago dela, moramo tudi v 
drugem polletju letos kljub težjim pogojem za pridobivanje 
dohodka vztrajati pri uveljavljanju ciljev resolucije o politiki 
izvajanja' družbenega plana SR Slovenije v letu 1980, kar 
pomeni, da morajo rasti osebni dohodki počasneje od do- 
hodka in sredstev za razširitev materialne podlage dela. 
Vsako povečanje osebnih dohodkov, ki nima podlage v 
ustreznem povečanju dohodka, bi namreč v sedanjih gospo- 
darskih razmerah samo še poglobilo neskladja med kupno 
močjo prebivalstva in razpoložljivimi blagovnimi skladi, okre- 
pilo bi rast cen oziroma inflacijo ter tako oškodovalo celotni 
delavski razred, posebno pa delavce in družine z nizkimi 
dohodki. 

Zato morajo sindikati skupaj z drugimi odgovornimi druž- 
benimi dejavniki sproti spremljati uveljavljanje dogovora o 
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 
letu 1980 in ukrepati proti tistim organizacijam združenega 
dela in delovnim skupnostim, ki od dogovora odstopajo. Vsak 
primer morajo obravnavati odgovorno in selektivno glede na 
različne objektivne okoliščine pri pridobivanju dohodka. 

Delegati sindikatov bodo v odboru podpisnikov dogovora 
terjali temeljito oceno dosedanjega uresničevanja dogovora 
in podpirali takšne njegove dopolnitve, ki bodo omogočile 
učinkovito uresničevanje dogovora do konca leta. 

3. Sindikati znova terjamo pravičnejšo porazdelitev bre- 
men stabilizacije na vse dele združenega dela, vse sloje prebi- 
valstva in vse oblike porabe. Zavedamo se, da so sredstva za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev najpomembnejši 
vir kupne moči prebivalstva in da morajo zato prispevati tudi 
ustrezni delež k ustalitvi gospodarskih tokov. Vendar je 
očitno, da za zdaj le sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev in pokojnine v celoti prispevajo ustrezni 
delež k stabilizaciji, vsi drugi viri in oblike porabe pa k stabili- 
zaciji prispevajo manjši delež, kar še posebej velja za investi- 
cijsko in splošno porabo. 

Zato si bomo sindikati v vseh delovnih okoljih in vseh 
samoupravnih in družbenih organih, kjer smo organizirano 
prisotni, prizadevali, da se na podlagi sistemskih rešitev in z 
ukrepi tekoče ekonomske politike, politike davkov in prispev- 
kov ustvarijo taki pogoji, v katerih se bo po eni strani še bolj 
uveljavilo delo in dobro gospodarjenje in na tem temelječe 
pridobivanje in delitev dohodka, po drugi strani pa tudi pra- 
vičnejša porazdelitev bremen stabilizacije. 

4. Sedanje naglo naraščanje cen, posebno pa cen življenj- 
skih potrebščin in storitev, ki je večje od dogovorjenega na 
začetku leta, občutno znižuje realno vrednost osebnih dohod- 
kov zaposlenih, pokojnin, štipendij in socialnih dajatev ter 
ogroža življenjsko eksistenco delavcev in družin z nizkimi 
dohodki. Zato si bomo sindikati povsod prizadevali, da z 
ustreznim ravnanjem samega združenega dela in ukrepanjem 
odgovornih družbenih dejavnikov obrzdamo naraščanje cen 
in s tem preprečimo nadaljnje padanje osebnega in družbe- 
nega standarda delavcev in občanov. 

Sindikati terjamo, da se zaustavi nadaljnje padanje realnih 
osebnih dohodkov in s tem življenjske ravni delavcev in delov- 
nih ljudi. Zato se zavzemamo za družbeno opredelitev, da se 
poprečni realni osebni dohodki zaposlenih v letu 1980 ne 
smejo zmanjšati za več kot 8% v primerjavi z letom 1979. 
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Dejanski realni osebni dohodki posameznih delavcev in 
delovnih kolektivov bodo odvisni od dela in dobrega gospo- 
darjenja in smotrne delitvene politike v posamezni organiza- 
ciji združenega dela. Vendar mora biti ta dogovorjena spod- 
nja meja znižanja poprečnega realnega osebnega dohodka 
družbena usmeritev in podlaga za ustrezno ukrepanje vseh 
nosilcev gospodarjenja in tekoče ekonomske politike. 

5. Sindikati posebej opozarjamo na težavnejši položaj de- 
lavcev z nizkimi dohodki. Menimo, da lahko organizacije 
združenega dela največ store za izboljšanje položaja teh de- 
lavcev, če s povečanjem produktivnosti dela in boljšim gospo- 
darjenjem povečajo svoj dohodek, s tem pa tudi osebni doho- 
dek vseh delavcev. 

Pri tem pa je treba v delitvi po delu in rezultatih dela težiti, 
da bo proizvodno delo in delo v težjih delovnih razmerah 
ustrezneje vrednoteno v povezavi z doseženimi rezultati dela 
teh delavcev. Poleg tega naj s sredstvi skupne porabe in 
različnimi socialnimi ukrepi solidarnostno pomagajo delav- 
cem z nizkimi dohodki, vendar tako, da ti ukrepi ne bodo krnili 
redne delitve po delu; imeti morajo začasen pomen in upošte- 
vati morajo celotni dohodek posameznega delavca oziroma 
njegove družine. Pri tem naj upoštevajo takšna merila za 
dajanje družbene pomoči kot so dogovorjena v posameznih 
družbenopolitičnih skupnostih. 

Sindikati se bomo zavzemali, da bodo v skupnostih social- 
nega varstva in drugih samoupravnih skupnostih, občinah in 
krajevnih skupnostih zagotovili takšno uporabo meril druž- 
bene pomoči, da bodo izboljšali socialni položaj delavcev in 
družin z nizkimi dohodki. Pri tem je treba upoštevati tudi 
dopolnilne dohodke delavcev in njihovih družin. 

Sindikati zahtevamo, da v nobeni organizaciji združenega 
dela delavci za redno delo ne smejo prejemati osebnega 
dohodka, ki bi bil nižji od zajamčenega osebnega dohodka, 
določenega z zakonom. 

Sindikati predlagamo, da takoj začnemo oblikovati 
ustrezne podlage za določitev najnižjega oziroma zajamče- 
nega osebnega dohodka, ki naj se uveljavi s 1. 1. 1981. 

6. Sindikati priporočamo samoupravni interesni skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, da ob 
sedanjem usklajevanju oziroma povečanju pokojnin izboljša 
položaj upokojencev z nizkimi pokojninami tako, da spremeni 
cenzuse, višino varstvenega dodatka aH kako drugače olajša 
položaj upokojencev. 

Republiški skupnosti otroškega varstva priporočamo, da v 
okviru razpoložljivih sredstev poveča otroški dodatek in to 
diferencirano za posamezne kategorije upravičencev. 

Sindikati se zavzemamo, da organizacije združenega dela 
in ustrezni družbeni dejavniki ocenijo ter sprejmejo ukrepe za 
ustrezno povečanje oziroma uskladitev štipendij učencev in 
študentov. 

7. Sindikati se zavedamo, da bodo gospodarske razmere v 
prihodnjem letu še vedno težavne in da bo tudi celotno 
naslednje srednjeročno obdobje, obdobje stabilizacijskih pri- 
zadevanj. Vendar menimo, da poprečni realni osebni dohodki 
oziroma osebni in družbeni standard delavcev že v prihod- 
njem letu ne sme več upadati. Njegovo nadaljnje upadanje bi 
namreč negativno vplivalo na razpoloženje delavcev in nji- 
hova prizadevanja za povečanje produktivnosti dela in 
uspešno gospodarjenje. Obenem bi to slabilo tudi razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter krepilo ad- 
ministrativno ukrepanje. Zato si prizadevamo, da že zdaj 
ustvarjamo take gospodarske razmere in pripravljamo takšna 
izhodišča za družbenoekonomski razvoj v letu 1881, ki bodo 

zagotavljala rast realnih osebnih dohodkov v skladu z rastjo 
produktivnosti dela. To pomeni, da moramo zagotoviti 
ustrezno gospodarsko rast in spraviti vse oblike porabe v 
okvir razpoložljivih možnosti ter v ustrezna medsebojna ra- 
zmerja. 

Takšno usmeritev moramo uveljaviti že v prihodnjem letu, 
pa tudi v srednjeročnih planih za obdobje 1981-1985. Ti piani 
morajo poleg ekonomskih, vsebovati tudi socialne sestavine 
družbenoekonomskega razvoja, prilagojene politiki ekonom- 
ske stabilizacije. 

8. Sindikati in drugi družbeni dejavniki posvečamo veliko 
pozornost sedanjim družbenoekonomskim dogajanjem pred- 
vsem v gospodarstvu, premalo pa razmeram v družbenih 
dejavnostih, kar zmanjšuje uspešnost celotnih stabilizacijskih 
prizadevanj. Zato republiški svet zavezuje vse organizacije in 
organe zveze sindikatov, zlasti pa svoje predsedstvo ter 
ustrezne svete in republiške odbore sindikatov, da aktivno 
delujejo tudi na področju družbenih dejavnosti za uspešno 
uresničevanje stabilizacijske politike in za krepitev družbe- 
noekonomskega položaja teh delavcev. 

9. Celotno aktivnost sindikatov pri uresničevanju politike 
gospodarske stabilizacije moramo povezati s pripravo 2. kon- 
ference Zveze sindikatov Slovenije, ki bo obravnavala uveljav- 
ljanje delitve po delu in rezultatih dela. Konferenca bo spre- 
jela tudi družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje 
in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 
Uspešna izvedba konference bo prispevala k nadaljnjemu 
uresničevanju politike gospodarske stabilizacije in učinkovi- 
temu usmerjanju družbenoekonomskega razvoja. 

10. Sindikati moramo skupaj z drugimi družbenimi dejav- 
niki zagotoviti temeljito pripravo in široko obravnavo perio- 
dičnih obračunov organizacij združenega dela za tretje četrt- 
letje 1980. Njihova obravnava je letos še bolj pomembna, ker 
mora zagotoviti delavcem ter samoupravnim in družbenim 
dejavnikom čimbolj temeljito oceno sedanjih dogajanj v zdru- 
ženem delu in poslovnih rezultatov do konca leta 1980. To bo 
v marsičem vplivalo tudi na opredeljevanje razvojnih možno- 
sti in gospodarjenja v letu 1981, pa tudi na vsebino srednje- 
ročnih planov 1981-1985. Zato morajo vse organizacije in 
organi sindikatov posebno pozorno obravnavati periodične 
obračune za letošnje tretje četrtletje. 

11. Sindikati ocenjujemo, da sedanje motnje v preskrbi 
proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom ne- 
gativno vplivajo na poslovne rezultate, kar zelo vznemirja 
delavce. Zato priporočamo, da odgovorne organizacije in 
organi učinkovito razrešujejo tekoče probleme preskrbe in da 
čimprej ocenijo možnosti preskrbe s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom ter izdelajo realne materialne bilance vsaj 
za naslednjih šest mesecev. 

12. Republiški svet zavezuje vse organizacije in organe 
zveze sindikatov, osnovne organizacije in občinske svete, 
zlasti pa svoje predsedstvo, svete, odbore in republiške od- 
bore sindikatov dejavnosti, da učinkovito in dosledno uresni- 
čujejo ta stališča in usmeritve, uskladijo svoje delovanje z 
delovanjem drugih družbenih dejavnikov in tako pripomorejo 
k usklajeni in učinkoviti družbeni akciji za stabilizacijo gospo- 
darstva in uspešno usmerjanje družbenoekonomskega ra- 
zvoja. 

Sindikati moramo zagotoviti, da si bodo delegati združe- 
nega dela, posebno pa delegati sindikalnih organov v vseh 
institucijah političnega sistema, kjer ti delujejo, prizadevali za 
uresničevanje teh stališč in usmeritev. 
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