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PREDLOG ZAKONA 

o splošni ljudski obrambi in družbeni 

samozašč iti (ESA - 390) 

POVZETEK 

predloga zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti 

V predlogu zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti so uveljavljene naslednje pomembnejše zna- 
č ilnosti: 

1. V temeljnih načelih je opredeljen v skladu z zveznim 
zakonom o splošni ljudski obrambi, enotni obrambno- 
samozašč itni sistem ter splošna ljudska obramba in druž- 
bena samozašč ita kot enotna obrambno-samozašč itna 
funkcija socialistične samoupravne družbene ureditve. 
Povzeta je opredelitev splošne ljudske obrambe in opre- 
deljena vsebina družbene samozašč ite, ki jo zvezni zakon 
o splošni ljudski obrambi ureja le v delu, ki se neposredno 
navezuje na obrambno funkcijo. Določeni so temelji obeh 
sestavin in opredeljene nevarnosti, ki se preprečujejo in 
odpravljajo z uresničevanjem splošne ljudske obrambe in 
družbene samozašč ite. 

2. V splošnih določbah so urejena splošna načela za 
ustanavljanje, sestav in delovanje komitejev za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito. Po zveznem 
zakonu je povzeta opredelitev izrednih razmer, izvajanje 
mobilizacije ter načela za izdelavo obrambnih in varnost- 
nih načrtov. 

3. Določbe o temeljnih pravicah in dolžnostih delovnih 
ljudi in občanov so za področje splošne ljudske obrambe 
povzete po zveznem zakonu in z njim so usklajena ter 
urejena tista vprašanja, ki niso zajeta že v zveznem za- 
konu. Razširjena je materialna dolžnost za potrebe naro- 
dne zašč ite in organov za notranje zadeve, ki se z zveznim 
zakonom ne ureja Konkretno so določene tudi pravice in 
dolžnosti delovnih ljudi in občanov pri uresničevanju na- 
log in aktivnosti družbene samozašč ite. 

4. Dopolnjeno je poglavje zakona o krajevnih skupno- 
stih, temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

5. V zakonu so urejene tudi pravice in dolžnosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti, poslovnih skupnosti in dru- 
gih oblik združevanja organizacij združenega dela na po- 
droč ju splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite. 
S temi določbami so zajete tudi kmetijske zadruge in 
druge oblike združevanja kmetov, obrtne in druge zadruge 
ter oblike povezovanja samostojnega osebnega dela v 
sistem združenega dela. 

6. V poglavju o družbenopolitičnih in družbenih organi- 
zacijah ter društvih so združene določbe o nalogah in 
vlogi družbenopolitičnih organizacij, ki so bile v osnutku 
zakona opredeljene v temeljnih določbah, ter določbe o 
nalogah družbenih organizacij in društev. 

7. V skladu s pripombami, danimi na osnutek zakona, so 
dopolnjene določbe zakona, ki urejajo naloge družbeno- 
političnih skupnosti na področ ju splošne ljudske obrambe 
m družbene samozašč ite. Z zakonom so natančneje ure- 
jene naloge in pristojnosti republike in republiških orga- 

8. Teritorialna obramba je v zakonu urejena kot del 
splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji in kot del oboro- 
ženih sil SFRJ ter kot najširša oblika organiziranja in 
pripravljanja delovnih ljudi in občanov za oborožen 

splošni ljudski odpor. Teritorialna obramba opravlja tudi 
določene naloge ob naravnih in drugih nesrečah ter v 
izrednih razmerah. V vojni so pripadniki teritorialne 
obrambe tudi delovni ljudje in občani, ki v narodni zašč iti z 
orožjem ali kako drugače sodelujejo v splošnem ljudskem 
odporu. 

9. Narodna zašč ita je opredeljena kot najširša oblika 
samozaščitnega in samoobrambnega delovanja delovnih 
ljudi in občanov za opravljanje določenih nalog družbene 
samozaščite v miru ter za njihovo najširše vključevanje v 
oborožen boj in druge oblike odpora. Deluje po načrtu za 
delovanje narodne zašč ite, ki je sestavni del obrambnega 
in varnostnega načrta. 

10. Civilna zašč ita je opredeljena kot del splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite ter najširša oblika pri- 
prav in udeležbe delovnih ljudi in občanov za zašč ito in 
reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob 
vojnih akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah in za izvaja- 
nje samozašč itnih nalog v izrednih razmerah. 

11. Dopolnjeno in z zveznim zakonom usklajeno je tudi 
poglavje o opazovanju in obveščanju. Novost, ki jo določa 
zvezni zakon je predvsem v tem, da centri za obveščanje 
delujejo že v miru. 

12. V poglavju o obrambnem in samozaščitnem uspo- 
sabljanju so upoštevane pripombe iz razprave o osnutku 
zakona razen predlogov, da bi se razširjalo trajanje dopol- 
nilnega usposabljanja za pripadnike civilne zašč ite in 
službe za opazovanje in obveščanje. 

13 Na podlagi zveznega zakona so v zakonu dopolnjene 
določbe o ukrepih za varnost in za varovanje tajnosti. 

14 V določbah zakona, ki urejajo financiranje splošne 
ljudske obrambe in družbene samozašč ite, je določeno, 
da se v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za srednje- 
ročno obdobje opredelijo naloge razvoja, opremljanja in 
usposabljanja teritorialne obrambe ter druge naloge 
splošne ljudske obrambe, ki so skupnega pomena za SR 
Slovenijo. Dopolnjene so tudi določbe o prispevku za 
ljudsko obrambo ter določena je osnova za obračun tega 
prispevka. Potreba po učinkovitejšem usmerjanju in 
spremljanju porabe sredstev za ljudsko obrambo je nare- 
kovala tudi natančnejšo razdelavo osnov financiranja ljud- 
ske obrambe, kar še posebej velja za spremljanje teh 
sredstev v občinah, zlasti pri lastnih obrambnih pripravah 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

15. V kazenskih določbah so določene sankcije le zaradi 
neizvrševanja tistih dolžnosti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozašč ite, ki bi bistveno vplivale na enotnost 
in uč inkovitost obrambnega in samozašč itnega delovanja, 
več ina dolžnosti na tem področ ju pa je že sankcioniranih 
s kazenskimi določbami zveznem zakonu o splošni liud- 
ski obrambi. 

II. Novi zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti ne povečuje obveznosti oziroma ne določa 
novih nalog republiškim in občinskim organom, organiza- 
cijam združenega dela ter drugim samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim. 

III. Z uveljavitvijo zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva, le na področ ju izvrševanja zakloniščne 
politike bodo morale organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti v 15 letih 
zagotoviti sredstva za zgraditev zaklonišč oziroma prila- 
goditev že obstoječ ih objektov v ta namen, kjer za zakla- 
njanje ni poskrbljeno. 
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I. TEMELJNA NAČELA 

1. člen 
Splošna ljudska obramba in družbena samoza- 

ščita se v Socialistični republiki Sloveniji organizi- 
rata in gradita na podlagi ustavnih določ il, na pod- 
lagi temeljev sistema splošne ljudske obrambe do- 
ločenih z zveznim zakonom o splošni ljudski 
obrambi in na podlagi tega zakona kot neloč ljivi del 
socialistične samoupravne družbene ureditve, kot 
vsebina in oblika obrambne in varnostne organizi- 
ranosti socialistične samoupravne družbe in kot 
enotni obrambno-samozaščitni sistem za primer, 
če bi bile ogrožene svoboda, neodvisnost in suve- 
renost jugoslovanskih narodov in narodnosti ali 
ozemeljska neokrnjenost in z ustavo določena 
družbena ureditev.Socialistične republike Slovenije 
in Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
za primer naravnih in drugih nesreč ali izrednih 
razmer, za varstvo samoupravnih in drugih pravic 
ter svoboščin človeka in občana, družbenega in 
osebnega premoženja ter za odpravljanje in prejDre- 
čevanje sovražnih in družbeno škodljivih pojavov in 
dejanj. 

2. č len 
Splošna ljudska obramba v SR Sloveniji je del 

enotnega organiziranja, pripravljanja in aktivnega 
sodelovanja delovnih ljudi in občanov, temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter 
društev, občin, pokrajin, republik in federacije pri 
odvračanju in preprečevanju napada in drugih ne- 
varnosti za državo, v oboroženem boju in vseh 
drugih oblikah splošnega ljudskega odpora, pri za- 
šč iti in reševanju prebivalstva, materialnih in drugih 
dobrin, pri ustvarjanju materialnih pogojev odpora 
ter pri izvrševanju drugih nalog, ki so pomembne za 
varovanje in obrambo neodvisnosti, suverenosti, 
ozemeljske neokrnjenosti države ter z ustavo dolo- 
čene socialistične samoupravne družbene ureditve. 

Oborožen boj je v splošnem ljudskem odporu 
odloč ilna oblika upiranja agresiji in tvori z vsemi 
drugimi oblikami boja in odpora neloč ljivo celoto. 
Nosilec oboroženega boja so oborožene sile, ki jih 
sestavljata Jugoslovanska ljudska armada in terito- 
rialna obramba, v vojni pa tudi pripadniki narodne 
zaščite ter vsi delovni ljudje in občani, ki z orožjem 
sodelujejo v odporu zoper napadalca. 

3. č len 
Družbena samozašč ita je celota ukrepov in aktiv- 

nosti, ki jih v miru, ob naravnih in drugih nesrečah 
in izrednih razmerah, v neposredni vojni nevarnosti 
ter v vojni organizirajo in opravljajo delovni ljudje in 
občani, organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, dru- 
ge samoupravne organizacije in skupnosti, družbe- 
nopolitične in družbene organizacije ter društva in 
družbenopolitične skupnosti za zaščito neodvisno- 
sti in ozemeljske neokrnjenosti Socialistične repu- 
blike Slovenije in Socialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije, ustavne ureditve, socialističnega sa- 
moupravljanja, neuvrščenosti, bratstva, enotnosti 
in enakopravnosti jugoslovanskih narodov in naro- 
dnosti, samoupravnih pravic delavca in občana ter 
drugih pravic in svoboščin človeka in občana, 
osebne in premoženjske varnosti ter materialnih in 
drugih dobrin družbe. 

4. č len 
Splošna ljudska in družbena samozašč ita se ra- 

zvijata in temeljita: 

- na pravici in dolžnosti vseh delovnih ljudi in 
občanov, da se ne glede na spol, organizirajo in 
usposabljajo za naloge splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter sami ali v sodelovanju s 
pristojnimi državnimi organi odkrivajo in prepreču- 
jejo sovražne in družbeno škodljive pojave in deja- 
nja in, da se v primeru agresije uprejo napadalcu z 
oboroženim bojem in drugimi oblikami odpora; 

- na pravici in dolžnosti temeljnih in drugih or- 
ganizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, da se organizirajo 
in pripravljajo za zašč ito in reševanje prebivalstva, 
materialnih in drugih dobrin, za preprečevanje in 
odpravljanje izrednih razmer, za delovanje v vojni 
ter za opravljanje nalog in aktivnosti družbene sa- 
mozaščite; 

- na pravici in dolžnosti družbenopolitičnih in 
družbenih organizacij ter društev, da v skladu z 
naravo svoje dejavnosti neposredno sodelujejo v 
organiziranju in pripravah splošne ljudske obrambe 
in v aktivnostih družbene samozaščite , pri mobili- 
zaciji, pri idejnopolitičnem, strokovnem in sploš- 
nem usposabljanju delovnih ljudi in občanov ter pri 
razvijanju in utrjevanju njihove varnostne kulture in 
pripravljenosti za obrambo države in njene ustavne 
ureditve; 

- na pravici in dolžnosti družbenopolitičnih 
skupnosti, da urejajo in organizirajo splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito in ustvarjajo 
materialne in druge pogoje za nenehno krepitev 
varnosti ter obrambne in samozaščitne moč i druž- 
be, da ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
razmerah organizirajo in vodijo aktivnosti delovnih 
ljudi in občanov ter njihovih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti pri zašč iti in reševanju prebival- 
stva, materialnih in drugih dobrin, pri preprečeva- 
nju in odpravljanju vzrokov, žarišč in posledic izre- 
dnih razmer ter pri preprečevanju sovražnih in 
družbeno škodljivih pojavov in dejanj, ob vojni ne- 
varnosti in ob agresiji na državo pa mobilizirajo vse 
sile in sredstva ter organizirajo in vodijo splošni 
odpor zoper napadalca. 

5. č len 
Delovni ljudje in občani pripravljajo splošno ljud- 

sko obrambo ter uresničujejo in razvijajo družbeno 
samozaščito za zaščito in varovanje samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in občanov, pravic in svobo- 
šč in človeka in občana, za zaščito vrednot samou- 
pravne socialistične družbe ter nadaljnjega družbe- 
nega razvoja pred: 

- oboroženo agresijo in agresivnimi napadi, 
grožnjami in pritiski katerekoli vrste; 

- izpodkopavanjem samoupravnih odnosov, pr- 
šenjem predpisov in samoupravnih splošnih aktov 
ter odločitev samoupravnih, in drugih organov in 
pred drugimi napadi na samoupravne pravice de- 
lovnih ljudi; 

- psihološko-propagandnim, obveščevalnim, 
subverzivnim in drugim protisocialističnim in proti- 
samoupravnim delovanjem zunanjih in notranjih 
sovražnikov; 

- nezakonitim prisvajanjem in uničevanjem ter 
zlorabo družbenega premoženja in pred drugimi 
oblikami ogrožanja, napada ali spodkopavanja 
družbenoekonomskega in političnega sistema; 

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

in občane in pred drugimi oblikami ogrožanja nji- 
hovih pravic in svoboščin ter njihove osebne in 
premoženjske varnosti; 

- nesrečami pri delu, požari, prometnimi nesre- 
čami ter pred posledicami naravnih in drugih ne- 
sreč ; 

- onesnaževanjem človekovega okolja; 
- odkrivanjem podatkov, ki pomenijo državno, 
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OPOMBE: vojaško, uradno ali poslovno tajnost in pred drugi- 
mi oblikami ter vrstami sovražnih ali družbeno 
škodljivih pojavov in dejanj. 

6. č len 
Vsi delovni ljudje in občani, temeljne in druge 

organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skupnosti, druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, družbenopolitič - 
ne in družbene organizacije ter društva, družbeno- 
politične skupnosti in njihovi organi, so aktivni or- 
ganizatorji in nosilci ter izvajalci pravic in dolžnosti, 
ukrepov, nalog in aktivnosti splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite. 

Za vodenje oboroženega boja in drugih oblik 
splošnega ljudskega odnora, za izvajanje ukrepov 
zaščite in reševanje prebivalstva, materialnih in 
drugih dobrin in za opravljanje določenih nalog 
družbene samozašč ite, delovni ljudje in občani or- 
ganizirajo teritorialno obrambo, narodno zaščito, 
civilno zašč ito, službo za opazovanje in obveščanje 
in upravne zveze ter ustrezne upravne in druge 
strokovne organe in službe. 

Določene strokovne naloge varnosti, obrambe in 
samozaščite opravljajo organi za notranje zadeve v 
skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

7. č len 
Družbenopolitične organizacije ter vse organizi- 

rane socialistične sile združene v Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva Slovenije na čelu z Zvezo komu- 
nistov Slovenije z idejnopolitično aktivnostjo 
usmerjajo in razvijajo politično in akcijsko enotnost 
delovnih ljudi in občanov, razvijajo njihovo sociali- 

stično zavest in patriotizem, budnost in varnostno 
kulturo ter solidarnost pri krepitvi obrambne in 
samozaščitne moč i domovine in pripravljenost za 
preprečevanje in odpravljanje posledic naravnih in 
drugih nesreč , izrednih razmer, sovražnih ali druž- 
beno škodljivih pojavov in dejanj, razvijajo in utrju- 
jejo zavest o možnosti uspešne obrambe .pred vsa- 
kim napadalcem in v vseh vojnih razmerah ter 
spodbujajo ustvarjalnost in aktivnost svojih č lanov* 
in vseh delovnih ljudi in občanov pri uresničevanju 
pravic in dolžnosti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

II. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Komiteji za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito 

8. člen 
Za dosledno uresničevanje politike, ciljev in na- 

log splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite, stalno spremljanje in ocenjevanje varnostnih 
in obrambnih razmer, usmerjanje in spodbujanje 
obrambnih priprav in aktivnosti družbene samoza- 
šč ite, usmerjanje izdelave obrambnih in varnostnih 
načrtov, pravočasno, enotno in uč inkovito priprav- 
ljanje in delovanje celotnega obrambno samoza- 
šč itnega sistema in vseh njegovih sestavin, sil in 
sredstev ob neposredni vojni nevarnosti, v vojni, ob 
naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah in 
drugih nevarnostih, ter za zagotovitev uresničeva- 
nja z ustavo določeno vloge in odgovornosti zveze 
komunistov za varstvo socialistične revolucije in 
socialističnih samoupravnih družbenih odnosov, 
ustanovijo organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti in družbenopolitične skupnosti komiteje 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito kot svoje koordinacijske in politično operativ- 
ne organe. 

Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbe- 

no samozaščito odločajo na podlagi ocene varnost ] 
nih in vojnopolitičnih razmer, v skladu z zakonom! 
ter drugimi predpisi, o aktiviranju posameznih or- 
ganov, organizacij in skupnosti ter o uporabi njiho- 
vih sil in sredstev v danih vojnih in izrednih razme- 
rah ter ob drugih nevarnostih. 

Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito izjemoma odločajo, v skladu z za- 
konom ter odlokom Predsedstva Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije, tudi o uporabi teri- 
torialne obrambe. 

Sklepe, stališča in smernice, ki jih sprejme pri- 
stojni komite za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, so dolžni uresničevati tudi vsi 
komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, na katere se nanašajo. 

9. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito imenuje na predlog zveze komunistov 
v organizacijah združenega dela delavski svet ozi- 
roma njemu ustrezen organ upravljanja, v krajevnih 
skupnostih skupščina krajevne skupnosti, v druž- 
benopolitičnih skupnostih pa skupščina družbeno- 
politične skupnosti. 

V temeljni organizaciji združenega dela oziroma 
krajevni skupnosti, kjer ni osnovne organizacije 
zveze komunistov, predlaga imenovanje komiteja 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito občinski komite zveze komunistov na predlog 
osnovne organizacije sindikata oziroma krajevne 
konference socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito vodi predsednik, ki je praviloma sekre- 
tar osnovne organizacije oziroma sekretar komiteja 
oziroma predsednik konference zveze komunistov. 
Predsednik komiteja ima namestnika. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito je za svoje delo odgovoren organu, ki 
ga je imenoval, in zvezi komunistov. 

10. č len 
V primeru, če bi bilo zaradi vojnih ali izrednih 

razmer delovanje posameznih družbenih ali držav- 
nih organov oziroma organov samoupravljanja za- 
časno onemogočeno, sprejemajo komiteji za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v 
skladu s politiko in stališč i zveze komunistov ukre- 
pe za obnavljanje njihove sestave in delovanja; do 
takrat pa skrbijo za opravljanje njihovih funkcij in 
jih v nujnih primerih tudi sami neposredno oprav- 
ljajo. 

11. č len 
V samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v 

državnih organih, v katerih se ne ustanovi komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč i- 
to, imenuje organ upravljanja odbor za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito za 
opravljanje določenih nalog splošne ljudske 
obrambe-in družbene samozaščite. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito pripravlja predlog obrambnega in var- 
nostnega načrta in ju predlaga v sprejem organu 
upravljanja ter opravlja druge naloge splošne ljud- 
ske obrambe in aktivnosti družbene samozaščite 
določene s samoupravnimi splošnimi akti. 

2. Druge splošne določbe 

12. člen 
Ob neposredni vojni nevarnosti se izvajajo ukrepi 

za pripravljenost za prehod družbe iz mirnodobne- 
ga v vojno stanje in za delovanje v vojnih razmerah. 
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13. č len 
Ob napadu na državo imajo vsi delovni ljudje in 

občani, samoupravni organi, organizacije in skup- 
nosti ter državni organi pravico in dolžnost, da 
takoj začnejo z-oboroženim bojem in drugimi obli- 
kami odpora zoper napadalca oziroma z izvrševa- 
njem drugih nalog splošnega ljudskega pdpora. 

Oborožen boj in vse druge oblike odpora se na- 
daljujejo tudi na delih državnega ozemlja, ki ga 
začasno zasede sovražnik. 

14. č len 
Za izredne razmere se šteje oboroženo, subver- 

zivno ali drugačno delovanje, ki neposredno ogro- 
ža neodvisnost, suverenost, ozemeljsko neokrnje- 
nost in z ustavo določeno družbeno ureditev Socia- 
listične republike Slovenije in Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

V izrednih razmerah sprejema Predsedstvo SR 
Slovenije na podlagi ocene Komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slo- 
venije ustrezne ukrepe za varstvo ustavnega reda in 
miru, v skladu s svojimi pristojnostmi. 

15. člen 
V primeru oboroženega napada na državo izvaja- 

jo organizacije združenega dela, krajevne skupno- 
sti, samoupravne interesne skupnosti, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, družbenopo- 
litične in družbene organizacije ter društva in druž- 
benopolitične skupnosti mobilizacijo svojih sil in 
sredstev za izvršitev nalog obrambe in zaščite ne da 
bi čakale na poziv ali ukaz. Po ukazu pristojnega 
organa se izvaja mobilizacija tudi ob neposredni 
vojni nevarnosti ter v izrednih razmerah. 

Ob mobilizaciji preidejo teritorialna obramba, or- 
gani za notranje zadeve, samoupravne organizacije 
in skupnosti, državni in drugi organi ter organizaci- 
je v skladu z obrambnimi in varnostnimi načrti iz 
mirnodobne na vojno organizacijo oziroma drugo 
razmeram ustrezno organiziranost in se pripravijo 
za vodenje splošnega ljudskega odpora oziroma 
izvrševanje drugih nalog obrambe in zaščite. 

V izrednih razmerah lahko izda ukaz za izvedbo 
mobilizacije sil in sredstev iz prejšnjega odstavka 
Predsedstvo SR Slovenije na podlagi ocene Komi- 
teja za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito SR Slovenije v okviru svojih pristojnosti. 

Če je po oceni komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito družbenopoli- 
tične skupnosti potrebno izvesti mobilizacijo za za- 
šč ito in reševanje prebivalstva, materialnih in dru- 
gih dobrin, sprejme ukaz o mobilizaciji izvršni svet 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

16. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela, 

krajevne skupnosti, samoupravne interesne skup- 
nosti, druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva, družbenopolitične skupnosti in njihovi or- 
gani sprejemajo svoje obrambne načrte in načrte za 
preprečevanje in odpravljanje izrednih razmer (v 
nadaljnjem besedilu: varnostni načrt). 

V obrambnih načrtih določ ijo način in oblike vo- 
denja splošnega ljudskega odpora ter svojo organi- 
ziranost, ukrepe in način delovanja ob mobilizaciji, 
neposredni vojni nevarnosti in v vojni. 

V varnostnih načrtih določijo ukrepe in aktivnosti 
za preprečevanje in odpravljanje izrednih razmer, 
oblike organiziranja in delovanja ter druge aktivno- 
sti družbene samozaščite. 

Obrambni in varnostni načrti samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti morajo biti usklajeni med 
seboj in z ustreznimi načrti družbenopolitičnih 
skupnosti. 

17. č len 
Temeljne in druge organizacije združenega dela, 

krajevne skupnosti, samoupravne interesne skup- 
nosti, druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva in družbenopolitične skupnosti v sistemu 
družbenega planiranja redne mirnodobne dejavno- 
sti, zagotavljajo materialne in-druge pogoje za ak- 
tivno in neposredno udeležbo v obrambnih pripra- 
vah in za krepitev obrambne in samozaščitne pri- 
pravljenosti družbe v skladu s svojimi obrambnimi 
in varnostnimi načrti. 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV 

1. Temeljne pravice in dolžnosti 

18. č len 
Skrb za varnost in obrambo Socialistične republi- 

ke Slovenije in Socialistične federativne Republike 
Jugoslavije je nedotakljiva in neodtujljiva pravica 
ter najvišja dolžnost in čast vseh delovnih ljudi in 
občanov. 

Delovni ljudje in občani se v vsakem delovnem in 
življenjskem okolju organizirajo tako, da si zagoto- 
vijo najboljše pogoje za uveljavljanje in izvrševanje 
svojih pravic in dolžnosti splošne ljudske obrambe 
in družbene samozašč ite, pristojni organi pa jim 
morajo dajati v ta namen ustrezno strokovno in 
drugo pomoč ter potrebne informacije. 

19. č len 
Pri uresničevanju splošne ljudske obrambe imajo 

delovni ljudje in občani zlasti naslednje pravice in 
dolžnosti: 

1. vojaško dolžnost, ki jo izvršujejo v Jugoslovan- 
ski ljudski armadi, v teritorialni obrambi, v organih 
za notranje zadeve, v enotah za zveze družbenopo- 
litičnih skupnosti, med vojno pa tudi posamično, če 
se ne morejo pridružiti enotam ali zavodom oboro- 
ženih sil; 

2. delovno dolžnost, ki jo izvršujejo v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih 
ter v drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, v družbenopolitičnih ter družbenih organi- 
zacijah, v organih družbenopolitičnih skupnosti in v 
državnih organih ter z opravljanjem nalog in del za 
oborožene sile oziroma del pomembnih za obram- 
bo države; 

3. dolžnost delovati v civilni zašč iti ter izvajati 
ukrepe osebne in vzajemne zaščite in druge ukrepe 
civilne zašč ite; 

4. dolžnost delovati v službi za opazovanje in 
obveščanje - v centrih za obveščanje ter v drugih 
delih te službe; 

5. dolžnost usposabljati se za splošno ljudsko 
obrambo; 

6. materialno dolžnost, ki jo izvršujejo z dajanjem 
določenih sredstev oboroženim silam, narodni za- 
šč iti, civilni zašč iti, službi za opazovanje in obve- 
ščanje, organom za notranje zadeve ter drugim 
organom družbenopolitičnih skupnosti in organi- 
zacijam združenega dela, ki so posebnega pomena 
za splošno ljudsko obrambo. 

Delovni ljudje in občani so dolžni tudi v miru 
dajati materialna sredstva po 6. točki prejšnjega 
odstavka zaradi pregledov in vaj. 

20. člen 
Pri uresničevanju družbene samozaščite imajo 

delovni delovni ljudje in občani zlasti pravico in 
dolžnost: 

OPOMBE: 

priloga poročevalca 



OPOMBE: 1 da se seznanjajo z vsebino, metodami in obli- 
kami sovražnega in družbeno škodljivega delova- 
nja, ocenjujejo varnostne razmere v svojih organi- 
zacijah 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 var- 
nost širše družbene skupnosti in socialističnih sa- 
moupravnih odnosov v celoti; 

2. da odkrivajo in preprečujejo sami ali v sodelo- 
vanju s pristojnimi državnimi organi sovražne in 
družbeno škodljive pojave in dejanja; 

3. da s skrbnostjo dobrega gospodarja varujejo 
pred škodljivimi dejanji in vplivi družbeno premože- 
nje, ki jim je zaupano ter druge družbene in naravne 
dobrine; 

4. da izvajajo ukrepe, ki zagotavljajo njihovo 
osebno in premoženjsko varnost; 

5. da varujejo državne, vojaške, uradne in poslov- 
ne tajnosti; 

6. da se usposabljajo za opravljanje nalog druž- 
bene samozaščite. 

21. č len 
Za izvrševanje določenih nalog družbene samo- 

zašč ite in za udeležbo v oboroženem boju ter v 
drugih oblikah splošnega ljudskega odpora imajo 
delovni ljudje in občani pravico in dolžnost, da 
organizirajo narodno zašč ito in delujejo v njej. 

22. č len 
Delovni ljudje in občani so dolžni dajati v vojni, 

ob naravni.h in drugih nesrečah ter v izrednih ra- 
zmerah na podlagi samoorganiziranja, samopomo- 
č i in solidarnosti tudi živila, obleko, obutev ter dru- 
ga sredstva za udeležence oboroženega boja, reše- 
valce in žrtve vojne ožiroma naravnih in drugih 
nesreč ter izrednih razmer. 

23. člen 
Delovni ljudje in občani morajo brez odlašanja 

obvestiti najbližji organ za notranje zadeve ali naj- 
bližji center za obveščanje, enoto teritorialne 
obrambe, štab za civilno zašč ito, gasilsko enoto ali 
ustrezen organ krajevne skupnosti o vsaki nevarno- 
sti, ki so jo opazili ali drugače zanjo zvedeli in ki bi 
utegnila ogroziti življenje ljudi ali materialne in dru- 
ge dobrine v večjem obsegu ali druge interese 
varnosti, splošne ljudske obrambe ali družbene sa- 
mozaščite. 

24. č len 
Delovni ljudje in občani morajo varovati in po 

predpisih vzdrževati orožje in drugo opremo, ki jim 
je zaupana. 

25. č len 
Pripradnik oboroženih sil, narodne zašč ite, civil- 

ne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje in 
enote za zveze družbenopolitične skupnosti ter ob- 
veznik delovne dolžnosti se morg na vpoklic pristoj- 
nega organa zglasiti pri določenem organu oziro- 
ma organizaciji v kraju in ob času, ki sta navedena v 
posamičnem ali splošnem pozivu. 

Če se vpoklicani ne odzove pozivu in ne opravič i 
svojega izostanka, lahko upravni organ, pristojen 
za zadeve ljudske obrambe sam ali na predlog 
organa, ki je zahteval vpoklic, izda nalog, da ga 
privede uradna oseba. Ta nalog izvrši pristojni 
organ za notranje zadeve. 

Delovni ljudje in občani, ki so razporejeni za 
opravljanje določenih dolžnosti, morajo na lastno 
pobudo ali po odloč itvi pristojnega organa, v pri- 
meru potrebe in v skladu z nastalimi razmerami 
opravljati tudi druge naloge obrambe in zaščite 
dokler niso poklicani k opravljanju nalog, h katerim 
so razporejeni. 

Matere, rejniki in samohranilci z enim ali več 

otroki, ki še niso stari 10 let se lahko izjemoma 
razporedijo k izvrševanju delovne dolžnosti izven 
stalnega prebivališča, če se jim med opravljanjem 
delovne dolžnosti zagotovi nega in varstvo otrok. 

2. Druge pravice in dolžnosti 

26. č len 
Poškodba ali bolezen, ki nastane pri izvrševanju 

pravic in dolžnosti iz 19., 20. in 21. člena tega 
zakona, razen pri sodelovanju v Jugoslovanski 
Ijdski armadi, 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. Čas in 
kraj nastanka bolezni ali poškodbe ugotovi organ, 
ki je organiziral aktivnost, na kateri je obveznik 
zbolel'ali se poškodoval, prijavi pa se občinskemu 
upravnemu organu pristojnemu za zadeve ljudske 
obrambe. 

27. č len 
Pripadnik teritorialne obrambe, narodne zaščite, 

civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje 
ali enote za zveze družbenopolitične skupnosti, ki 
se pri opravljanju nalog poškoduje, pa zaradi take 
poškodbe zboli ali izgubi delovno sposobnost, je 
zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, kakor oseba v 
delovnem razmerju za primer nesreče pri delu. 
Osnova za odmero pravic je najmanj povprečni 
mesečni osebni dohodek na zaposlenega delavca v 
SR Sloveniji v zadnjem letu pred nastankom po- 
škodbe, če je to za pripadnika ugodnejše ali če ni 
zaposlen. 

Družinski č lani pripadnika, ki v primerih iz prejš- 
njega odstavka izgubi življenje, imajo po njem pra- 
vico do družinske pokojnine po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju. 

Družina pripadnika, ki pri opravljanju nalog iz 
prvega odstavka tega člena izgubi življenje, ima 
pravico do enkratne denarne pomoč i v višini naj- 
manj šestih povprečnih mesečnih osebnih dohod- 
kov zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v zadnjem 
letu pred poškodbo. 

Pripadnik, ki je imel pri opravljanju nalog iz prve- 
ga odstavka tega člena materialno škodo, ima pra- 
vico do povračila te škode. 

Usposabljanje delovnih ljudi in občanov za 
opravljanje nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, za opravljanje nalog narodne 
zaščite, pripadnikov civilne zaščite, službe za opa- 
zovanje in obveščanje, enot za zveze družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter delavcev, ki v organih in organi- 
zacijah opravljajo strokovna dela splošne ljudske 
obrambe se praviloma izvaja izven delovnega časa 
oziroma kadar udeleženci ali pripadniki ne delajo, 
in jim med tem časom ne pripada nadomestilo 
osebnega dohodka. 

Pravice družinskih članov pripadnika teritorialne 
obrambe iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
urejajo zvezni predpisi. 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic 
iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, zagoto- 
vijo družbenopolitične skupnosti v skladu z določ- 
bami tega zakona, 
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IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI, TEMELJNIH 
IN DRUGIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI 

1. Krajevne skupnosti 

28. č len 
V krajevni skupnosti se delovni ljudje in občani 

organizirajo in pripravljajo za opravljanje nalog in 
aktivnosti družbene samozaščite, za oborožen boj 
in druge oblike odpora, za osebno in vzajemno 
zašč ito in reševanje ogroženega prebivalstva^ ma- 
terialnih in drugih dobrin, za preskrbo oboroženih 
sil in prebivalstva ter opravljanje drugih nalog, ki so 
določene z obrambnim in varnostnim načrtom v 
skladu s položajem in velikostjo ozemlja, s številom 
prebivalcev ter z ekonomsko in socialno razvitostjo 
krajevne skupnosti. 

Delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti skr- 
bijo za svoje obrambno in samozaščitno usposab- 
ljanje in pripravljanje za uč inkovito izvrševanje na- 
log splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite. 

Delovni ljudje in občani uresničujejo v krajevni 
skupnosti ob naravnih in drugih nesrečah ukrepe 
za zaščito in reševanje ljudi, materialnih in drugih 
dobrin, v primeru izrednih razmer ali drugih nevar- 
nosti izvajajo ukrepe in aktivnosti za. njihovo od- 
pravljanje, v vojni pa organizirajo in vodijo splošni 
ljudski odpor v skladu s svojimi obrambnimi načrti, 
ukrepi občine in odločitvami organov krajevne 
skupnosti. 

29. č len 
Delovni ljudje in občani sosednjih krajevnih 

skupnosti se samoupravno dogovarjajo in povezu- 
jejo za usklajeno in uč inkovito opravljanje nalog 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Za usklajevanje in opravljanje nalog splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite, ki so skup- 
nega pomena, lahko ustanovijo koordinacijske or- 
gane, katerih naloge in pristojnosti določ ijo z ak- 
tom o ustanovitvi. 

30. č len 
Delovni ljudje in občani uresničujejo v krajevni 

skupnosti zlasti naslednje naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite: 

1. spremljajo in ocenjujejo varnostne in vojaško- 
politične razmere in v skladu s tem sprejemajo in 
izvajajo ustrezne ukrepe za varnost, obrambo in 
zaščito svoje ter širše družbene skupnosti: 

2. razvijajo varnostno kulturo ter organizirajo in 
izvajajo aktivnosti, ki so pomembne za boj in zašč i- 
to pred sovražnim, obveščevalnim, propagandnim 
in drugim subverzivnim delovanjem in za prepreče- 
vanje družbeno škodljivih pojavov in dejanj; 

3. organizirajo informativno-propagandno delo 
in se seznanjajo z vsebino, metodami in oblikami 
sovražnega in družbeno škodljivega delovanja; 

4. varujejo družbene objekte, javni red ter okolje 
in sodelujejo pri izvajanju-,ukrepov za varnost pro- 

meta, požarno varnost ter varnost družbenega in 
zasebnega premoženja; 

5. organizirajo narodno zaščito, jo usposabljajo 
in v njej sodelujejo; 

6. organizirajo, opremljajo in pripravljajo štabe 
in enote civilne zaščite ter skrbijo za priprave in za 
izvajanje osebne in vzajemne zašč ite ter drugih 
ukrepov civilne zašč ite; 

7. organizirajo zbiranje podatkov, ki so po- 

membni za varnost in splošno ljudsko obrambo ter 
jih sporočajo centru za obveščanje oziroma drugim 
pristojnim organom v krajevni skupnosti ali občini; 

8. organizirajo teritorialno obrambo; 
9. sodelujejo pri izvajanju mobilizacije vseh sil in 

sredstev ter skrbijo za nastanitev enot oboroženih 
sil, umaknjenih organizacij združenega dela ter 
evakuiranih prebivalcev in beguncev. 

31. člen 
Organi krajevne skupnosti ter temeljne in druge 

organizacije združenega dela in druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti, družbenopolitične in 
družbene organizacije ter društva z območja kra- 
jevne skupnosti usklajujejo in povezujejo svoje de- 
lovanje in aktivnosti pri uresničevanju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite. 

V obrambnih pripravah in aktivnostih družbene 
samozaščite krajevne skupnosti sodelujejo vse or- 
ganizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka, ne 
glede na to, če imajo obveznosti po obrambnem ali 
varnostnem načrtu občine ali druge družbenopoli- 
tične skupnosti. 

V planih razvoja krajevne skupnosti in v progra- 
mih za delo njenih organov se določ ijo materialna 
in finančna sredstva za opravljanje nalog splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

32. č len 
Obrambni načrt krajevne skupnosti se izdela na 

podlagi vojnopolitične ocene, varnostne ocene ter 
ocene o možnostih delovanja in vodenja splošnega 
ljudskega odpora v krajevni skupnosti. Obrambni 
načrt krajevne skupnosti mora biti usklajen z var- 
nostnim načrtom krajevne skupnosti ter z obramb- 
nim načrtom občine in obrambnimi načrti sosed- 
njih krajevnih skupnosti. 

Varnostni načrt krajevne skupnosti se izdela na 
podlagi varnostne ocene in mora biti usklajen z 
obrambnim načrtom krajevne skupnosti ter z var- 
nostnim načrtom občine in varnostnimi načrti so- 
sednjih krajevnih skupnosti. 

Z obrambnim in varnostnim načrtom krajevne 
skupnosti mora biti usklajen tudi obrambni in var- 
nostni načrt tiste temeljne in druge organizacije 
združenega dela ali druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, ki ima na njenem območju sedež 
ali tam opravlja svojo dejavnost. 

Obrambni in varnostni načrt krajevne skupnosti 
sprejemata svet krajevne skupnosti in komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito. 

33. č len 
Skupščina krajevne skupnosti določa razvoj 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v krajevni skupnosti, odloča o temeljnih vprašanjih 
za izvrševanje nalog obrambe in zašč ite, določa 
organiziranje teritorialne obrambe, narodne zaščite 
in civilne zaščite ter sprejema druge akte o organi- 
ziranju obrambnih priprav in samozaščitnih aktiv- 
nostih. 

34. č len 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito krajevne skupnosti spremlja in oce- 
njuje varnostne in obrambne razmere v krajevni 
skupnosti in na tej podlagi usmerja in usklajuje 
obrambne priprave in samozaščitno delovanje de- 
lovnih ljudi in občanov v miru ter za primer naravne 
ali druge nesreče, izrednih razmer, neposredne voj- 
ne nevarnosti in vojne. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito usmerja aktivnosti v zvezi z mobiliza- 
cijo sil in sredstev krajevne skupnosti ter skrbi za 
pravočasno in uspešno mobilizacijo delovnih ljudi 
In občanov, ki so razporejeni v oborožene sile, 
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Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito krajevne skupnosti odloča o ukrepih 
za preprečevanje izrednih razmer, če take razmere 
nastopijo in skrbi za izvajanje ukrepov in nalog, ki 
so za take primere določeni v varnostnem načrtu. 
Ob neposredni vojni nevarnosti skrbi za izvrševanje 
ukrepov iz načrta za pripravljenosti in načrta mobi- 
lizacije, ob napadu na državo in v vojni pa usmerja 
in vodi splošni ljudski odpor. 

Komiteza splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito odloča o zadevah iz pristojnosti orga- 
nov krajevne skupnosti, če je njihovo delovanje 
onemogočeno zaradi vojnih razmer ali drugih ne- 
varnosti. Če se tudi komite ne more sestati, spreje- 
ma neodložljive ukrepe predsednik komiteja, spre- 
jete ukrepe pa mora dati v potrditev komiteju takoj, 
ko se ta lahko sestane. 

35. č len 
Komite ja splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito krajevne skupnosti in predsednika ko- 
miteja imenuje skupščina krajevne skupnosti. 

Predsednik komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozašč ito je praviloma sekretar 
osnovne organizacije ali sveta zveze komunistov, 
njegovi č lani pa so predsedniki vodstev družbeno- 
političnih organizacij, predsednik skupščine in 
predsednik sveta krajevne skupnosti ter drugi de- 
lovni ljudje in občani, ki opravljajo pomembne na- 
loge splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite ali imajo ustrezne izkušnje s tega področ ja. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito je za-svoje delo odgovoren skupščini 
krajevne skupnosti in zvezi komunistov. 

36. č len 
Svet krajevne skupnosti opravlja na področju 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
zlasti naslednje naloge: 

1. pripravlja predlog obrambnega in predlog var- 
nostnega načrta krajevne skupnosti in skrbi za izva- 
janje obrambnih priprav in drugih aktivnosti v me- 
jah svojih pristojnosti; 

2. skrbi za vključevanje nalog in potreb splošne 
ljudske obrambe in družbene samozašč ite v plan- 
ske akte krajevne skupnosti in za uresničevanje 
sprejetih programov v skladu z obrambnim in var- 
nostnim načrtom; 

3. sprejema ukrepe o pripravi materialnih sred- 
stev in ukrepe za preskrbo prebivalstva, enot obo- 
roženih sil, narodne zaščite, civilne zašč ite in dru- 
gih sil splošne ljudske obrambe v vojni, v primeru 
naravnih in drugih nesreč ali izrednih razmer; 

4. sprejema ukrepe za mobilizacijo vseh sil in 
sredstev za splošni ljudski odpor v krajevni skupno- 
sti ter za mobilizacijo delovnih ljudi in občanov 
razporejenih v oborožene sile; 

• _ 5. skrbi za organiziranje teritorialne obrambe 
narodne zaščite ter civilne zaščite. 

Za opravljanje posameznih nalog lahko svet kra- 
jevne skupnosti imenuje komisije in druga delovna 
telesa. 

V vojni svet krajevne skupnosti sprejema ukrepe 
za neposredno vodenje splošnega ljudskega odpo- 
ra, če se skupščina krajevne skupnosti zaradi voj- 
nih razmer ne more sestati. 

37. člen 
V stanovanjskih hišah organizirajo in skrbijo za 

izvajanje nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite tudi hišni sveti in drugi organi hišne 
samouprave. 

38. č len 
Organiziranje delovnih ljudi in občanov za izvrše- 

vanje nalog splošne ljudske obrambe in družbene 

samozaščite, pristojnosti skupščine krajevne skup- 
nosti, nač in organiziranja in delovanja komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašči- 
to, sveta krajevne skupnosti in drugih organov se 
natančneje določ ijo s statutom in drugimi samou- 
pravnimi splošnimi akti krajevne skupnosti. 

2. Organizacije združenega dela 

a) Pravice in dolžnosti temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela 

39. č len 
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 

ženega dela organizirajo in izvajajo kot sestavni del 
redne dejavnosti priprave za obrambo in za delo v 
vojni, za zašč ito in reševanje delovnih ljudi, mate- 
rialnih in drugih dobrin ob vojnih akcijah, ob narav- 
nih in drugih nesrečah in v izrednih razmerah ter 
opravljajo naloge in aktivnosti družbene samoza- 
šč ite v skladu s svojimi obrambnimi in varnostnimi 
načrti ter z načrti krajevne skupnosti in družbeno- 
političnih skupnosti. 

40. č len 
Delavci v temeljni in drugi organizaciji združene- 

ga dela opravljajo zlasti naslednje naloge splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite: 

1 ocenjujejo varnostne razmere in obrambne pri- 
prave v svoji organizaciji in v skladu z njimi izvajajo 
ukrepe za varnost svoje organizacije, za opravljanje 
obrambnih nalog ter za varnost in obrambo širše 
družbene skupnosti; 

2. skrbijo za obrambno in družbeno samozaščit- 
no usposabljanje in pripravljanje delavcev za izvr- 
ševanje nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite v miru, ob naravnih in drugih nesre- 
čah, v primeru izrednih razmer in ob neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni; 

. or93nizirajo in izvajajo ukrepe za varovanje socialističnih samoupravnih odnosov, družbenega 
premoženja in drugih vrednot pred sovražnimi in 
drugimi družbeno škodljivimi pojavi in dejanji; 

4. organizirajo narodno zaščito, jo usposabljajo 
ter v njej sodelujejo; 

5. organizirajo civilno zaščito ter pripravljajo in 
izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje ljudi in pre- 
moženja; 

6. organizirajo teritorialno obrambo; 
7. zagotavljajo materialne pogoje za izvrševanje 

nalog splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. 

41. č len 
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 

ženega dela načrtujejo in izvajajo priprave in ukre- 
pe za obrambo, naloge družbene samozaščite in 
delovanje v vojnih in izrednih razmerah skladno s 
svojimi proizvodnimi oziroma storitvenimi, tehnič - 
nimi, kadrovskimi in drugimi zmogljivostmi in mož- 
nostmi ter v skladu z obveznostmi, ki jih sprejemajo 
s samoupravnimi sporazumi in drugimi samouprav- I 
nimi splošnimi akti ali so določene z načrti ali 
drugimi akti družbenopolitičnih skupnosti. 

Plani temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela morajo obsegati razvojne možnosti in potrebe 
splošne obrambe in družbene samozaščite, način 
zagotovitve preskrbe oboroženih sil in prebivalstva i 
v vojni ter preskrbe surovin, reprodukcijskih mate- 
rialov ter energetskih in drugih virov, ki so potrebni 
za izvršitev nalog določenih z obrambnim in var- 
nostnim načrtom. 

priloga poročevalca 



42. člen 
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 

ženega dela določijo v svojih obrambnih načrtih 
proizvodne, storitvene, mobilizacijske in druge na- 
loge za delovanje ob neposredni vojni nevarnosti in 
v vojni; v varnostnih načrtih pa določijo ukrepe in 
aktivnosti za preprečevanje izrednih razmer ter dru- 
ge aktivnosti družbene samozašč ite. 

Obrambni in varnostni načrt sprejemata delavski 
svet oziroma njemu ustrezen organ upravljanja in 
komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela 
usklajujejo svoje obrambne in varnostne načrte z 
obrambnimi in varnostnimi načrti občine in krajev- 
ne skupnosti. S svojimi obrambnimi pripravami in 
aktivnostmi družbene samozaščite se povezujejo in 
vključujejo v obrambne priprave in aktivnosti druž- 
bene samozaščite krajevne skupnosti, v kateri ima- 
jo svoj delež ali kjer opravljajo svojo dejavnost, 
sodelujejo z njo in dajejo pomoč njenim organom 
pri izvrševanju nalog s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite. Pri izvrševanju 
teh nalog sodelujejo tudi s tistimi krajevnimi skup- 
nostmi, v katerih živijo njihovi delavci. 

Delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki 
opravljajo svoje dejavnosti na istem sedežu, pravi- 
loma organizirajo skupno opravljanje nalog naro- 
dne zaščite, civjjne zašč ite ter ukrepov za zašč ito in 
reševanje, ki so skupnega pomena. 

Delavci manjših temeljnih organizacij združene- 
ga dela ali delavci temeljne organizacije združene- 
ga dela, ki opravljajo del svoje dejavnosti izven 
sedeža temeljne organizacije, praviloma organizi- 
rajo opravljanje nalog narodne zašč ite, civilne za- 
šč ite in ukrepov za zaščito in reševanje skupno s 
krajevno skupnostjo. 

43. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega de- 

la, ki so združene v delovno organizacijo ter delov- 
nih organizacij, ki so združene v sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela, s samoupravnim splošnim 
aktom določ ijo naloge, ki so skupnega pomena za 
organiziranje in uresničevanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, njihovo usklaje- 
vanje in opravljanje pa lahko prenesejo na delovno 
oziroma sestavljeno organizacijo združenega dela. 

44. č len 
Delavski svet oziroma njemu ustrezen organ 

upravljanja temeljne organizacije združenega dela 
usmerja splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito ter opravlja na tem področ ju zlasti na- 
slednje naloge: 

1. zagotovi, da se v planih temeljne organizacije 
združenega dela določ ijo naloge splošne ljudske 
obrambe in aktivnosti družbene samozaščite kot 
sestavni del redne dejavnosti; 

2. imenuje komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito; 

3. določa organizacijo teritorialne obrambe, na- 
rodne zašč ite in civilne zaščite; 

4. spremlja in usmerja delo poslovodnih in izvršil- 
nih organov pri uresničevanju nalog splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite; 

5. odloča o organiziranju, pripravljanju in izvrše- 
vanju delovne dolžnosti in drugih pogojev za delo v 
neposredni vojni nevarnosti, v vojni ali izrednih 
razmerah; 

6. zagotavlja materialne pogoje za izvrševanje ■ 
naloge splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite v mejah svojih pristojnosti. 

Določbe prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rabljajo tudi za delavski svet delovne oziroma se- 
stavljene organizacije združenega dela. 

45. č len 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito v temeljni organizaciji združenega de- 
la spremlja in ocenjuje varnostne in obrambne ra- 
zmere in na tej podlagi usmerja in usklajuje 
obrambne priprave in samozaščitne aktivnosti, 
skrbi za obrambno in samozaščitno usposabljanje 
delavcev in za druge naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v delovni organizaciji združenega dela 
spremlja in ocenjuje varnostne razmere in obramb- 
ne priprave in na tej podlagi usklajuje obrambne in 
samozaščitne priprave ter aktivnosti in usmerja 
druge naloge splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite skupnega pomena za vse temeljne or- 
ganizacije. 

46. č len 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito v temeljni in delovni organizaciji zdru- 
ženega dela in predsednika komiteja imenuje de- 
lavski svet oziroma njemu ustrezen organ upravlja- 
nja. 

Predsednik komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito je praviloma sekretar 
osnovne organizacije zveze komunistov, njegovi 
člani pa so predsedniki vodstev družbenopolitičnih 
organizacij, predsednik delavskega sveta, indivi- 
dualni poslovodni organ ter drugi delavci, ki oprav- 
ljajo pomembne naloge splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ali imajo ustrezne izkušnje s 
tega področ ja. 

Delavski svet delovne organizacije imenuje v ko- 
mite za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito določeno število temeljnih organizacij 
združenega dela na delegatski osnovi, predsednika 
delavskega sveta, individualnega poslovodnega or- 
gana ali predsednika kolegijskega poslovodnega 
organa ter druge delavce, ki imajo ustrezne izkuš- 
nje na področju splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v organizaciji združenega dela je za 
svoje delo odgovoren delavskemu svetu, ki ga je 
imenoval in zvezi komunistov. 

47. č len 
V soglasju s komitejem za splošno ljudsko 

obrambo in družbeno samozašč ito občine, kjer je 
sedež sestavljene organizacije združenega dela, se 
imenuje komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito v sestavljeni organizaciji 
združenega dela za usklajevanje in usmerjanje 
obrambnih in samozaščitnih nalog in priprav skup- 
nega pomena. 

V soglasju s Komitejem za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito Socialistične re- 
publike Slovenije se imenuje komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v se- 
stavljeni organizaciji združenega dela ali drugi obli- 
ki združevanja organizacij združenega dela, ki je po 
odloč itvi pristojnega republiškega organa poseb- 
nega pomena za ljudsko obrambo. 

V sestavljeni organizaciji združenega dela ali dru- 
gi obliki združevanja organizacij združenega dela, v 
kateri se ne ustanovi komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito, imenuje delav- 
ski svet oziroma njemu ustrezen organ upravljanja 
odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito za opravljanje določenih nalog sploš- 
ne ljudske obrambe in druibene samozašč ite, ki so 
skupnega pomena. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito iz prejšnjega odstavka se oblikuje na 
delegatski osnovi in je za svoje delo odgovoren 
organu, ki ga je imenoval. 

OPOMBE: 

priloga poročevalca 



OPOMBE: 48. člen 
Poslovodni organ temeljne in druge organizacije 

združenega dela opravlja na področju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite zlasti na- 
slednje naloge: 

1. skrbi za uresničevanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite pri vodenju de- 
lovnega procesa v skladu z določeno politiko in 
obrambnim ter varnostnim načrtom; 

2. organizira in usklajuje strokovno pripravo na- 
črtov, priprav, poroč il in drugih nalog splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite za delavski 
svet, za komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito in za druge organe; 

3. organizira in usklajuje priprave, načrtovanje in 
izvrševanje sklepov in ukrepov delavskega sveta in 
komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, za izvajanje obrambnih in samoza- 
šč itnih priprav, nalog in aktivnosti. 

49. č len 
Organizacije združenega dela določ ijo v samou- 

pravnih sporazumih, v statutih ter v drugih samou- 
pravnih splošnih aktih svoje naloge na področ ju 
obrambnih, zašč itnih ter varnostnih priprav, nalo- 
ge, ki so skupnega pomena za več  temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, oblike organiziranja in de- 

lovanja, pristojnosti in odgovornost organov uprav- 
ljanja in drugih organov ter posebne pravice in 
dolžnosti svojih delavcev ter organizacije na po- 
droč ju splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zašč ite. 

b) Pravice in dolžnosti določenih orgnaizacij 
združenega dela 

50. č len 
Organizacije združenega dela na področ ju javne- 

ga obveščanja (tisk, radio, televizija in druge) imajo 
pravico in dolžnost, da javnosti pravočasno in stal- 
no posredujejo potrebna obvestila o obrambnih in 
samozaščitnih ukrepih in aktivnostih, o raznih obli- 
kah, vrstah in nevarnostih sovražne dejavnosti, ne- 
varnostih za družbeno premoženje 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 skupno- 
sti in druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbenopolitične in družbene organizaicje ter 
društva, družbenopolitične skupnosti in njihovi or- 
gani ter strokovne službe morajo dajati organizaci- 
jam združenega dela na področ ju javnega obvešča- 
nja podatke, ki jih te potrebujejo pri opravljanju 
nalog iz prejšnjega odstavka, razen tistih, ki so na 
podlagi zakona ali drugih predpisov tajni podatki. 

51. člen 
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 

znanstveno-raziskovalnim delom, imajo pravico in 
dolžnost, da sodelujejo pri oblikovanju raziskoval- 
ne politike in pri izdelavi in uresničevanju razvojnih 
programov in projektov, katerih rezultati so po- 
membni za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito, da raziskujejo vzroke in posledice 
družbeno škodljivih pojavov in dejanj, ter da iščejo 
načine za njihovo preprečevanje. 

52. člen 
Organizacije združenega dela, ki poslujejo ali na 

drug način sodelujejo s tujci ali imajo svoje organi- 
zacije in predstavništva v tujini, se morajo pri odno- 
sih s tujimi fizičnimi in pravnimi osebami ravnati v 

skladu s splošnimi in posebnimi družbenimi intere- 
si in varovati tajne podatke, katerih izdaja bi lahko 
škodovala tem interesom. 

53. člen 
Organizacije združenega dela na področ ju vzgoje 

in izobraževanja krepijo v celotnem vzgojnoizobra- 
ževalnem procesu obrambno zavest in varnostno 
kulturo učencev in študentov ter jih vzgajajo v pri- 
pravljenosti in odločenosti, da varujejo in branijo 
temeljne dobrine in vrednote človeka ter sociali- 
stične samoupravne družbe in jih usposabljajo za 
opravljanje nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. 

Delavci v organizacijah združenega dela iz prejš- 
njega odstavka skrbijo za poglabljanje poznavanja 
nalog in aktivnosti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v procesu vzgoje in izobra- 
ževanja; v vzgojnoizobraževalnih organizacijah v 
usmerjenem izobraževanju pa morajo tudi s stro- 
kovnim oziroma znanstvenim delom zagotavljati 
nadaljnji razvoj in dograjevanje obrambnega in sa- 
mozaščitnega delovanja v samoupravni socialistič - 
ni družbi. 

3. Samoupravne interesne skupnosti 

54. č len 
Delovni ljudje in občani v samoupravnih intere- 

snih skupnostih na podlagi samoupravnega spora- 
zumevanja organizirajo, pripravljajo, usklajujejo in 
usmerjajo uresničevanje nalog in interesov splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v okrivu 
temeljnih dejavnosti, za katere so samoupravne in- 
teresne skupnosti ustanovljene. Naloge in interese 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v samoupravnih interesnih skupnostih neposredno 
opravljajo in uresničujejo zlasti delavci v orgnizaci- 
jah združenega dela, ki proizvajajo ali izvajajo dolo- 
čene storitve za člane samoupravnih interesnih 
skupnosti ter delavci delovnih skupnosti, ki oprav- 
ljajo administrativna, strokovna, pomožna in temu 
podobna dela za skupnosti. V samoupravnih intere- 
snih skupnostih se v skladu z njihovimi obrambnimi 
in varnostnimi načrti ter načrti družbenopolitičnih 
skupnosti zagotavlja delovanje njihovih temeljnih 
dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah, v izre- 
dnih razmerah in za primer vojne. 

V planih samoupravnih interesnih skupnosti se 
določ ijo naloge za organiziranje, pripravljanje in 
uresničevanje splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite ter sredstva za uresničevanje teh 
nalog in drugih ukrepov za pripravo na obrambo 
države kakor tudi za opravljanje njihovih temeljnih 
dejavnosti v vojnih razmerah. 

55. č len 
Skupščina samoupravne interesne skupnosti 

spremlja in usmerja uresničevanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v dejavnosti, za 
katero je samoupravna interesna skupnost usta- 
novljena in imenuje odbor za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, ki skrbi za 
opravljanje določenih nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

56. č len 
Pravice in dolžnosti samoupravne interesne 

skupnosti pri uresničevanju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in njenih orga- 
nov se natančneje določijo z njenimi samoupravni- 
mi splošnimi akti. 
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4. Druge samoupravne organizacije in 
skupnosti 

V. DRUŽBENOPOLITIČNE IN 
DRUŽBENE ORGANIZACIJE TER 
DRUŠTVA 

OPOMBE: 

57. člen 
Poslovne skupnosti in druge oblike združevanja 

organizacij združenega dela opravljajo in usklajuje- 
jo naloge splošne ljudske obrambe in družbene 
samozašč ite v okviru opravljanja svoje dejavnosti in 
uresničevanja skupnih interesov pri delu in poslo- 
vanju, za katere so se samoupravno dogovorili de- 
lavci organizacij združenega dela, ki se združujejo v 
poslovno skupnost ali drugo obliko združevanja. 

* 58. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije, občinske in 

medobčinske zbornice spremljajo, spodbujajo in 
pospešujejo obrambne priprave organizacij zdru- 
ženega dela in spodbujajo povezovanje znanstve- 
noraziskovalnega dela in organizacij združenega 
dela na področju splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. V skladu s splošnimi in posebni- 
mi družbenimi interesi pospešujejo in usklajujejo 
razvoj gospodarskih dejavnosti za oborožene sile 
ter priprave svojih članic za delovanje ob naravnih 
in drugih nesrečah, v izrednih razmerah ter v vojni. 

59. člen 
Kmetijske zadruge in druge oblike združevanja 

kmetov, obrtne in druge zadruge, pogodbene orga- 
nizacije združenega dela in druge oblike povezova- 
nja samostojnega osebnega dela v sistemu samou- 
pravnega združenega dela, opravljajo v skladu s 
svojo dejavnostjo naloge splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, preprečujejo sovražne in 
družbene škodljive pojave in dejanja ter se priprav- 
ljajo za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
izrednih razmerah ter v neposredni vojni nevarnosti 
in v vojni. 

60. člen 
Določbe tega zakona o pravicah in dolžnostih 

temeljnih in drugih organizacij združenega dela se 
smiselno uporabljajo tudi v bankah, zavarovalnih 
organizacijah, zadrugah in v oblikah povezovanja 
samostojnega osebnega dela v sistem samouprav- 
nega združenega dela. 

5. Delovne skupnosti 

61. č len 
Delavci v delovnih skupnostih opravljajo naloge 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
na podlagi planov in načrtov organizacij, skupnosti 
oziroma državnih organov, za katere opravljajo do- 
ločeno dejavnost, v skladu z zakonom, z delovnimi 
programi in s svojimi obrambnimi in varnostnimi 
načrti. 

V delovni skupnosti svet delovne skupnosti oziro- 
ma njemu ustrezen organ upravljanjajmenuje od- 
bor za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zašč ito. Naloge odbora se določ ijo v samoupravnih 
splošnih aktih. . 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito je za svoje delo odgovoren svetu de- 
lovne skupnosti. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v delovni skupnosti, ki opravlja admi- 
nistrativna, strokovna, pomožna in tem podobna 
dela za samoupravno interesno skupnost, je za 
svoje delo odgovoren skupščini samoupravne inte- 
resne skupnosti in svetu delovne skupnosti. 

62. č len 
Družbenopolitične organizacije z idejnopolitič - 

nim delovanjem spodbujajo in krepijo obrambno in 
samozaščitno delovanje delovnih ljudi in občanov, 
njihovo družbeno in demokratično zavest, akcijsko 
enotnost in pripravljenost za obrambo in zaščito. 

Družbenopolitične organizacije se pripravljajo za 
delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, izrednih 
razmerah ter v vojni po svojih obrambnih in var- 
nostnih načrtih, ki so sestavni del obrambnih in 
varnostnih načrtov organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti, drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

63. č len 
Zveza komunistov je kot vodilna idejna in politič - 

na sila delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in 
občanov glavni pobudnik in nosilec političnih in 
drugih aktivnosti na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Zveza komuni- 
stov uresničuje politično in akcijsko enotnost in 
usmerja delovanje vse družbe v splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. 

V primeru agresije, neposredne vojne nevarnosti 
in izrednih razmer, zveza komunistov na čelu vseh 
organiziranih socialističnih sil in povezana z najšir- 
šimi ljudskimi množicami neposredno in preko svo- 
jih in drugih organov ter komitejev za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito usmerja in 
usklajuje delovanje vseh nosilcev obrambe in za- 
šč it©. 

Če pristojni družbeni, državni ali samoupravni 
organi ne bi mogli opravljati svojih nalog, delovni 
ljudje in občani nadaljujejo boj.in odpor proti so- 
vražniku, zveza komunistov pa neposredno prek 
svojih članov, organizacij in vodstev ter prek komi- 
tejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito organizira in vodi odpor in je nosilka 
obnavljanja in usposabljanja družbenih, državnih in 
samoupravnih organov za njihovo uspešno delova- 
nje. 

64. člen 
Socialistična zveza delovnega ljudstva kot fronta 

organiziranih socialističnih sil, ki se opira na vlogo 
in izkušnje Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
da, s svojo družbenopolitično aktivnostjo spodbuja, 
razvija in krepi moralno-politično zavest in priprav- 
ljenost delovnih ljudi in občanov za opravljanje 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite in z njihovo politično mobilizacijo zagotav- 
lja možnost odpora zoper agresijo in druge nevar- 
nosti, usklajuje ter povezuje obrambno samozaščit- 
no delovanje vseh družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij ter društev in drugih socialističnih sil. 

65. č len 
Zveza sindikatov s politično, izobraževalno in z 

vzgojno dejavnostjo krepi razredno zavest delavcev 
in jih usmerja v akcijah za zagotovitev osebne var- 
nosti ter za varovanje družbene lastnine, za prepre- 
čevanje sovražnih in družbeno škodljivih pojavov in 
dejanj, za načrtovanje in uresničevanje obrambnih 
priprav, za organiziranje proizvodnje oziroma stori- 
tev v vojnih razmerah, za vodenje oboroženega 
boja in drugih oblik odpora v primeru agresije, za 
opravljanje nalog narodne zašč ite ter za izvajanje 
ukrepov civilne zaščite in drugih nalog s področja 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
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66. člen 
Zveza socialistične mladine z družbenopolitičnim 

delovanjem ter na podalgi izkušenj NOB in revolu- 
cije krepi obrambno in samozaščitno zavest in pri- 
pravljenost mladine. S spodbujanjem mladine za 
uspešno obvladovanje učnih programov obrambe 
in zaščite in z organiziranjem in razvijanjem 
obrambno-samozaščitnih, športnih in drugih aktiv- 
nosti v vseh okoljih in oblikah njene organizirano- 
sti, neposredno prispeva k vojaškostrokovnemu, 
telesnemu in tehničnemu usposabljanju mladine in 
k širjenju njene varnostne kulture, s tem pa tudi 
njene sposobnosti za oborožen boj in izvajanje 
drugih nalog splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. 

67. č len 
Zveza združenj borcev NOV s svojim družbeno- 

političnim delovanjem utrjuje, ohranja, razvija in 
varuje pridobitve narodnoosvobodilnega boja in 
socialistične revolucije tako, da krepi moralno in 
bojno pripravljenost ter akcijsko enotnost svojih 
članov in vseh delovnih ljudi in občanov pri uresni- 
čevanju njihovih pravic in dolžnosti v splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samozaščiti. 

68. člen 
Družbene organizacije ter društva s svojim delo- 

vanjem krepijo socialistični patriotizem in varnost- 
no kulturo delovnih ljudi in občanov ter njihovo 
moralno, fizično in strokovno pripravljenost za izvr- 
ševanje borbenih in drugih nalog v splošnem ljud- 
skem odporu ter družbeni samozašč iti tako, da z 
uresničevanjem programov svojih dejavnosti v 
skladu s svojimi možnostmi, vlogo in položajem, 
prispevajo tudi k več ji obrambni in samozaščitni 
moč i družbe. 

Družbene organizacije in društva se pripravljajo 
za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, v 
izrednih razmerah in v vojni, na podlagi usmeritev 
socialistične zveze delovnega ljudstva, po svojih 
obrambnih in varnostnih načrtih, ki so del obramb- 
nih in varnostnih načrtov organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 

»skupnosti, kjer organizacije in društva delujejo. 

69. č len 
Zveza rezervnih vojaških starešin Socialistične 

republike Slovenije kot družbena organizacija so- 
deluje v splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zašč iti s tem da: 

1. organizira idejnopolitično in vojaškostrokovno 
usposabljanje rezervnih vojaških starešin in sode- 
luje pri obrambnem in samozaščitnem usposablja- 
nju delovnih ljudi in občanov ter razvija njihovo 
sposobnost in pripravljenost, da varujejo in branijo 
socialistično samoupravno družbeno ureditev, su- 
verenost ter neodvisnost in teritorialno nedotaklji- 
vost države; 

2. z drugimi organiziranimi socialističnimi silami 
spodbuja in sodeluje v obrambnih pripravah in pri 
uresničevanju družbene samozaščite v organizaci- 
jah združenega dela, krejevnih skupnostih in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih; 

3. sodeluje pri usmerjanju mladine v vojaške šole 
in obrambne poklice in pri izbiri kandidatov za 
vojaške šole. 

VI. DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI 

70. č len 
Družbenopolitične skupnosti urejajo in organizi- 

rajo splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 

šč ito in zagotavljajo, da se obrambni in samozaščit- 
ni interesi družbe uveljavljajo na vseh področjih 
gospodarskega in družbenega razvoja in v vseh 
oblikah samoupravnega organiziranja delovnih lju- 
di in občanov. 

Družbenopolitične skupnosti sprejemajo organi- 
zacijske, materialne, kadrovske in druge ukrepe za 
razvoj in krepitev teritorialne obrambe, narodne 
zašč ite in civilne zaščite ter za pripravljanje in 
usposabljanje delovnih ljudi in občanov, organiza- 
cij združenega dela, krajevnih skupnosti, samou- 
pravnih interesnih skupnosti, drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih in 
družbenih organizacij ter društev za preprečevanje 
sovražnih sil in družbeno škodljivih pojavov in de- 
janj, za zaščito in reševanje ljudi, materialnih in 
drugih dobrin, za preprečevanje in odpravljanje 
izrednih razmer, za vodenje oboroženega boja in 
drugih oblik odpora ter za delo v vojnih in v izrednih 
razmerah. 

Obrambni in varnostni načrti družbenopolitičnih 
skupnosti morajo biti usklajeni med seboj in z načr- 
ti širših družbenopolitičnih skupnosti. 

1. Občine 

a) Splošne določbe 

71. člen 
Občine organizirajo in pripravljajo obrambo pred 

agresijo, preprečevanje sovražnih in družbeno 
škodljivih pojavov in dejanj, zašč ito in reševanje ob 
naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanje in 
odpravljanje izrednih razmer. V ta namen usmerjajo 
in usklajujejo obrambne priprave in družbenosa- 
mozaščitno delovanje delovnih ljudi in občanov, 
samoupravnih organizacij in skupnosti, usmerjajo 
organiziranje in usposabljanje narodne zaščite, or- 
ganizirajo in in pripravljajo teritorialno obrambo in 
civilno zašč ito ter določajo svoje obrambne in var- 
nostne načrte. 

Ob naravnih in drugih nesrečah sprejemajo obč i- 
ne ukrepe za zaščito in reševanje ljudi in material- 
nih dobrin, v primeru izrednih razmer ali drugih 
nevarnosti sprejemajo ukrepe za njihovo odpravlja- 
nje, v vojni pa organizirajo in vodijo splošni ljudski 
odpor na svojem območju. 

72. člen 
Pravice in dolžnosti občine na področ ju splošne 

ljudske obrambe in družbene samozaščite izvršuje- 
jo v mejah svoje pristojnosti občinska skupščina in 
njen svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito, komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozašč ito, izvršni svet, štab za teri- 
torialno obrambo in štab za civilno zašč ito, upravni 
organ pristojen za zadeve ljudske obrambe, drugi 
upravni organi ter organi za notranje zadeve. 

Obrambni in varnostni načrt občine sprejemata 
svet za splošno ljudsko obrambo, in družbeno sa- 
mozaščito občinske skupščine in občinski komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito. 

b) Občinska skupščina 

73. č len 
Obč inska skupščina določa politiko in odloča o 

temeljnih vprašanjih, ki so splošnega pomena za 
razvoj in krepitev splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite v obč ini ter ureja organizacijske, 
materialne in druge pogoje za izvajanje obrambnih 
priprav in samozašč itnih aktivnosti, ki so skupnega 
pomena. 
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Občinska skupščina sprejema načrt organizacije 
in razvoja teritorialne obrambe ter ustanavlja ob- 
činski štab, enote in zavode teritorialne obrambe, 
določa organizacijo civilne zaščite in predpisuje 
izvrševanje ukrepov civilne zaščite. 

Med vojno občinska skupščina lahko pooblasti 
krajevne skupnosti za izvrševanje določenih nalog, 
zlasti za preskrbo oboroženih sil z neborbenimi 
sredstvi ter za preskrbo, nastanitev in zaščito prebi- 
valstva. 

74. č len 
Če se občinska skupščina zaradi vojnih razmer 

ne more sestati, odloča o vseh vprašanjih iz njene 
pristojnosti, zlasti za neposredno organiziranje in 
vodenje splošnega ljudskega odpora predsedstvo 
občinske skupšč ine. 

Predsedstvo občinske skupščine predloži spreje- 
te splošne akte v potrditev občinski skupščini takoj, 
ko se ta lahko sestane. 

V primeru, da se tudi predsedstvo občinske skup- 
šč ine zaradi vojnih razmer ne more sestati, spreje- 
ma ukrepe iz njegove pristojnosti predsednik pred- 
sedstva občinske skupščine. Te ukrepe mora pred- 
ložiti v potrditev predsedstvu občinske skupščine, 
takoj ko se ta lahko sestane. 

75. člen 
Predsedstvo občinske skupščine imenuje občin- 

ska skupščina. Število članov predsedstva določ i 
občinska skupščina hkrati z njihovim imenovanjem. 

Predsednik predsedstva občinske skupščine je 
predsednik občinske skupšč ine; člani predsedstva 
pa so po svojem položaju predsedniki zborov ob- 
činske skupščine, predsednik izvršnega sveta ob- 
činske skupščine in predsednik občinske konferen- 
ce socialistične zveze celovnega ljudstva. 

f-.e se občinska skupščina zaradi vojnih razmer ne 
more sestati, predsedstvo občinske skupščine po 
potrebi samo spreminja svojo organizacijsko in ka- 
drovsko sestavo. Akte o teh spremembah predloži 
predsedstvo občinski skupšč ini v potrditev takoj, 
ko se ta lahko sestane. 

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

76. č len 
Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito občinske skupščine opravlja zlasti na- 
slednje naloge. 

1. obravnava ocene in poroč ila o političnih, var- 
nostnih in obrambnih razmerah v obč ini in daje na 
tej podlagi občinski skupšč ini mnenja in predloge 
za sprejem ustreznih aktov oziroma ukrepov; 

2. spremlja organizacijo in izvajanje obrambnih 
priprav v obč ini ter usklajuje obrambno samoza- 
šč itno delovanje organov skupščine in samouprav- 
nih organizacij ter skupnosti; 

3. obravnava in daje mnenja k predlogom načrtov 
organizacije in razvoja teritorialne obrambe in na- 
črta civilne zaščite; 

4 daje predloge za organiziranje službe za opa- 
zovanje in obveščanje in organiziranje upravnih 
zvez* 

5. sprejema obrambni razvojni načrt v skladu s 
temeljnimi planskimi akti obč ine; 

6. potrjuje letni program obrambnih priprav in 
opremljanja teritorialne obrambe, narodne zašč ite, 
civilne zašč ite, službe za opazovanje in obveščanje 
in upravnih zvez; 

7. sprejema letne načrte porabe sredstev za 
obrambne priprave, ki so skupnega pomena; 

8. potrjuje vojno organizacijo in kadrovsko sesta- 
vo izvršnega sveta in upravnih organov za delo v 
vojni; 
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9. imenuje predstavnike občinske skupščine in 
družbenopolitičnih organizacij v naborne komisije; 

10. spremlja in usklajuje obrambno in samoza- 
šč itno usposabljanje prebivalstva, mladine, ki ne 
obiskuje srednjih šol, pripadnikov teritorialne 
obrambe, narodne zašč ite, civilne zaščite, službe za 
opazovanje in obveščanje, enote za zveze občine in 
rezervnih vojaških starešin; 

11. spremlja in usklajuje aktivnosti pri usmerjanju 
mladine v vojaške šole in obrambne poklice ter daje 
soglasje za napotitev kandidatov v šole za rezervne 
oficirje, za sprejem v vojaške šole in za študij sploš- 
ne ljudske obrambe; 

77. č len 
Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito imenuje občinska skupšč ina. Število 
članov sveta določ i občinska skupščina hkrati z 
njihovim imenovanjem. 

Predsednik sveta za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito je predsednik občinske 
skupšč ine, č lani sveta pa se imenujejo izmed dele- 
gatov občinske skupščine, strokovnih delavcev s 
področ ja splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite ter drugih delavcev, ki imajo izkušnje s 
tega področ ja. 

č ) Občinski komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

78. č len 
Občinski komite za splošno ljudsko obrambo in 

družbeno samozaščito spremlja in ocenjuje var- 
nostne in vojnopolitične razmere in na tej podlagi 
zlasti: 

1. usmerja obrambne priprave in samozaščitno 
delovanje ter izdelavo in dopolnjevanje obrambne- 
ga in varnostnega načrta občine, obrambnih in 
varnostnih načrtov temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij ter društev; 

2 usmerja razvoj, oboroževanje in opremljanje 
enot teritorialne obrambe ter razvoj in delovanje 
narodne zaščite ter civilne zašč ite; 

3. spodbuja in usklajuje ukrepe in delo nosilcev 
družbeno gospodarskega in političnega razvoja v 
občini pri uresničevanju nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v mirii, ob na- 
ravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah, ob 
neposredni vojni nevarnosti v vojni; 

4. spremlja in usmerja obrambno in družbeno 
samozaščitno usposabljanje delovnih ljudi in obča- 
nov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter nji- 
hovih organov, teritorialne obrambe, narodne za- 
šč ite, civilne zaščite in drugih sil splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

79. č len 
V primeru izrednih razmer ali drugih nevarnosti 

sprejema občinski komiie za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito ukrepe za njiho- 
vo preprečevanje oziroma odpravljanje. V ta namen 
odloča o uporabi narodne zaščite, organov za no- 
tranje zadeve ter drugih sil in sredstev v skladu z 
zakonom. 

Ob neposredni vojni nevarnosti občinski komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito usmerja izvajanje ukrepov za pripravljenost, v 
vojni pa usmerja in vodi splošni ljudski odpor in v ta 
namen usmerja in usklajuje uporabo vseh družbe- 
nih sil in sredstev v boju ter odporu zoper agresijo. 

OPOMBE: 

80. člen 

družbeno samozaščito "   



OPOMBE: imenuje občinska skupščina na predlog komiteja občinske konference zveze komunistov. 
Predsednik občinskega komiteja za splošno ljud- 

sko obrambo in družbeno samozašč ito je predsed- 
nik občinske konference zveze komunistov ali se- 
kretar komiteja občinske konference zveze komu- 
nistov, č lani pa so: predsednik občinske skupšč ine, 
predsednik izvršnega sveta občinske skupščine, 
predsednik občinske konference socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva, predsednik občinskega sve- 
ta zveze sindikatov, predsednik občinske konferen- 
ce zveze socialistične mladine, predsednik občin- 
skega odbora zveze združenj borcev narodnoosvo- 
bodilne vojne, komandant teritorialne obrambe ob- 
čine, predstojnik upravnega organa pristojnega za 
zadeve ljudske obrambe, komandir postaje milice, 
pooblaščeni delavec službe državne varnosti in 
drugi družbeni in strokovni delavci, ki imajo izkuš- 
nje s tega področ ja. 

Občinski komite za splošno ljudsko »obrambo in 
družbeno samozaščito je za svoje delo odgovoren 
obč inski skupščini in občinski konferenci zveze 
komunistov. 

d) Izvršni svet občinske skupščine 

81. č len 
Izvršni svet občinske skupščine izvaja politiko in 

odločitve občinske skupščine s področja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite in oprav- 
lja zlasti naslednje naloge: 

1. določa predlog obrambnega in varnostnega 
načrta občine in skrbi, da upravni organi pripravlja- 
jo in dopolnjujejo načrte svoje dejavnosti za delo v 
vojni in v izrednih razmerah; 

2. usmerja in povezuje izdelavo načrtov priprav- 
ljenosti in načrtov za delovanje gospodarskih ter 
družbenih dejavnosti v neposredni vojni nevarnosti 
in v vojni ter po potrebi določa naloge organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti v teh dejavnostih; 

3. določa predlog obrambnega razvojnega načrta 
v skladu s temeljnimi planskimi akti občine in skrbi 
za njegovo izvajanje; 

4. usmerja, usklajuje in nadzoruje delo upravnih 
organov na področ ju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite; 

5. sprejema ukrepe za zaščito in reševanje prebi- 
valstva in materialnih dobrin ob naravnih in drugih 
nesrečah, v izrednih razmerah in ob vojnih akcijah; 

6. sprejema ukrepe za preprečevanje in odprav- 
ljanje sovražnih in družbeno škodljivih pojavov in 
dejanj; 

7. obravnava in sprejema ukrepe za izvajanje 
mobilizacije vseh sil in sredstev v obč ini, za mobili- 
zacijo oboroženih in drugih sil splošne ljudske 
obrambe; 

8 sprejema ukrepe ter daje pobude za urejanje 
prostora občine za obrambo in zašč ito; 

9. skrbi za organiziranje, opremljanje In delova- 
nje civilne zašč ite, določa in organizira občinske 
enote civilne zaščite ter Imenuje občinski štab za 
civilno zašč ito; 

10. določa organizacijo službe za opazovanje In 
obveščanje In organizacijo upravnih zvez v obč ini 
ter način delovanja in uporabe zvez v vojni, v izre- 
dnih razmerah In ob neposredni vojni nevarnosti; 

11 predlaga finančna sredstva, ki so potrebna za 
izvrševanje obrambnega načrta, za priprave terito- 
rialne obrambe, civilne zaščite, službe za opazova- 
nje In obveščanje In upravnih zvez ter drugih sesta- 
vin splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite, za zagotovitev blagovnih rezerv In za financi- 
ranje določenih priprav v dejavnostih, ki so skupne- 
ga ali posebnega pomena za obrambno, varnostno 
in samozaščitno pripravljenost občine; 

12. skrbi za ustrezno razporejanje občanov in 
materialnih sredstev v oborožene sile in v druge 
sestavine splošne ljudske obrambe, za opravljanje 
nalog in del za oborožene sile in pbrambo države 
ter organiziranje, pripravljanje in izvrševanje delov- 
ne dolžnosti. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in ob mobilizaciji 
izvršni svet skrbi za izvajanje načrta za pripravlje- 
nost in načrta mobilizacije občine. 

Med vojno izvršni svet skrbi za izvajanje politike 
in odločitev občinske skupščine oziroma njenega 
predsedstva ter občinskega komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozščito, zlasti še 
za mobilizacijo vseh človeških in materialnih zmog- 
ljivosti za oborožene sile in druge nosilce splošne- 
ga ljudskega odpora, za oskrbo oboroženih sil in 
prebivalstva ter za delovanje gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti. 

e) Občinski upravni organ pristojen za zadeve 
ljudske obrambe 

82. č len 
Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 

ske obrambe opravlja upravne in strokovne zadeve 
iz pristojnosti občine na področ ju splošne ljudske 
obrambe, kolikor posamezne zadeve niso dane v 
pristojnostit drugim občinskim upravnim organom. 

Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 
ske obrambe zlasti: 

1. pripravlja osnutek obrambnega razvojnega 
načrta skupaj z občinskim štabom za teritorialno 
obrambo in občinskim štabom za civilno zaščito ter 
drugimi upravnimi organi; 

2. spremlja in strokovno povezuje delo upravnih 
organov, ki so pristojni za pripravo in tekoče dopol- 
njevanje dokumentov občinskega obrambnega na- 
črta; 

3. skrbi, da so obrambni načrti organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter državnih organov usklajeni z 
Obrambnim načrtom občine, obrambni načrt obči- 
ne pa z načrti uporabe oboroženih sil; 

4. skrbi za mobilizacijske zadeve in za prenos 
ukazov o izvajanju ukrepov iz načrta za pripravlje- 
nost ter odloka o mobilizaciji; 

5. opravlja strokovne zadeve pri usmerjanju mla- 
dine v vojaške šole in obrambne poklice in pri izbiri 
kandidatov za šole za rezervne oficirje; 

6. organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov 
civilne zašč ite, službe za opazovanje in obveščanje, 
splošno usposabljanje delovnih ljudi in občanov za 
naloge splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozašč ite, obrambno usposabljanje mladine, ki ne 
obiskuje srednjih šol ter organizira usposabljanje 
za opravljanje nalog narodne zaščite; 

7. pripravlja organizacijo občinskega štaba in 
občinskih enot civilne zašč ite, skrbi za njihovo na- 
črtno in gospodarno opremljanje ter usmerja orga- 
niziranje, opremljanje in delovanje drugih štabov in 
enot civilne zaščite; 

8. pripravlja organizacijo in skrbi za delovanje 
službe za opazovanje in obveščanje, za opremljanje 
in delovanje občinskega centra za obveščanje ter 
delovanje dopolnilnega opazovalnega omrežja; 

9. opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se 
nanašanjo na pripravo upravnih zvez, kriptografsko 
zavarovanje In prenašanje zaupnih podatkov nosil- 
cev obrambnih priprav družbeno gospodarskega in 
političnega sistema, jih usklajuje s pripravami obo- 
roženih sli ter pripravami drugih imetnikov In upo- 
rabnikov zvez ter skrbi za strokovno usposabljanje 
delavcev upravnih zvez In pripadnikov enote za 
zveze občine; 

10. opravlja upravne in vojaško-strokovne zade- 
ve v zvezi z graditvijo zaklonišč in objektov, ki so 
posebnega pomena za splošno ljudsko obrambo; 
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11. opravlja upravne zadeve v zvezi z vojaško in 
materialno obveznostjo delovnih ljudi in občanov, 
materialno obveznostjo organizacij združenega de- 
la, družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter 
društev ter dolžnostjo delovnih ljudi in občanov za 
delovanje v civilni zašč iti, v službi za opazovanje in 
obveščanje in v narodni zašč iti. 

Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 
ske obrambe skrbi in je odgovoren za porabo in 
vzdrževanje materialnih sredstev in drugih sredstev 
namenjenih za splošno ljudsko obrambo. 

Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 
ske obrambe je dolžan dajati strokovno pomoč 
organizacijam združenega dela, krajevnim skupno- 
stim in drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim ter državnim organom pri izdelavi 
obrambnih načrtov in pri opravljanju drugih nalog 
splošne ljudske obram-be. j 

83. č len 
Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 

ske obrambe opravlja strokovni nadzor nad izvaja- 
njem zveznih, republiških in občinskih predpisov s 
področja splošne ljudske obrambe, zlasti pa: 

1. glede uresničevanja pravic in dolžnosti orga- 
nov, organizacij in skupnosti v zvezi z obrambnimi 
pripravami in obrambnimi načrti; 

2. glede izvajanja predpisov, sklepov in drugih 
aktov občinske skupščine in njenega sveta za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašči- 
to, komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozašč ito ter izvršnega sveta občinske skup- 
šč ine s področja splošne ljudske obrambe; 

3. glede organiziranja, pripravljanja in usposab- 
ljanja civilne zaščite za delovapje ob naravnih in 
drugih nesrečah, v izvednih razmerah ter v vojni; 

4. glede organiziranja in priprav službe za opa- 
zovanje in obveščanje ter priprav zvez, ki so po- 
membne za splošno ljudsko obrambo; 

5. glede izvajanja politike in sklepov občinske 
skupščine o projektiranju in graditvi zaklonišč ter 
izvajanja drugih ukrepov civilne zaščite; 

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

Inšpekcijo nad projektiranjem, graditvijo, upora- 
bo In vzdrževanjem zaklonišč ter drugih objektov 
pomembnih za splošno ljudsko obrambo opravljajo 
upravni organi določeni s splošnimi predpisi in 
upravni organ pristojen za zadeve ljudske obrambe. 

f) Občinski urpavnl organ prlsto|en za notran|e 
zadeve 

84. č len 
Občinski upravni organ pristojen za notranje za- 

deve: 
- skrbi, da so varnostni načrti organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti.In drugih samoupravnih organiza- 
cij In skupnosti ter državnih organov usklajeni z 
varnostnim načrtom občine, 

- daje strokovno pomoč organizacijam združe- 
nega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim 
interesnim skupnostim In drugim samoupravnim 
organizacijam In skupnostim ter državnim organom 
pri Izdelavi varnostnih načrtov In pri opravljanju 
nalog družbene samozaščite. 

Upravni organ pristojen za notranje zadeve 
opravlja nadzor varnostnih načrtov skupaj i uprav- 
nim organom pristojnim za ljudsko obrambo. 

g) DrugI občinski upravni organi 
86. čl«n 

Drugi občinski upravni organi In organizacije 
Izvajajo v mejah svojega delovnega področja zlasti 

naslednje naloge splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozašč ite: 

1. pripravljajo načrte organiziranja in delovanja 
gospodarskih in družbenih dejavnosti v neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni; 

2. spremljajo in strokovno usmerjajo delo temelj- 
nih in drugih organizacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti 
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter državnih organov pri izvajanju obrambnih pri- 
prav in aktivnosti družbene samozaščite, zlasti pri 
izdelavi obrambnih in varnostnih načrtov za dejav- 
nosti s svojega delovnega področja ter jim nudijo 
potrebno strokovno pomoč; 

3. pripravljajo vojne predpise ter izdajajo stro- 
kovna navodila za izvajanje obrambnih priprav za 
dejavnosti s svojega delovnega področ ja; 

4. se pripravljajo za svoje delo v vojnih in izre- 
dnih razmerah; 

Pri opravljanju zadev splošne ljudske obrambe 
ter izvajanju aktivnosti in ukrepov družbene samo- 
zaščite občinski upravni organi in organizacije so- 

. delujejo med seboj in se ravnajo po stališč ih in 
sklepih občinske skupšč ine, sveta za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito občinske 
skupščine, občinskega komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, izvršnega sveta 
občinske skupščine in po strokovnih navodilih 
upravnega organa pristojnega za zadeve ljudske 
obrambe ter organov za notranje zadeve. 

OPOMBE: 

2. Mestne in regionalne skupnosti ter 
pokrajine 

a) Mestne in regionalne skupnosti 
86. č len < 

Mestna skupnost organizira in izvaja obrambne 
priprave ter samozaščitne aktivnosti v skladu s pra- 
vicami in dolžnostmi, ki jih določ ijo s statutom 
mestne skupnosti občine z njenega območja Pri 
tem zlasti skrbi za izvrševanje nalog in uveljavljanje 
interesov splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite, ki so skupnega pomena za območje 
mestne skupnosti, za organiziranje in izvajanje 
ukrepov za zaščito in reševanje ob naravnih in 
drugih nesrečah, za sprejemanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov v Izrednih razmerah na območju 
mesta ter za usklajeno in dogovorjeno izvajanje in 
financiranje obrambnih priprav skupnega pomena. 

87. Člen 
Pravice in dolžnosti mestne skupnosti na po- 

droč ju splošne ljudske obrambe In družbene samo- 
zaščite Izvajajo mestna skupščina in njen svet za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašči- 
to, mestni komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozašč ito, Izvršni svet mestne skup- 
šč ine, mestni štab za teritorialno obrambo, mestni 
štab za civilno zašč ito, upravni organ pristojen za 
zadeve ljudske obrambe In drugi upravni organi ter 
organi za notranje zadeve. 

88. č len 
Mestni komite za splošno ljudsko obrambo In 

družbeno samozašč ito Imenuje mestna skupščina 
na predlog komiteja mesine konference zveze ko- 
munistov. , , . . , 

Mestni komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito je za svojo delo odgovoren 
mestni skupšč ini In mestni konferenci zveze komu- 
nistov, 
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OPOMBE: 89. člen 
Obrambni in varnostni načrt mestne skupnosti 

sprejemata svet za splošno fjudsko obrambo in 
družbeno samozaščito mestne skupščine in mestni 
komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 

90. člen 
Za organiziranje in izvajanje obrambnih priprav 

ter izdelavo obrambnih in varnostnih načrtov v 
mestni skupnosti se primerno uporabljajo tudi do- 
ločbe tega zakona, ki urejajo pravice in dolžnosti 
obč ine; za mestno skupnost, ki se organizira kot 
pokrajina pa veljajo tudi določbe tega zakona, ki 
urejajo pravice in dolžnosti pokrajin. 

Organizacija, pristojnosti in delovanje posamez- 
nih organov mestne skupnosti na področ ju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite se uredi- 
jo s statutom in drugimi akti mestne skupnosti. 

91. člen 
Regionalna skupnost, ki je posebna družbenopo- 

litična skupnost, organizira in izvaja obrambne pri- 
prave in aktivnosti družbene samozašč ite v skladu z 
obsegom in naravo zadev, ki so jih občine poverile 
regionalni skupnosti. 

b) Pokrajine 

92. člen 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 

lahko ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni z 
uredbo z zakonsko močjo ustanovi pokrajine in 
pokrajinske odbore ter določ i njihove naloge. 

Pokrajina obsega območja več obč in, ki so med 
seboj geografsko, urbano ali kako drugače poveza- 
ne. Kot pokrajina se lahko organizira tudi mestna 
skupnost. 

Za uspešno organiziranje in izvajanje obrambnih 
priprav ter izvrševanje nalog družbene samozaščite 
v pokrajinah določ i Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije že v miru območja pokrajin. Občine 
s teh območ ij sporazumno določ ijo zadeve, ki so 
skupnega pomena za obrambne priprave, za vode- 
nje splošnega ljudskega odpora, za odpravljanje 
posledic naravnih in drugih nesreč  ter za ukrepanje 
v izrednih razmerah. 

Za usklajevanje in vodenje obrambnih priprav in 
aktivnosti družbene samozaščite v dogovorjenih 
zadevah je odgovoren pokrajinski odbor. 

93. č len 
Pokrajinski odbor v miru ustanovijo skupščine 

občin z območja pokrajine kot skupen medobčinski 
organ samoupravljanja. Pokrajinski odbor skrbi za 
izvajanje in usklajevanje obrambnih priprav ter ak- 
tivnosti in ukrepov družbene samozaščite, ki so 
skupnega pomena za občine z območja pokrajine. 

Predsednika in člane pokrajinskega odbora ime- 
nuje Predsedstvo Socialistične republike Slovenije. 

Pokrajinski odbor imenuje svoj izvršni svet, ki 
izvršuje sklepe in odločitve pokrajinskega odbora 
in pripravlja obrambni in varnostni načrt pokrajine. 
Izvršni svet pokrajinskega odbora ustanovi poverje- 
ništva za opravljanje nalog na posameznih področ- 
jih dela. 

Pri pokrajinskem odboru se ustanovi tudi pokra- 
jinski štab za teritorialno obrambo v skladu s tem 
zakonom. 

Občine z območja pokrajine se dogovorijo o svo- 
jih obveznostih za delovanje pokrajinskega odbora 
in njegovega izvršnega sveta ter za sprejemanje in 
izvajanje programov in nalog s področ ja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v pokra- 
jini. 

94. č len 
Pokrajinski odbor je med vojno najvišji organ 

oblasti v pokrajini. Ureja zadeve, ki so skupnega 
pomena za neposredno organiziranje in vodenje 
splošnega ljudskega odpora na območju pokrajine 
in skrbi za usklajeno in uč inkovito delovanje vseh 
pokrajinskih organov in obč in na območju pokraji- 
ne, za sodelovanje s sosednjimi pokrajinami in za 
mobilizacijo sil ter sredstev za oborožene sile, civil- 
no zašč ito in druge sile splošne ljudske obrambe. 

95. č len 
Pokrajinski komite za splošno ljudsko obrambo 

in družbeno samozaščito ocenjuje varnostne in voj- 
nopolitične razmere v pokrajini in na tej podlagi 
usmerja in usklajuje obrambne priprave in aktivno- 
sti družbene samozaščite v skladu z nalogami, ki so 
jih občine z območja pokrajine poverile pokrajini. 

V primeru izrednih razmer odloča pokrajinski ko- 
mite za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozašč ito v skladu z varnostnim načrtom pokrajine 
o ukrepih za preprečevanje in odpravo izrednih 
razmer, ob neposredni vojni nevarnosti usmerja in 
spremlja izvajanje ukrepov za pripravljenost, v vojni 
pa usmerja in vodi splošni ljudski odpor v skladu z 
obrambnim načrtom pokrajine in nastalimi vojnimi 
razmerami. 

96. člen 
Pokrajinski komite za splošno ljudsko obrambo 

in družbeno samozašč ito in predsednika komiteja 
imenujejo skupščine obč in z območja pokrajine na 
predlog medobčinskega sveta zveze komunistov. 

Predsednik pokrajinskega komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je se- 
kretar medobčinskega sveta zveze komunistov, č la- 
ni Pa pa so: predsednik medobčinskega sveta so- 
cialistične zveze delovnega ljudstva, predsednik 
medobčinskega sveta zveze sindikatov, predsednik 
medobčinskega sveta zveze socialistične mladine, 
predsednik medočbinskega odbora zveze združenj 
borcev narodnoosvobodilne vojne, predsednik po- 
krajinskega odbora, predsednik izvršnega sveta po- 
krajinskega odbora, načelnik uprave za notranje 
zadeve, komandant teritorialne obrambe pokrajine, 
pooblaščeni delavec .službe državne varnosti, se- 
kretar pokrajinskega odbora in drugi družbeni de- 
lavci, ki imajo izkušnje na tem področju 

Pokrajinski komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozašč ito je za svoje delo odgovo- 
ren skupščinam občin, ki so ga imenovale in me- 
dobčinskemu svetu zveze komunistov, v neposre- 
dni vojni .nevarnosti in v vojni pa tudi pokrajinske- 
mu odboru. 

97. člen 
Obrambni in varnostni načrt pokrajine sprejema- 

ta pokrajinski odbor in pokrajinski komite za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeeno samozašč ito. 

Strokovne naloge s področ ja obrambnih priprav 
in družbenosamozašč itnih aktivnosti pokrajine 
opravlja strokovna služba, ki jo ustanovi izvršni svet 
pokrajinskega odbora v dogovoru z izvršnimi sveti 
občinskih skupščin z območja pokrajin. 

98. člen 
Obrambne priprave pokrajin usmerja Predsed- 

stvo Socialistične republike Slovenije; Predsedstvo 
lahko določ i, da pokrajinski odbori opravljajo tudi 
posamezne zadeve iz pristojnosti republike. 

Občine zagotavljajo, da temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela, krajevne skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti z njihovega območja na- 
črtujejo in izvajajo svoje obrambne priprave v skla- 
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du z dogovorjenimi stališč i o izvajanju obrambnih 
priprav v pokrajini. 

3. Socialistična republika Slovenija 

99. člen 
V skladu z zasnovo in s temelji sistema splošne 

ljudske obrambe in družbene samozaščite, Sociali- 
stična republika Slovenija na svojem ozemlju ureja 
in razvija splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito, organizira in vodi teritorialno obram- 
bo, narodno zaščito in civilno zašč ito ter druge 
aktivnosti za varnost in obrambo države. Ob narav- 
nih in drugih nesrečah organizira in izvaja ukrepe 
za zašč ito in reševanje, v izrednih razmerah organi- 
zira in vodi aktivnosti za njihovo preprečevanje in 
odpravljanje, ob napadu na državo pa organizira in 
vodi splošni ljudski odpor. 

100. člen 
Pravice in dolžnosti Socialistične republike Slo- 

venije na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite opravljajo in izvršujejo v me- 
jah svojih pristojnosti Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije. Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije, Komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozašč ito Socialistične republike 
Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije, Republiški štab za teritorialno 
obrambo, Republiški štab za civilno zaščito, Repu- 
bliški sekretariat za ljudsko obrambo, Republiški 
sekretariat za notranje zadeve in drugi republiški 
organi ter organizacije. 

a) Skupščina Socialistične republike Slovenije 

101. č len 
Skupščina Socialistične republike Slovenije pri 

uresničevanju politike in sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v Socialistični 
republiki Sloveniji zlasti: 

1. ureja splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito ter določa splošna načela, cilje in poli- 
tiko Socialistične republike Slovenije ter njenih or- 
ganov na tem področju; 

2. obravnava varnostne in vojnopolitične razme- 
re in ocene; 

3. zagotavlja rezerve materialnih sredstev za 
oskrbovanje oboroženih sil in drugih sil splošne 
ljudske obrambe ter prebivalstva v miru, v vojni, 
ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih ra- 
zmerah; 

4. sodeluje s Skupščino Socialistične federativ- 
ne republikee Jugoslavije in s skupščinami drugih 
socialističnih republik in obeh socialističnih avto- 
nomnih pokrajin pri urejanju temeljev sistema 
splošne ljudske obrambe Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ter pri določanju in zagotav- 
ljanju sredstev za financiranje obrambnih priprav, 
preprečevanju in odpravljanju posledic naravnih in 
drugih nesreč , preprečevanju in odpravljanju izre- 
dnih razmer ter drugih obrambnih in samozašč itnih 
aktivnosti, ki so skupnega pomena. 

b) Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije 

102. č len 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 

opravlja na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite zlasti naslednje naloge: 

1. sprejema oceno varnostnih in vojnopolitičnih 
razmer v SR Sloveniji ter obrambni nžčrt republike 
in določa temelje obrambnih načrtov organizacij 

združenega dela, krajevnih skupnosti in drugih sa- OPOMBE: 
moupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 
političnih skupnosti in njihovih organov; 

2. sprejema smernice za izdalavo in uporabo var- 
nostnih načrtov skupaj s predsedstvom Centralne- 
ga komiteja Zveze komunistov Slovenije; 

3. obravnava vprašanja s področja družbene sa- 
mozašč ite in varstva z ustavo določenega reda, 
zavzema stališča o teh vprašahjih in daje pobude in 
predloge za njihovo reševanje pristojnim organom 
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter predlaga razpravo o teh 
vprašanjih v družbenopolitičnih organizacijah; 

4. določa globalni načrt razvoja, -organizacije, 
oboroževanja in opremljanaja teritorialne obrambe 
smernice za uporabo teritorialne obrambe ter odlo- 
ča o ustanavljanju enot in zavodov teritorialne 
obrambe, ki so republiškega pomena; 

5. določa smernice za razvoj, organiziranje in 
delovanje narodne zaščite ter civilne zašč ite; 

6. določa vojno organizacijo in naloge organov 
za notranje zadeve; 

7. določa politiko zaklanjanja in graditve zaklo- 
nišč ter drugih ukrepov za zaščito in reševanje 
prebivalstva in materialnih dobrin; 

8. določa načela o organizaciji službe za opazo- 
vanje in obveščanje in upravnih zvez v republiki; 

9. usklajuje temeljne obrambne priprave in pri- 
prave za primer naravnih in drugih nesreč ter izre- 
dnih razmer med republiškimi organi ter med njimi 
in Jugoslovansko ljudsko armado; 

10. usklajuje obrambne priprave in aktivnosti 
družbene samozaščite Socialistične republike Slo- 
venije z drugimi socialističnimi republikami in so- 
cialističnima avtonomnima pokrajinama. 

103. č len 
Ob naravnih in drugih nesrečah sprejema Pred- 

sedstvo socialistične republike Slovenije ukrepe za 
zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in 
drugih dobrin, v izrednih razmerah pa sprejema v 
skladu z ocenami Komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije / 
ukrepe za preprečevanje in odpravljanje vzrokov in' 
posledic izrednih razmer. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in med vojno 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije or- 
ganizira in vodi splošni ljudski odpor ter usklajuje 
vodenje splošnega ljudskega odpora z drugimi so- 
cialističnimi republikami in socialističnima avtono- 
mnima pokrajinama. 

104. č len 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 

ima svet za ljudsko obrambo. 
Svet Predsedstva Socialistične republike Slove- 

nije za ljudsko obrambo spremlja in ocenjuje 
obrambne priprave v republiki ter svetuje in poma- 
ga Predsedstvu socialistične republike Slovenije pri 
uresničevanju njegovih pristojnosti s področja 
splošne ljudske obrambe. 

105. č len 
Predsednik sveta Predsestva Socialistične repu- 

blike Slovenije za ljudsko obrambo je predsednik 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije. 

Člane sveta za ljudsko obrambo imenuje pred- 
sedsedstvo Socialistične republike Slovenije izmed 
svojih članov in funkcionarjev v družbenopolitičnih 
organizacijah in državnih organih, starešin v oboro- 
ženih silah, č lanov Sveta republike in izmed drugih 
izkušenih družbenopolitičnih delavcev s tega po- 
dročja. 

Svet sprejme poslovnik, s katerim se natančneje 
določita organizacija in način dela sveta. 
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OPOMBE: c) Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito Socialistične republike 
Slovenije. 

106. č len 
Komite za splošno obrambo in družbeno samo- 

zašč ito Socialitične republike Slovenije zagotavlja 
idejno in akcijsko enotnost ter učinkovitost 
obrambnih priprav in družbenosamozaščitnih ak- 
tivnosti v temeljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela, v krajevnih skupnostih, v drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, v družbenopo- 
litičnih in družbenih organizacijah ter društvih in 
družbenopolitičnih skupnostih v SR Sloveniji. 

107. č len 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito SR Slovenije opravlja pri usmerjanju 
vseh nosilcev splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite in zagotavljanju njihovega usklajene- 
ga delovanja zlasti naslednje naloge: 

1. spremlja in ocenjuje varnostne in vojnopolitič - 
ne razmere v Socialistič ni republiki Sloveniji in So- 
cialistični federativni republiki Jugoslaviji ter v sve- 
tu in na tej podlagi sprejema ustrezne ukrepe za 
krepitev varnosti in obrambe v Socialistični republi-' 
ki Sloveniji; 

2. obravnava in ocenjuje organizacijo in stanje 
obrambnih priprav in aktivnosti družbene samoza- 
šč ite ter obrambnih in varnostnih načrtov v republi- 
ki in usmerja ter usklajuje njihovo dograjevanje in 
uporabo; 

3. spremlja in usmerja razvoj, oboroževanje, 
opremljanje ter usposabljanje teritorialne obrambe; 

4. spremlja in usmerja razvoj in delovanje naro- 
dne zaščite, civilne zašč ite, organov za notranje 
zadeve ter drugih sil splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

V izrednih razmerah odloča Komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slo- 
venije o ukrepih za njihovo odpravljanje ter za za- 
gotovitev delovanja socialističnega samoupravne- 
ga sistema. 

Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni Komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito Socialistične republike Slovenije usmerja in 
koordinira splošni ljudski odpor. 

108. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito Socialistične republike Slovenije in 
predsednika komiteja imenuje Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije na predlog Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije in Predsedstva 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 

Predsednik Komiteja za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozašč ito SR Slovenije je pred- 
sednik Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije, člani komiteja pa so; predsednik Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije, predsed- 
nik Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistič - 
ne republike Slovenije, predsednik Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije, predsednik Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, predsednik Republiškega odbora 
Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Slovenije, predsednik Republiške konference Zve- 
ze socialistične mladine Slovenije, republiški sekre- 
tar za ljudsko obrambo, republiški sekretar za no- 
tranje zadeve, komandant teritorialne obrambe SR 
Slovenije in komandant Ljubljanskega armadnega 
območja ter drugi družbenopolitični delavci. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito Socialistične republike Slovenije je za 
svoje delo odgovoren Skupšč ini Socialistične repu- 
blike Slovenije in Centralnemu komiteju Zveze ko- 
munistov Slovenije. 

č) Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije 

109. č len 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije opravlja na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite zlasti naslednje 
naloge: 

I. skrbi za izvajanje politike in izvrševanja zako- 
nov in drugih aktov Socialistične republike Sloveni- 
je s področja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozašč ite; 

2. spremlja varnostne in obrambne priprave go- 
spodarskih in družbenih dejavnosti in sprejema 
ukrepe za njihovo dopolnjevanje oziroma delovanje 
v izrednih razmerah in drugih nevarnostih; 

3. določa predlog obrambnega načrta in spre- 
jema dele varnostnega načrta Socialistične republi- 
ke Slovenije za dejavnost iz svoje pristojnosti; 

4. sprejema obrambni razvojni načrt v skladu s 
temeljnimi planskimi akti republike; 

5. določa predlog svoje vojne organizacije in 
vojne organizacije republiških upravnih organov ter 
potrjuje vojno sistemizacijo del in nalog republiških 
upravnih organov; 

6. usmerja in usklajuje delo republiških uprav- 
nih in drugih organov in organizacij na področ ju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; 

7. spremlja, obravnava in usmerja obrambne 
priprave in aktivnosti družbene samozašč ite v obč i- 
nah in drugih družbenopolitičnih skupnostih ter jih 
usklajuje z republiškimi načrti in ukrepi; 

8. skrbi za mobilizacijo in uporabo vseh sil in- 
virov za splošni ljudski odpor in uresničevanje 
družbene samozaščite; 

9. 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; 

10. sprejema ukrepe za urejanje prostora za 
obrambo in zaščito; 

II. skrbi za organiziranje, pripravljanje in delo- 
vanje civilne zašč ite ter ustanovi in imenuje republi- 
ški štab za civilno zaščito; 

12. določa razvoj, priprave in delovanje službe za 
opazovanje in obveščanje; 

13. določa organizacijo ter sistem delovanja ozi- 
roma uporabe upravnih zvez v republiki; 

14. določa organizacijo kriptografskega zavaro- 
vanja in ukrepe za varnost prenašanja zaupnih po- 
datkov in informacij; 

15. ureja izvajanje delovne dolžnosti delovnih 
ljudi in občanov; 

16. pripravlja in predlaga Predsedstvu Sociali- 
stične republike Slovenije izdajo uredb z zakonsko 
močjo in izdajo drugih splošnih aktov in ukrepov s 
področja splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozašč ite; 

17. Skupšč ini SR Slovenije predlaga zagotovitev 
potrebnih finančnih sredstev in skrbi za uresniče- 
vanje programov razvoja splošne ljudske obrambe 
iz pristojnosti republike, blagovnih rezerv in drugih 
nalog pomembnih za obrambo ter spodbuja sa- 
moupravno sporazumevanje in družbeno dogovar- 
janje za organiziranje, razvoj in financiranje sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
občinah in pokrajinah; 

18. obravnava poroč ila o izvajanju obrambnih 
priprav in predpisov s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter sprejema 
ustrezne ukrepe. 

Ob naravnih in drugih nesrečah sprejema Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ukrepe za zaščito in 
reševanje prebivalstva in materialnih dobrin. 

V izrednih razmerah sprejema Izvršni svet Skup- 
šč ine Socialistične republike Slovenije ukrepe za 
odpravljanje njihovih vzrokov in posledic. 
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Ob neposredni vojni nevarnosti in ob mobilizaciji 
skrbi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije za izvajanje načrta za pripravljenost in 
načrta mobilizacije Socialistične republike Slove- 
nije. 

Med vojno skrbi Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije za izvajanje politike in 
odločitev Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, Predsedstva Socialistične republike Slovenije 
ter Komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito Socialistične republike Slovenije 
pri organiziranju in vodenju splošnega ljudskega 
odpora, zlasti pa za mobilizacijo vseh človeških in 
materialnih zmogljivosti za oborožene sile in druge 
nosilce splošnega ljudskega odpora. 

d) Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 

110. č len 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo oprav- 

lja upravne in strokovne zadeve s področja splošne 
ljudske obrambe iz- pristojnosti republike, če z za- 
konom niso dane v pristojnost drugim republiškim 
upravnim organom. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo zlasti: 
1. spremlja in usklajuje strokovno delo republi- 

ških organov in organizacij pri obrambnih pripra- 
vah gospodarskih in družbenih dejavnosti in pri 
izdelavi dokumentov obrambnega načrta republike 
ter skrbi za usklajevanje teh priprav s pripravami 
oboroženih sil; 

2. ureja in organizira sprejemanje in prenašanja 
ukazov o ukrepih za pripravljenost in odloka o 
mobilizaciji ter usklajuje organizacijske in mobili- 
zacijske zadeve za prehod iz mirnodobnega v vojno 
stanje; 

3. izdaja strokovna navodila o izdelavi, dopolnje- 
vanju in varovanju obrambnih načrtov, načrtov ci- 
vilne zaščite ter drugih načrtov in aktov s področja 
obrambnih priprav, o evidenci obveznikov civilne 
zaščite in evidenci žensk v teritorialni obrambi; 

4. usmerja in usklajuje pripravo obrambnih raz- 
vojnih načrtov in spremlja ter usmerja njihovo ure- 
sničevanje; 

5. daje pojasnila, strokovno pomoč in obvezna 
navodila upravnim organom pristojnim za zadeve 
ljudske obrambe in drugim nosilcem obrambnih 
priprav za opravljanje nalog splošne ljudske 
obrambe; 

6. odloča v upravnem postopku na drugi stopnji 
in opravlja druge upravne zadeve iz pristojnosti 
republike ki se nanašajo na pravice in dolžnosti 
delovnih ljudi in občanov s področja splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite in drugih 
nosilcev obrambnih priprav; 

7. organizira službo za opazovanje in obveščanje 
ter republiški center za obveščanje in skrbi za nju- 
no delovanje; 

8. pripravlja vojne zveze republiških organov, 
usmerja in usklajuje priprave upravnih zvez pokra- 
jin, posebnih družbenopolitičnih skupnosti in ob- 
čin, pripravlja kriptografsko zavarovanje in druge 
ukrepe za varnost in prenašanje tajnih podatkov za 
nosilce-obrambnih priprav družbenogospodarske- 
ga sistema; 

9. pripravlja programe obrambnega in samoza- 
šč itnega usposabljanja delovnih ljudi in občanov, 
narodne zaščite, civilne zaščite, službe za opazova- 
nje in obveščanje, upravnih zvez in kriptografskega 
zavarovanja ter mladine, ki ne obiskuje šol srednje- 
ga usmerjenega izobraževanja; 

10. skrbi za strokovno usposabljanje delavcev ter 
organov in organizacij družbenogospodarskega in 
političnega sistema za delovanje v vojni, 

11. daje strokovna navodila za organiziranje in 
opremljanje civilne zaščite ter za izvajanje ukrepov 
civilne zašč ite; 

12. opravlja strokovne zadeve in usklajuje aktiv- 

nosti pri usmerjanju mladine v vojaške šole in OPOMBE: 
obrambne poklice; 

13. opravlja zadeve s področja vojaške obvezno- 
sti in vojaške mobilizacije, ki so v pristojnosti repu- 
blike; 

14. daje navodila in skrbi za izvajanje ukrepov za 
varnost in za varovanje tajnosti obrambnih priprav 
družbenogospodarskega in političnega sistema; 

15. izdaja pooblastila strokovnjakom za uničeva- 
nje neeksplodiranih bojnih sredstev in potrdila o 
usposobljenosti oseb za druga opravila v zvezi z 
eksplozivnimi snovmi in sredstvi; 

16. podeljuje priznanja za dosežene uspehe pri 
uresničevanju splošne ljudske obrambe. 

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

111. č len 
V sestavi Republiškega sekretariata za ljudsko 

obrambo delujeta Republiški center za obrambno 
usposabljanje in Republiški center za obveščanje. 

Republiški center za obrambno usposabljanje 
vodi načelnik centra, ki ga imenuje Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije na 
predlog republiškega sekretarja za ljudsko 
obrambo. 

Izvajanje programov obrambnega usposabljanja 
v republiškem centru za obrambno usposabljanje 
usmerja svet centra, ki ga imenuje republiški sekre- 
tar za ljudsko obrambo. Svet centra usmerja in 
usklajuje tudi izvajanje usposabljanja v občinskin in 
pokrajinskih centrih za obrambno usposabljanje. 

112. č len 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov 

in drugih predpisov, ki urejajo splošno ljudsko 
obrambo na območju SR Slovenije, razen v Jugo- 
slovanski ljudski armadi in teritorialni obrambi, nad 
izdelavo obrambnih načrtov in nad izvajanjem 
obrambnih priprav opravlja republiški inšpektorat 
za ljudsko obrambo, ki je v sestavi Republiškega 
sekratariata za ljudsko obrambo. 

Glavnega republiškega inšpektorja za ljudsko 
obrambo imenuje Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo lahko 
pooblasti za opravljanje posameznih inšpekcijskih 
opravil s področja splošne ljudske obrambe še dru- 
ge delavce Republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo in tudi delavce drugih republiških uprav- 
nih organov. 

Inšpekcijsko nadzorstvo varnostnih načrtov 
opravlja Republiški sekretariat za notranje zadeve 
skupno z republiškim inšpektoratom za ljudsko 
obrambo. 

Inšpekcijsko nadzorstvo v teritorialni obrambi 
opravlja Republiški štab za teritorialno obrambo. 

113. č len 
Republiški inšpektor za ljudsko obrambo in dru- 

ge pooblaščene osebe za opravljanje inšpekcijske- 
ga nadzorstva iz prejšnjega člena, imajo pravico in 
dolžnost: 

1. pregledovati in preverjati obrambne priprave, 
obrambne in varnostne načrte ter druge dokumen- 
te o organiziranju in pripravljanju splošni ljudske 
obrambe; 

2. odrediti, da se odpravijo neksladnosti v 
obrambnih načrtih in drugih dokumentih ter izve- 
dejo ukrepi in izvršijo naloge, ki jih je treba izvesti 
po obrambnem in varnostnem načrtu; 
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OPOMBE: 3- odrediti, da se ustavijo ukrepi in dejanja, ki niso v skladu z obrambnimi ali varnostnimi načrti 
družbenopolitičnih skupnosti ali z določenimi te- 
melji načrtov in ukrepov splošne ljudske obrambe, 
dokler o tem ne odloč i pristojni organ. 

e) Drugi republiški upravni organi 
114. č len 

Republiški upravni organi izvajajo obrambne pri- 
prave in ukrepe ter dejavnosti na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v mejah 
svoje pristojnosti, pri čemer zlasti: 

1. izdelujejo načrte o organizaciji in delovanju 
gospodarskih in družbenih dejavnosti v vojni, izva- 
jajo mobilizacijske priprave in določajo načrte o 
svoji organiziranosti, ukiepih in aktivnostih v pri- 
meru naravnih in drugih nesreč , izrednih razmer, 
neposredne vojne nevarnosti in vojne; 

2. spremljajo in usmerjajo obrambne priprave 
občinskih upravnih organov, temeljnih organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter državnih organov s svoje- 
ga delovnega področja in jih usklajujejo z obramb- 
nimi pripravami, načrti in ukrepi republike in fede- 
racije; 

3. pripravljajo vojne in druge predpise ter nadzo- 
rujejo izvrševanje nalog pri obrambnih pripravah s 
področja svoje dejavnosti; 

4. predlagajo ukrepe za zagotovitev sredstev za 
obrambne priprave dejavnosti s svojega delovnega 
področja in za materialne rezerve, ki imajo pomen 
za republiko ter skrbijo za uresničevanje sprejetih 
programov; 

5. predlagajo, katere organizacije združenega de- 
la in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
so posebnega pomena za obrambne priprave v 
republiki; 

6. organizirajo in izvajajo samozaščitne ukrepe 
ter druge dejavnosti družbene samozaščite v mejah 
svojega delovnega področja; 

7. sodelujejo pri organizaciji in izvedbi vaj in 
izvajanju programov obrambnega in samozaščitne- 
ga usposabljanja delovnih ljudi in občanov, samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter njihovih orga- 
nov in skrbijo za strokovno usposabljanje svojih 
delavcev za delo v vojni in v izrednih razmerah. 

115. člen 
Posamezni republiški upravni organi opravljajo 

poleg nalog iz prejšnjega člena še naslednje na- 
loge; 

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

stične republike Slovenije; 
2. organizira, pripravlja.in usposablja organe za 

notranje zadeve za izvrševanje nalog določenih z 
obrambnimi in varnostnimi načrti družbenopolitič - 
nih skupnosti; 

3. skrbi za organizacijo in delovanje vseh orga- 
nov za notranje zadeve v vojni; 

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

5. pripravlja in skrbi za izvajanje načrtov in ukre- 
pov organov za notranje zadeve ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v izrednih razmerah; 

6. usmerja nuđ enje strokovne pomoč i organov za 
notranje zadeve organizacijam združenega dela, 
krajevnim skupnostim in drugim samoupravnim or- 
ganizacijam ter organom pri organiziranju in izvaja- 
nju družbene samozašč ite ter skrbi za to, da organi 
za notranje zadeve seznanjajo delovne ljudi in ob- 
čane z vsebino, metodami in oblikami sovražnega 
delovanja ter z družbeno škodljivimi pojavi in deja- 
nji, ki jih odkrivajo in z vzroki za nastajanje takih 
dejanj; 

7. usmerja sodelovanje organov za notranje za- 
deve pri strokovnem usposabljanju narodne zaščite 
za opravljanje določenih nalog družbene samoza- 
šč ite; 

8. predpisuje preventivne in druge ukrepe ter 
sredstva za varstvo pred požarom; 

9. vodi delovanje kazenskih poboljševalnih zavo- 
dov v vojnih razmerah. 

b) Republiški sekretariat za pravosodje in upravo; 
1. pripravlja organizacijo sodišč in drugih pravo- 

sodnih organov za delo v vojni; 
2. določa merila in normative za razporeditev 

ljudi in sredstev v te organe in daje v zvezi s tem 
ustrezne predloge pristojnim republiškim orga- 
nom; 

3. v sodelovanju z republiškim sekretariatom za 
notranje zadeve pripravlja organizacijo kazenskih 
poboljševalnih zavodov za delo v vojni. 

c) Republiški sekretariat za finance^ 
1. pripravlja organizacijo in način financiranja 

družbenih potreb v vojni ter določa načela organi- 
zacije in delovanja bančništva ter zavarovastva v 
vojnih razmerah; 

2. določa način izplačevanja nadomestil osebne- 
ga dohodka za osebe v rezervni sestavi v zvezi z 
izvrševanjem njihove vojaške obveznosti in med 
vojaško službo ter izplačevanje nadomestil osebne- 
ga dohodka med opravljanjem drugih nalog sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
skladu z določbami tega zakona; 

3. določa višino odškodnine za sredstva, vzeta v 
miru za vaje teritorialne obrambe, narodne zaščite, 
civilne zašč ite, službe za opazovanje in obveščanje, 
organov za notranje zadeve in organov družbeno- 
političnih skupnosti in organizacij; 

4. predpisuje v soglasju z republiškim sekretar- 
jem za ljudsko obrambo in komandantom teritorial- 
ne obrambe Socialistične republike Slovenije način 
vodenja knjigovodske evidence sredstev za splošno 
ljudsko obrambo; 

Č) Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo pripravlja organizacijo šolstva 
vseh stopenj za delo v vojni. 

d) Republiški komite za delo skrbi za organizaci- 
jo, pripravljanje in izvajanje delovne dolžnosti, daje 
smernice in navodila za izvajanje priprav in za vo- 
denje ustrezne evidence na tem področ ju. 

e) Republiški inšpektorati v mejah svoje pristoj- 
nosti: 

1. opravljajo inšpekcijo pri graditvi, uporabi in 
vzdrževanju zaklonišč ; 

2. dajejo navodila občinskim inšpekcijskim orga- 
nom glede graditve, uporabe in vzdrževanja zaklo- 
nišč . 

116. č len 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja, sodi- 

šča, javna tožilstva, inšpekcijski organi, javna pra- 
vobranilstva, organi za vodenje postopka o prekr- 
ških in drugi državni organi v mejah svoje pristojno- 
sti prispevajo h krepitvi splošne ljudske obrambe in 
uresničevanju nalog družbene samozaščite s tem, 
da s hitrim in uč inkovitim postopkom zagotavljajo 
varstvo ustavnosti in zakonitosti, socialistične mo- 
rale, družbene lastnine in samoupravljanja ter opo- 
zarjajo na primere nezakonitega ravnanja in predla- 
gajo ukrepe za preprečevanje sovražnih in družbe- 
no škodljivih pojavov in dejanj. 

Obrambni in varnostni načrt organov iz prejšnje- 
ga odstavka sprejme funkcionar oziroma predstoj- 
nik, ki tak organ vodi. 

Organi iz prvega odstavka tega člena se zaradi 
boljšega preventivnega delovanja vkljčujejo s svoji- 
mi predstavniki v ustrezne odbore in komisije ter 
druga delovna telesa za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. 
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4. Upravni in drugi delavci na 
področju ljudske obrambe 

117. č len 
Za delovna razmerja delavcev v upravnih organih 

pristojnih za zadeve ljudske obrambe in za delavce, 
ki opravljajo naloge splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v drugih organih družbeno- 
političnih skupnosti veljajo splošni predpisi, ki ve- 
ljajo za delavce v upravnih organih, če s tem zako- 
nom ni določeno drugače. 

Za delavce, ki opravljajo naloge splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela ter v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih veljajo 
splošni predpisi, ki veljajo za druge delavce, če s 
tem zakonom ni določeno drugače. 

118. člen 
Z aktom o sistemizaciji del in nalog v upravnem 

organu pristojnem za zadeve ljudske obrambe in v 
drugih organih družbenopolitičnih skupnosti in 
oziroma z razvidom del in nalog v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela ter v drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, se do- 
loč ijo dela in naloge s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, posebni pogoji 
za njihovo opravljanje ter dela in naloge, za katere 
se sklene delovno razmerje brez javnega razpisa. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije določ i, katera dela in naloge s področja 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
so posebnega pomena za splošno ljudsko obrambo 
in za katere se sklene delovno razmerje brez javne- 
ga razpisa, merila za izbiro delavcev za opravljanje 
teh del in nalog ter posebne varnostne ukrepe za 
njihovo .zavarovanje. 

Republiški sekretar za ljudsko obrambo daje 
mnenje k imenovanju predstojnika občinskega in 
mestnega upravnega organa pristojnega za zadeve 
ljudske obrambe. 

119. č len 
Delavec, ki dela v upravnem organu na področ ju 

splošne ljudske obrambe, je dolžan opravljati delo v 
posebnih delovnih pogojih, kot so: delo ob nede- 
ljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, 
delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo 
kot redno obliko dela, dežurstvo, ki se odreja izje- 
moma, .ko je to iz varnostnih in obrambnih razlogov 
potrebno, pripravljenost za delo v delovnih prosto- 
rih, na določenem mestu ali doma. 

Delo v posebnih pogojih se odredi, kadar to terja- 
jo varnostne ati obrambne razmere ali kadar je tako 
mogoče opraviti določene naloge, ki jih ni mogoče 
odlagati ali pa morajo biti opravljene določenega 
dne oziroma v določenem roku. 

Natančnejše pogoje in primere, ob katerih je do- 
voljeno uvesti tako delo, in kdo ga lahko odredi, 
predpiše republiški sekretar za ljudsko obrambo. 

120. č len 
Dežurstvo, ki se odreja izjemoma, je poseben 

pogoj dela, kadar je potrebno zagotoviti nepreki- 
njeno delo, ki ga ni mogoče organizirati drugače. 
Med dežurstvom mora biti delavec prisoten na de- 
lovnem mestu in opravljati naloge, če je to po- 
trebno. 

Pripravljenost je poseben pogoj dela, pri katerem 
mora biti delavec vsak čas dosegljiv, da ga je mogo- 
če poklicati na delo. 

Dežurstvo, ki se odreja izjemoma, pripravljenost 
za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu 
ali domu se ne šteje v delovno obveznost v okviru 

182-urnega delovnega meseca oziroma 42-urnega 
delovnega tedna. 

Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo 
po prejšnjem odstavku dela, se čas tega dela šteje 
kot delo v delovnem času. 

V primeru, ko delovni čas delavca presega delov- 
no obveznost v okviru 182-urnega delovnega mese- 
ca oziroma 42-urnega delovnega tedna, se razlika 
šteje kot delo v podaljšanem delovnem času. 

S samoupravnim splošnim aktom se določ i način 
nagrajevanja dela v posebnih pogojih. 

121. č len 
V samoupravnem sporazumu, v katerem se ureja- 

jo in usklajujejo odnosi v zvezi s pridobivanjem in 
razporejanjem dohodka delovnih skupnosti uprav- 
nih organov pristojnih za zadeve ljudske obrambe, 
se določ ijo osnove, po katerih se za vrednotenje 
posebnih pogojev dela in odgovornosti delavcev pri 
opravljanju določenih del in nalog v upravnih orga- 
nih pristojnih za zadeve ljudske obrambe, lahko 
povečajo sredstva za osebne dohodke do 20 od- 
stotkov. 

Republiški sekretar za ljudsko obrambo predpiše 
enotna merila za določanje del in nalog iz prejšnje- 
ga odstavka, 

122. č len 
Z aktom o sistemizaciji del in nalog v upravnih 

organih pristojnih za zadeve ljudske obrambe in v 
drugih organih družbenopolitičnih skupnosti ter z 
razvidom del in nalog v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela, se določ ijo tudi dela 
splošne ljudske obrambe, ki jih lahko opravljajo 
aktivne vojaške osebe. 

Predlogi za zasedbo del in nalog z aktivnimi voja- 
škimi osebami se dostavljajo pristojnemu zvezne- 
mu organu prek Republiškega sekretariata za ljud- 
sko obrambo. 

123. člen 
Aktivna vojaška oseba, ki je na delu v organu ali 

organizaciji iz prejšnjega č lena tega zakona, je č lan 
delovne skupnosti organa oziroma organizacije, v 
kateri je zaposlena in ima pravice ter dolžnosti kot 
drugi delavci te skupnosti oziroma organizacije, če 
ni z zakonom o službi v oboroženih silah določeno 
drugače. 

Družbenopolitična skupnost zagotavlja aktivnim 
vojaškim osebam, ki so na delu v upravnih organih, 
izplač ilo razlike med osebnim dohodkom, nadome- 
stili in povrač ili, ki jim gredo po splošnih aktih 
organa, in osebnimi dohodki po činu z dodatki, 
nadomestili in povrač ili, ki gredo aktivnim vojaškim 
osebam enakega čina v Jugoslovanski ljudski ar- 
madi. 

Aktivne vojaške osebe, ki so na delu v upravnem 
organu pristojnem za zadeve ljudske obrambe ali v 
drugem organu ali organizaciji, v službi praviloma 
ne nosijo uniforme. 

VII. TERITORIALNA OBRAMBA 

1. Skupne določbe 

124. člen 
Teritorialna obramba je najširša obliBka organi- 

ziranja in pripravljanja delovnih ljudi in občanov za 
oborožen splošni ljudski odpor. V skladu z obramb- 
nimi in varnostnimi načrti družbengpolitičnih skup- 
nosti opravlja teritorialna obramba tudi določene 
naloge pri zašč iti in reševanju ob naravnih in drugih 
nesrečah ter pri preprečevanju in odpravljanju izre- 
dnih razmer. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: z udeležbo v teritorialni obrambi varujejo delovni ljudje in občani neodvisnost, suverenost, celovitost 
ozemlja in z ustavo določeno družbeno ureditev 
Socialistične republike Slovenije in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in opravljajo dru- 
ge naloge, določene z zakonom ter z obrambnimi in 
varnostnimi načrti in z načrti o uporabi oboroženih 
sil. 

125. č len 
Teritorialna obramba je sestavljena iz štabov, 

enot in zavodov, ki jih ustanavljajo občine, mestne 
skupnosti, pokrajine in republika, kot tudi iz enot in 
zavodov, ki jih ustanavljajo v skladu s tem zakonom 
organizacije združenega dela in krajevne skupno- 
sti. 

V vojni so pripadniki teritorialne obrambe tudi 
delovni ljudje in občani, ki z orožjem ali kako dru- 
gače sodelujejo v narodni zašč iti v splošnem ljud- 
skem odporu. 

Štabi za teritorialno obrambo so strokovni organi 
družbenopolitičnih skupnosti in pokrajin za vode- 
nje oboroženega boja in organi vodenja in povelje- 
vanja z nižjimi štabi in z enotami teritorialne 
obrambe. 

Štabi za teritorialno obrambo družbenopolitičnih 
skupnosti ter pokrajinski štabi za teritorialno 
obrambo delujejo v miru in v vojni. 

Enote in zavodi teritorialne obrambe se organizi- 
rajo in pripravljajo v miru, aktivirajo pa ob neposre- 
dni vojni nevarnosti in v vojni, ob naravnih in drugih 
nesrečah ter v izrednih razmerah, kakor tudi zaradi 
izvajanja vojašiih vaj in opravljanja drugih nalog 
določenih z zakonom. 

126. člen 
Ukaz o uporabi teritorialne obrambe v izrednih 

razmerah izda na podlagi odločitve Komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
Socialistične republike Slovenije Predsedstvo So- 
cialistične republike Slovenije; izjemoma o uporabi 
delov teritorialne obrambe v izrednih razmerah lah- 
ko odločijo v skladu z odlokom Predsedstva Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in svojimi 
pristojnostmi tudi drugi komiteji za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

127. člen 
V neposredni vojni nevarnosti in v vojni se lahko 

uporabijo za izvršitev določenih bojnih nalog obo- 
roženih sil tudi enote milice, če vojne razmere tako 
zahtevajo. 

Odloč itev o uporabi milice za opravljanje bojnih 
nalog v neposredni vojni nevarnosti in vojni sprej- 
me organ, in vodi splošni ljudski odpor. 

128. člen 
Globalni načrt razvoja, organizacije, oboroževa- 

nja in opremljanja teritorialne obrambe in ustanav- 
ljanja in zavodov teritorialne obrambe, ki so repu- 
bliškega pomena, določa Predsedstvo Socialistične 
republike Slovenije na predlog komandanta terito- 
rialne obrambe SR Slovenije. 

129. člen 
Razvoj, organiziranje, opremljanje in pripravlje- 

nje teritorialne obrambe poteka po načrtih, ki mo- 
rajo biti v skladu z načrtom o uporabi in nalogah 
teritorialne obrambe v vojni oziroma ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v izrednih razmerah in v skladu 
s temelji načrtov za razvoj, organizacijo in oprem- 
ljanje oboroženih sil, ki jih določ ijo zvezni organi. 

Načrti za uporabo teritorialne obrambe so sestav- 
ni del obrambnih načrtov. 

Republiški načrt za uporabo teritorialne obrambe 
pripravi Republiški štab za teritorialno obrambo po 

smernicah Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije, Komiteja za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito Socialistične republike Slo- 
venije in Predsedstva Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

130. člen 
Štabi za teritorialno obrambo izdelujejo načrte 

razvoja teritorialne obrambe, letne finančne načrte 
in letne načrte materialnih nabav. 

Načrti razvoja teritorialne obrambe so del 
obrambnega razvojnega načrta družbenopolitičnih 
skupnosti in drugih nosilcev izdelave teh načrtov. 
Razvojni načrt teritorialne obrambe sprejme pri- 
stojni svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito skupščine družbenopolitične skupno- 
sti, v skladu s temeljnimi planskimi akti družbeno- 
politične skupnosti, v pokrajini pa pokrajinski od- 
bor. 

Letni načrt materialnih nabav in finančni načrt za 
teritorialno obrambo v obč ini in v mestni skupnosti 
sprejme svet za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozašč ito občinske oziroma mestne skup- 
šč ine, v pokrajini pa pokrajinski odbor v soglasju s 
sveti za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito občinskih skupšč in z območja pokraji- 
ne. Letni načrt materialnih nabav, za naloge terito- 
rialne obrambe, ki jih financira republika, sprejme 
izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije na predlog komandanta teritorialne obrambe 
Socialistične republike Slovenije. 

131. č len 
Materialno in finačno poslovanje štabov za terito- 

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

Materialno knjigovodstvo oborožitve in vojaške 
opreme štabov, enot in zavodov teritorialne obram- 
be se vodi po predpisih Republiškega štaba za 
teritorialno obrambo, če z zveznim predpisom ni 
drugače določeno. 

132. č len 
Poveljevanje in pouk v teritorialni obrambi se 

izvaja v slovenskem jeziku. 
Poveljevanje v posameznih enotah teritorialne 

obrambe se izvaja glede na njihovo sestavo tudi v 
jezikih narodov in narodnosti Jugoslavije, o čemer 
odloč i komandant teritorialne obrambe Socialistič - 
ne republike Slovenije. 

133. č len 
Delovni ljudje in občani, ki še niso dali slovesne 

zaveze, jo dajo ob vstopu v teritorialno obrambno v 
skladu z zakonom o službi v oboroženih silah. 

134. č len 
Komandant teritorialne obrambe Socialistične 

republike Slovenije in starešina, ki ga ta pooblasti, 
lahko odredi, da morajo vojaške in civilne osebe v 
teritorialni obrambi prebivati v štabu, v enoti oziro- 
ma v zavodu teritorialne obrambe, če to terja služba 
(med pripravljenostjo oziroma med izvajanjem dru- 
gih ukrepov povečane bojne pripravljenosti, voja- 
škimi vajami, izvajanjem ukrepov ob naravnih in 
drugih nesrečah ali v izrednih razmerah). 

2. Enote in zavodi teritorialne 
obrambe 

135. č len 
Enote teritorialne obrambe se organizirajo Tn pri- 

pravljajo za oborožen boj in druge oblike splošnega 
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ljudskega odpora, za delovanje ob naravnih in dru- 
gih nesrečah in v izrednih razmerah ter delujejo po 
svojih načrtih in v skladu z odloč itvami pristojnih 
organov družbenopolitičnih skupnosti ter njihovih 
štabov za teritorialno obrambo. 

136. č len 
Zavodi teritorialne obrambe se ustanovijo za vo- 

jaško strokovno izobraževanje, za zdravstveno var- 
stvo, za neposredno materialno oskrbo ter za zago- 
tavljanje drugih pogojev za delovanje enot terito- 
rialne obrambe in vodenje oboroženega boja. 

Zavodi iz prejšnjega odstavka se ustanovijo pred- 
vsem kot izobraževalni centri, ambulante, delavnice 
in skladišča. 

137. č len 
Enote in zavode teritorialne obrambe lahko usta- 

novijo tudi organizacije združenega dela in krajev- 
ne skupnosti po poprejšnjem soglasju sveta za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
občinske skupščine, morajo pa jih ustanoviti, kadar 
je to določeno z obrambnim načrtom občine. 

138. č len 
Enote in zavodi teritorialne obrambe se pravilo- 

ma organizirajo po teritorialnem načelu. Formira- 
nje enot združene sestave z območja dveh ali več  
obč in odredi komandant teritorialne obrambe So- 
cialistične republike Slovenije na predlog koman- 
danta oziroma komandantov teritorialne obrambe 
pokrajin in po poprejšnjem soglasju pristojnih sve- 
tov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito občinskih skupšč in. 

Komandanta enote združene sestave postavlja 
komandant tetirotialne obrambe Socialistične re- 
publike Slovenije na predlog sveta za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito občinske 
skupščine oziroma na predlog svetov za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občin- 
skih skupščin z območja, s katerega so enote zdru- 
žene sestave formirane, po poprejšnjem soglasju 
pokrajinskega odbora. 

Komandanta enote združene sestave iz območja 
več pokrajin postavlja na predlog komandantov te- 
ritorialne obrambe pokrajin komandant teritorialne 
obrambe Socialistične republike Slovenije, po po- 
prejšnjem soglasju pokrajinskih odborov. 

Komandanta višje združene taktične enote po- 
stavlja komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije po poprejšnjem soglasju Predsedstva SR Slo- 
venije. 

3. Vodenje in poveljevanje 
v teritorialni obrambi 

139. člen 
Teritorialno obrambo vodijo in ji poveljujejo ko- 

mandanti teritorialne obrambe družbenopolitičnih 
skupnosti in okrajin, komandanti in komandirji enot 
ter upravniki zavodov v skladu z zakonom in drugi- 
mi predpisi. 

Komanclant teritorialne obrambe v obč ini, v mest- 
ni skupnosti in pokrajini ter starešina teritorialne 
obrambe v organizaciji združenega dela in krajevni 
skupnosti je za svoje delo, za bojno pripravljenost, 
uporabo ter za vodenje in poveljevanje teritorialni 
obrambi odgovoren predpostavljenemu starešini. 

Komandant in starešina teritorialne obrambe iz 
prejšnjega odstavka je za svoje delo, bojno priprav- 
ljenost in vodenje teritorialne obrambe odgovoren 
tudi pristojnim organom družbenopolitične skup- 
nosti, organizacije združenega dela, oziroma kra- 
jevne skupnosti. 

V izrednih razmerah, kadar o uporabi teritorialne OPOMBE: 
obrambe odloč i pristojni komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito v skladu z odlo- 
kom Predsedstva Socialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije, je pristojni komandant teritorialne 
obrambe odgovoren za uporabo teritorialne 
obrambe tudi temu komiteju. 

Za moralnopolitično stanje v štabu, enoti in zavo- 
du teritorialne obrambe je odgovoren starešina, ki 
mu poveljuje; idejnopolitično delo pa vodi politični 
komisar. 

140. člen 
Starešino enote oziroma zavoda teritorialne 

obrambe v organizaciji združenega dela ali krajevni 
skupnosti imenuje komandant teritorialne obrambe 
občine, na predlog delavskega sveta oziroma sveta 
krajevne skupnosti ter s soglasjem sveta za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito občin- 
ske skupščine. 

Starešina enote teritorialne obrambe v organiza- 
ciji združenega dela je za svoje delo, bojno priprav- 
ljenost in vodenje enote ali zavoda teritorialne 
obrambe odgovoren tudi delavskemu svetu in ko- 
miteju za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito v skladu z njunimi pristojnostmi. 

Starešina enote oziroma zavoda teritorialne 
obrambe v krajevni skupnosti, je v skladu s prejš- 
njim odstavkom odgovoren tudi skupšč ini krajevne 
skupnosti in njenemu svetu ter komiteju za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 

141. č len 
Občinski štab za teritorialno obrambo vodi enote 

in zavode teritorialne obrambe na območju oč ine, 
kolikor z'anje ni pristojen višji štab za teritorialno 
obrambo. Komandanta teritorialne obrambe občine 
imenuje komandant teritorialne obrambe SR Slove- 
nije na predlog sveta za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito občinske skupščine po 
poprejšnjem soglasju pokrajinskega odbora in 
mnenju komandanta teritorialne obrambe pokra- 
jine. 

Komandant teritorialne obrambe občine je za 
svoje delo, bojno pripravljenost in vodenje enot 
oziroma zavodov odgovoren tudi občinski skupšči- 
ni in njenemu svetu za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, občinskemu komiteju za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito 
in izvršnemu svetu občinske skupščine v skladu z 
njihovimi pristojnostmi. 

142. člen 
Občinski štab za teritorialno obrambo: 
1. predlaga mobilizacijski razvoj enot in zavodov 

teritorialne obrambe, ki jih ustanovijo obč ina, orga- 
nizacije združenega dela in krajevne skupnosti ter 
skrbi za njihovo mobilizacijsko in bojno pripravlje- 
nost; 

2. izdeluje načrte za uporabo teritorialne obram- 
be, proučuje možnosti za delovanje enot teritorial- 
ne obrambe ter oblike, nač in oziroma taktiko delo- 
vanja v različnih razmerah; 

3. ureja kadrovske zadeve; 
4. organizira in vodi usposabljanje pripadnikov, 

enot in zavodov teritorialne obrambe v soglasju s 
pristojnim pokrajinskim štabom za teritorialno 
obrambo; 

5. skrbi za načrtno nabavo, hrambo, vzdrževanje, 
evidenco in nadzor nad predmeti oborožitve in 
opreme; 

6. izvaja naloge v zvezi s prehrano in zdravstve- 
nim varstvom enot in zavodov teritorialne obrambe; 

7. skrbi za varnostno vzgojo in izvajanje varnost- 
nih ukrepov v teritorialni obrambi. 

8. usklajuje delovanje in uporabo teritorialne 
obrambe s pristojnimi poveljstvi Jugoslovanske 
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OPOMBE" ljudske armade in organi za notranje zadeve; 9. sodeluje z občinskim upravnim organom pri- 
stojnim za zadeve ljudske obrambe in z drugimi 
občinskimi organi in organizacijami zaradi izvaja- 
nja skupnih nalog; 

10. daje navodila in pomaga temeljnim in drugim 
organizacijam združenega dela ter krajevnim skup- 
nostim glede pripravljanja in oskrbovanja njihovih 
enot oziroma zavodov teritorialne obrambe; 

11. opravlja druge zadeve ali naloge, ki so dolo- 
čene s predpisi, ali jih odredi nadrejeni štab za 
teritorialno obrambo oziroma pristojni občinski or- 
gan. 

Občinski štab za teritorialno obrambo je odgovo- 
ren za strokovno usposabljanje narodne zaščite v 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupno- 
stih in drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih na območju občine za vključevanje v oboro- 
žen splošni ljudski odpor. 

143. člen 
Mestni štab za teritorialno obrambo vodi enote in 

zavode teritorialne obrambe na območju mestne 
skupnosti, če zanje hi odgovoren višji štab. 

Komandanta teritorialne obrambe mestne skup- 
nosti imenuje komandant teritorialne obrambe So- 
cialistične republike Slovenije Via predlog sveta za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
mestne skupščine po poprejšnjem soglasju Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije; če mest- 
na skupnost ni organizirana kot pokrajina, ga ime- 
nuje po poprejšnjem soglasju pokrajinskega odbo- 
ra in mnenju komandanta teritorialne obrambe po- 
krajine. 

Komandant teritorialne obrambe mestne skupno- 
sti je za svoje delo, bojno pripravljenost in vodenje 
teritorialne obrambe odgovoren tudi mestni skup- 
šč ini in njenemu svetu za splošno ijudsko obrambo 
in družbeno samozašč ito, mestnemu komiteju za 
splošno ljudsko obrambo iri družbeno samozaščito 
ter izvršnemu svetu mestne skupščine v skladu z 
njihovimi pristojnostmi. 

Določbe tega zakona o občinskih štabih za terito- 
rialno obrambo se primerno uporabljajo tudi za 
mestni štab za teritorialno obrambo mestne skup- 
nosti, ki ni organizirana kot pokrajina. 

144. č len 
Pokrajinski štab za teritorialno obrambo vodi te- 

ritorialno obrambo na območju pokrajine, razen 
enot in zavodov, ki so neposredno podrejene repu- 
bliškemu štabu za teritorialno obrambo. 

Pokrajinske štabe za teritorialno obrambo usta- 
navlja v skaldu z vojnopolitično in teritorialno raz- 
delitvijo Socialistične republike Slovenije republi- 
ški štab za teritorialno obrambo, na predlog pokra- 
jinskih odborov in po poprejšnjem soglasju Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije. 

Komandanta teritorialne obrambe pokrajine ime- 
nuje komandant teritorialne obrambe Socialistične 
republike Slovenije na predlog pristojnega pokra- 
jinskega odbora ter po poprejšnjem soglasju Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije. 

Komandant teritorialne obrambe pokrajine je za 
svoje delo, bojno pripravljenost in vodenje enot 
teritorialne obrambe odgvoren tudi pokrajinskemu 
odboru in pokrajinskemu komiteju za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozašč ito v skladu z 
njuno pristojnostjo. 

145. č len 
Pokrajinski štab za teritorialno obrambo: 
1. predlaga mobilizacijski razvoj štabov, enot in 

zavodov, ki jih ustanovi pokrajina, daje mnenje k 
predlogu mobilizacijskega razvoja občine in skrbi 
za njihovo mobilizacijsko ter bojno pripravljenost; 

2. izdeluje načrt za uporabo teritorialne obrambe; 

proučuje možnosti za delovanje enot teritorialne 
dbrambe ter oblike in načine oziroma taktiko njiho- 
vega boja v različnih razmerah; * 

3. skrbi za idejnopolitično in vojaškostrokovno 
pripravljanje in usposabljanje pripadnikov ter enot 
teritorialne obrambe; 

4. sodeluje pri oblikovanju predlogov za ustano- 
vitev enot in zavodov teritorialne obrambe v obč i- 
nah z območja pokrajine; 

5. usklajuje načrte uporabe enot teritorialne 
obrambe s pristojnimi poveljstvi Jugoslovanske 
ljudske armade in organi za notranje zadeve; 

6. ureja kadrovske zadeve; 
7. skrbi za izvajanje varnostnih in zašč itnih ukre- 

pov v teritorialni obrambi; 
8. skrbi za načrtno nabavo, hrambo, vzdrževanje, 

evidenco ,in nadzor nad predmeti oborožitve in 
opreme; 

9. opravlja druge zadeve in naloge, ki so ddloče- 
ne s predpisom ali aktom pristojnega organa. 

146. č len 
Predsedstvo Socialistične republilke Slovenije 

predlaga Predsedstvu Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije imenovanje komandanta terito- 
rialne obrambe Socialistične republike Slovenije. 

Komandant teritorialne obrambe Socialistične 
republike Slovenije je za svoje delo, bojno priprav- 
ljenost in vodenje štabov, enot in zavodov teritorial- 
ne obrambe odgovoren tudi Skupščini Socialistič - 
ne republike Slovenije, Predsedstvu Socialistične 
republike Slovenije, Komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito Socialistične re- 
publike Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije v skladu z njihovimi 
pristojnostmi. Komandant teritorialne obrambe So- 
cialistične republike Slovenije je odgovoren Pred- 
sedstvu Socialistične republike Slovenije tudi za 
izvršitev nalog teritorialne obrambe, določenih v 
obrambnem načrtu Socialistične republike Slove- 
nije. 

V izrednih razmerah v skladu z odlokom Predsed- 
stva Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in v primeru začasne zasedbe ozemlja, je koman- 
dant teritorialne obrambe Socialistične republike 
Slovenije odgovoren za uporabo in poveljevanje 
štabom, enotam in zavodom teritorialne obrambe 
tudi Predsedstvu Socialistične republike Slovenije 
in Komiteju za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito Socialistične republike Slovenije. 

147. č len 
Republiški štab za teritorialno obrambo vodi in 

poveljuje štabom, enotam in zavodom teritorialne 
obrambe na območju republike. 

Republiški štab za teritorialno obrambo ureja za- 
deve s področja teritorialne obrambe iz pristojnosti 
republik, če niso dane v pristojnost drugega or- 
gana. 

Za proučevanje določenih vprašanj s področ ja 
teritorialne obrambe deluje pri republiškem štabu 
za teritorialno obrambo svet za teritorialno 
obrambo. 

148. č len * 
Republiški štab za teritorialno obrambo: 
1. določa mobilizacijski razvoj, organizacijo in 

formacijo ter merila za razvoj in opremljanje terito- 
rialne obrambe v skladu z globalnim načrtom raz- 
voja, organizacije, oboroževanja in opremljanja te- 
ritorialne obrambe ter v skladu z drugimi odloč itva- 
mi Predsedstva Socialistične republike Slovenije in 
s temelji načrtov za organizacijo, razvoj in oprem- 
ljanje oboroženih sil socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije; 

2. izdeluje načrte uporabe teritorialne obrambe; 

24 priloga poročevalca 



3. skrbi za mobilizacijsko in bojno pripravljenost 
teritorialne obrambe; 

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

5. usklajuje s pristojnim poveljstvom Jugoslovan- 
ske ljudske armade merila za popoinjevanje terito- 
rialne obrambe in druge zadeve, ki so skupnega 
pomena za bojno pripravljenost oboroženih sil, z 
republiškim sekretariatom za notranje zadeve pa 
sodelovanje pri uporabi enot teritorialne obrambe 
in milice; 

6. usmerja in vodi kadrovske zadeve teritorialne 
obrambe; 

7. ureja organizacijo in vodi organe varnosti ter 
določa varnostne in zaščitne ukrepe v teritorialni 
obrambi in skrbi za njihovo izvajanje; 

8. organizira in izvaja kriptografsko zavarovanje 
in varnost prenašanja tajnih podatkov v teritorialni 
obrambi; 

9. opravlja vojaško strokovne zadeve za Predsed- 
stvo Socialistične republike Slovenije, za Komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
Socialistične republike Slovenije in za Izvršni svet 
skupščine Socialistične republike Slovenije ter 
skrbi za izvajanje njihovih sklepov in odločitev, ki se 
nanašajo na teritorialno obrambo; 

10. skrbi za uresničevanje smernic Predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
predpisanih obveznosti do zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo; 

11. sodeluje z republiškim sekretariatom za ljud- 
sko obrambo in z drugimi republiškimi organi in 
organizacijami zaradi skupnih nalog pri zagotavlja- 
nju materialnih sredstev in drugih možnosti za or- 
ganiziranje in vodenje oboroženega boja in drugih 
oblik odpora; 

12. opravlja druge zadeve in naloge, ki so določe- 
ne z zakonom, z drugimi predpisi ali z aktom pri- 
stojnega zveznega oziroma republiškega organa. 

149. č len 
Ob neposredni vojni nevarnosti skrbi republiški 

štab za teritorialno obrambo za mobilizacijo in za 
izvajanje ukrepov za pripravljenost v teritorialni 
obrambi, ob napadu na državo in v vojni pa v 
sodelovanju s poveljstvi Jugoslovanske ljudske ar- 
made organizira in vodi oborožen boj na območju 
socialistične republike Slovenije. 

Ob naravnih in drugih nesrečah skrbi republiški 
štab za teritorialno obrambo za izvajanje nalog teri- 
torialne obrambe v zvezi z odpravljanjem posledic 
teh nesreč , v izrednih razmerah pa za preprečeva- 
nje in odpravljanje posledic izrednih razmer. 

150. č len 
Komandant teritorialne obrambe Socialistične 

republike Slovenije ureja pristojnost starešin v teri- 
torialni obrambi za izrekanje varstvenih in disciplin- 
skih ukrepov predpisanih z zakonom o službi v 
oboroženih silah, izrekanje pohval, ocenjevanje 
oseb v rezervni sestavi, nošenje vojaške uniforme in 
postopek za pošiljanje predlogov za napredovanje 
rezervnih vojaških starešin, ki jih povišuje. 

4. Popoinjevanje teritorialne obrambe 

151. č len 
Mobilizacijske številčne odmere za popoinjeva- 

nje teritorialne obrambe določajo štabi za teritorial- 
no obrambo v skladu z načrtom mobilizacijskega 
razvoja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v 
primeru potrebe višji štab za teritorialno obrambo 
določ i številčno odmero za nižji štab za teritorialno 
obambo. 

152. č len OPOMBE: 
Rezervne oficirje, rezervne vojaške uslužbence, 

rezervne nižje oficirje in rezervne vojake postavlja 
na oficirske dolžnosti v teritorialni obrambi koman- 
dant teritorialne obrambe Socialistične republike 
Slovenije in starešine, ki jih ta pooblasti, če ni 
določeno z zveznim zakonom drugače. 

Aktivne vojaške osebe, ki so razporejene v terito- 
rialno obrambo postavlja komandant teritorialne 
obrambe Socialistične republike Slovenije na 
ustrezna formacijska mesta v teritorialni obrambi. 

153. č len 
Teritorialna obramba se popolnjuje tudi s prosto- 

voljci. 
V miru se lahko v vojaške vaje in druge oblike 

usposabljanja enot, zavodov in štabov teritorialne 
obrambe prostovoljno vključ ijo tudi občani, ki niso 
vojaški obvezniki; v tem primeru so glede pravic in 
obveznosti izenačeni z vojaškimi obvezniki oziroma 
z vojaškimi osebami. 

5. Mobilizacija, pripravljenost in 
uporaba teritorialne obrambe 

154. č len 
Mobilizacija in uporaba teritorialne obrambe ob 

neposredni vojni nevarnosti ali ob oboroženem na- 
padu na državo se izvaja po mobilizacijskih načrtih 
in načrtih o uporabi teritorialne obrambe. 

Mobilizacijo štabov, enot in zavodov teritorialne 
obrambe ali njihovih posameznih delov ter ukrepe 
za njihovo pripravljenost in uporabo v miru odreja 
komandant teritorialne obrambe Socialistične re- 
publike Slovenije oziroma starešina, ki ga ta poo- 
blasti, in sicer zaradi preverjanja mobilizacijske in 
bojne pripravljenosti, usposabljanja, za sodelova- 
nje pri zašč iti in reševanju prebivalstva, materialnih 
in drugih dobrin in za preprečevanje in odpravljanje 
izrednih razmer. 

Enote in zavodi teritorialne obrambe sodelujejo 
pri zašč iti in reševanju prebivalstva, materialnih in 
drugih dobrin, če je potrebna takojšnja intervencija 
ali če civilna zaščita in druge družbene sile ne 
morejo odpraviti nevarnosti, ki grozi ljudem in ma- 
terialnim dobrinam zaradi naravne ali druge nesre- 
če. Sodelovanje enot in zavodov teritorialne obram- 
be pri zašč iti in reševanju prebivalstva in material- 
nih dobrin odreja komandant teritorialne obrambe 
občine ali mestne skupnosti na podlagi odločitve 
izvršnega sveta občinske oziroma mestne skup- 
šč ine. 

Predpise o sodelovanju enot in štabov pri zašč iti 
in reševanju prebivalstva, materialnih in drugih do- 
brin izdaja komandant teritorialne obrambe SR Slo- 
venije. 

155. č len 
Uporabo enot in zavodov teritorialne obrambe v 

skladu z zakonom, odlokom Predsedstva Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in z odloč i- 
tvijo pristojnega komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito za preprečeva- 
nje in odpravljanje izrednih razmer, odreja koman- 
dant tetirotialne obrambe Socialistične republike 
Slovenije ali starešina, ki ga ta pooblasti. 

Ukrepe za pripravljenost v teritorialni obrambi v 
izrednih razmerah ali na delu ozemlja, ki je ogrože- 
no zaradi naravne ali drucjfe nesreče odreja koman- 
dant teritorialne obrambe SR Slovenije ali stareši- 
na, ki ga pooblasti. 

Kadar se v izrednih razmerah teritorialna obram- 
ba uporabi za opravljanje nalog s področja notra- 
njih zadev, vodi delovanje teritorialne obrambe, or- 
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OPOMBE: ganov za notranje zadeve in drugih sil splošne 
ljudske obrambe posebno operativno telo, ki ga 
vodi predstojnik pristojnega organa za notranje za- 
deve. 

6. Pristojnosti za imenovanje in 
povišanje oseb v rezervni sestavi 

156. č len 
Rezervne vojake v teritorialni obrambi povišuje 

komandat teritorialne obrambe občine in višji sta- 
rešina na predlog komandanta ali komandirja enote 
ali upravnika zavoda. 

Rezervne vodnike v teritorialni obrambi imenuje 
komandant teritorialne obrambe mestne skupnosti, 
ki je organizirana kot pokrajina, komandant terito- 
rialne obrambe pokrajine in višji starešina. 

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, po- 
višujejo komandant teritorialne obrambe Sociali- 
stične republike Slovenije in starešine, ki jih ta 
pooblasti. 

157. člen 
Štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe, orga- 

nizacije zveze rezervnih vojaških starešin in druž- 
benopolitične organizacije dajejo pobude občin- 
skemu upravnemu organu pristojnemu za zadeve 
ljudske obrambe za imenovanje rezervnih vodnikov 
in povišanje rezervnih nižjih oficirjev, oficitsjev in 
vojaških uslužbencev. 

Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 
ske obrambe pošlje pristojnemu starešini oziroma 
organu, predloge za imenovanje ali povišanje tistih 
oseb v rezervni sestavi, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

158. člen 
Odredbe o imenovanju vodnikov in o povišanju 

rezervnih nižjih oficirjev, oficirjev in vojaških usluž- 
bencev po tem zakonu se objavijo v Vojaškem ura- 
dnem listu. 

Odredbe o napredovanju rezervnih vojakov se 
pošljejo obč inskemu upravnemu organu pristojne- 
mu za zadeve ljudske obrambe. 

7. Socialno varstvo 

159. člen 
Osebe v stalni sestavi teritorialne 6brambe, ki 

niso vojaški zavarovanci po zveznem zakonu in 
osebe v rezervni sestavi, imajo med službo v terito- 
rialni obrambi pravice iz zdravstvenega 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 
^ojaških invalidih in s tem zakonom. 

Osebe iz prejšnjega odstavka uveljavljajo zdrav- 
stveno vrstvo v civilnih zdravstvenih organizacijah, 
če ni z zdravstvenim zavodom Jugoslovanske ljud- 
ske armade drugače dogovorjeno. 

Povračila stroškov za prevoz posmrtnih ostan- 
kov, izplač ila pogrebnine, enkratne denarne pomo- 
č i in stroškov usposabljanja zakonca osebe iz prve- 
ga odstavka tega člena na podlagi zakona o službi v 
oboroženih silah, gre v breme pristojnega štaba za 
teritorialno obrambo, če upravičenec nima teh pra- 
vic na kakšni drugi podlagi. 

Kadar so osebe iz prvega odstavka tega člena 
napotene na pregled ali zdravljenje v drug kraj, jim 
je zagotovljeno povrač ilo potnih stroškov po pred- 
pisih o potnih in drugih stroških v teritorialni 
obrambi. 

Civilni osebi, ki opravlja dolžnost vojaške stareši- 
ne v stalni sestavi teritorialne obrambe gre v prime- 
ru njene začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni 
ali zdravljenja nadomestilo osebnega dohodka po 
enakih pogojih in v enaki višini, kot gre v teh prime- 
rih vojaškemu zavarovancu. 

Podrobnejše predpise o postopku iz plačevanja 
nadomestil in povrač il po tem členu izda koman- 
dant teritorialne obrambe SR Slovenije. 

160. č len 
Za osebe v stalni sestavi teritorialne obrambe, ki 

niso vojaški zavarovanci po zveznem zakonu ter za 
osebe v rezervni sestavi in druge osebe med službo 
v teritorialni obrambi se neposredno uporabljajo 
predpisi zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
izdani po pooblastilu iz zakona o službi v oborože- 
nih silah, ki urejajo postopek: 

- za uveljavljanje zdravstvenega varstva vojakov 
in oseb v rezervnem sestavu v službi v JLA, 

- za uveljavljanje pravice do povračila potnih 
stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic in zdrav- 
stvenega varstva vojakov in oseb v rezervnem se- 
stavu v službi v JLA, 

- za uveljavljanje pravice do pogrebnine in do 
povračila stroškov s prevozom posmrtnih ostankov 
vojakov in oseb v rezervni sestavi v službi v JLA, 

- za ugotavljanje pogojev za. usposabljanje za- 
konca vojaške osbe, ki je izgubila življenje brez 
svoje krivde med opravljanjem vojaške službe in 
postopek za uveljavljanje pravice do enkratne de- 
narne pomoč i vojaški osebi v službi v JLA, 

- za ugotavljanje zneska enkratne denarne po- 
moč i za yojaške osebe v službi v JLA oziroma tiste 
osebe, ki so se brez svoje krivde med opravljanjem 
vojaške službe poškodovale. 

Odločbe v zadevah iz prejšnjega odstavka izdaja 
na prvi stopnji komandant teritorialne obrambe ob- 
čine, mestne skupnosti oziroma pokrajine za osebe 
iz njihovega štaba ter iz neposredna podrejenih 
enot, na drugi stopnji pa komandant teritorialne 
obrambe SR Slovnije, ki izdaja tudi odločbe na prvi 
stopnji za osebe iz sestave republiškega štaba za 
teritorialno obrambo in temu neposredno podreje- 
nih enot. 

Zoper odločbo komandanta teritorialne obrambe 
SR Slovnije iz prejšnjega odstavka je dovoljeno 
sprožiti upravni spor. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije iz- 
da natančnejše predpise o postopku za uveljavlja- 
nje pravic iz prvega odstavka tega člena. 

8. Materialna odgovornost 

161. člen 
Oseba v teritorialni obrambi, ki pri opravljanju ali 

v zvezi z opravljanjem dolžnosti v teritorialni 
obrambi povzroč i temeljni ali drugi organizaciji 
zcruženega dela, krajevni skupnosti ali družbeno- 
politični skupnosti škodo, je odgovorna po sploš- 
nih predpisih. 

Za škodo iz prejšnjega odstavka se šteje škoda na 
družbeni lastnini in premoženju, ki ga uporabljajo 
štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe. 

162. č len 
Za škodo, ki jo stori oseba v teritorialni obrambi s 

svojim nepravilnim ali nezakonitim delom v zvezi z 
opravljanjem dolžnosti v teritorialni obrambi tretji 
osebi, je odgovorna organizacija združenega dela 
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ali krajevna skupnost, oziroma družbenopolitična 
skupnost, ki je organizirala vajo ali drugo obliko 
usposabljanja pripadnikov teritorialne obrambe. 

Organizacija združenega dela, krajevna skupnost 
oziroma družbenopolitična skupnost, ima pravico 
zahtevati od osebe v teritorialni obrambi, da ji povr- 
ne škodo, ki jo je izplačala na podlagi prejšnjega 
odstavka tretji osebi le, če je bila škoda povzročena 
namenoma ali iz hude malomarnosti. 

Ob pogojih iz prejšnjega odstavka ima organiza- 
cija združenega dela, krajevna skupnost oziroma 
družbenopolitična skupnost pravico zahtevati od 
ppvzroč itelja škode povrač ilo zneskov, ki jih je 
dolžna periodično izplačevati na podlagi pravno- 
močne sodne odločbe. 

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

Oškodovanec mora vložiti zahtevek za povrač ilo 
škode iz prvega odstavka tega člena pri republi- 
škem štabu za teritorialno obrambo SR Slovenije. 

Če zahtevku ni ugodeno v treh mesecih od dneva 
vložitve, lahko oškodovanec vloži tožbo pri pristoj- 
nem sodišču. 

163. člen 
Oseba v teritorialni obrambi je lahko deloma ali v 

celoti oproščena povračila škode iz 161. člena in iz 
drugega odstavka 162. člena tega zakona v prime- 
rih, ki so določeni v zakonu o službi v oboroženih 
silah. 

O oprostitvi povračila škode povzročene organi- 
zaciji združenega dela, krajevni skupnosti oziroma 
družbenopolitični skupnosti, odloč i delavski svet, 
svet krajevne skupnosti oziroma izvršni svet skup- 
šč ine družbenopolitične skupnosti na predlog ko- 
mandanta teritorialne obrambe SR Slovenije ali sta- 
rešine, ki ga ta pooblasti. 

9. Povrač ila potnih in drugih 
stroškov 

164. člen 
Določbe zakona o službi v oboroženih silah, ki 

urejajo povračila potnih in drugih stroškov v Jugo- 
slovanski ljudski armadi, še primerno uporabljajo 
za stalno sestavo teritorialne obrambe in za pripa- 
dnike rezervne sestave, kadar opravljajo službo v 
teritorialni obrambi. 

Znesek povračila potnih in drugih stroškov iz 
prejšnjega odstavka so enaki zneskom povrač il 
potnih in drugih stroškov v Jugoslovanski ljudski 
armadi. 

Povrač ila potnih stroškov iz tega člena se izpla- 
čujejo iz sredstev pristojnega štaba za teritorialno 
obrambo. 

165. č len 
Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije iz- 

da natančnejše predpise o postopku izplačevanja 
povrač il potnih in drugih stroškov v teritorialni 
obrambi, ki so določeni s tem zakonom, in po 
potrebi predpiše povračilo drugih izrednih stro- 
škov, ki so nastali z opravljanjem vojaške službe v 
teritorialni obrambi. 

10. Služba v teritorialni obrambi 

166. č len 
Teritorialna obramba ima stalno in rezervno se- 

stavo. 
Služba v stalni sestavi teritorialne obrambe je 

poklicno opravljanje vojaških in drugih dolžnosti v OPOMBE: 
štabih in zavodih teritorialne obrambe. 

Formacijo stalnega sestava štabov za teritorialno 
obrambo določa komandant teritorialne obrambe 
SR Slovenije v skladu z globalnim načrtom razvoja, 
organizacije, oboroževanja in opremljanja terito- 
rialne obrambe. 

167. člen 
V stalni sestavi teritorialne obrambe so aktivne 

vojaške osebe in civilne osebe. 
Za službo vojaških oseb v teritorialni obrambi 

veljajo zvezni predpisi. 
Za civilne osebe v teritorialni obrambi se primer- 

no uporabljajo določbe zakona o službi v oborože- 
nih silah in na njegovi podlagi izdani predpisi, ki se 
nanašajo na civilne osebe v Jugoslovanski ljudski 
armadi, če s tem zakonom in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi ni drugače določeno. Pri uporabi 
določb zakona o službi v oboroženih silah za civilne 
osebe v teritorialni obrambi ima komandant terito- 
rialne obrambe SR Slovenije enaka pooblastila kot 
jih ima zvezni sekretar za ljudsko obrambo za civil- 
ne osebe v službi v JLA. 

Za civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti vojaških 
starešin v stalni sestavi teritorialne obrambe in ima- 
jo naziv po dolžnosti, ki jo opravljajo, se poleg 
določb iz prejšnjega odstavka primerno uporabljajo 
tudi določbe zakona o službi v oboroženih silah in 
predpisi za izvajanje njegovih določb, ki se nanaša- 
jo na aktivne vojaške osebe glede izvrševanja uka- 
zov, posebnih pooblastil vojaških oseb, posebnih 
dolžnosti vojaških starešin, odgovornosti za prekr- 
ške, varstvenih ukrepov, postavitev in razrešitev, 
osebnih dohodkov in drugih denarnih prejemkov, 
dopustov in sklenitve delovnega razmerja ali oprav- 
ljanja dela proti plačilu ali nagradi izven vojaške 
enote oziroma zavoda oziroma opravljanja dejav- 
nosti z osebnih delom ali poklicne dejavnosti. 

168. č len 
Civilna oseba se sprejme v delovno razmerje v 

stalni sestav teritorialne obrambe, če izpolnjuje po- 
leg splošnih tudi posebne pogoje. 

Civilna oseba v teritorialni obrambi sklene delov- 
no razmerje s pristojnim organom občine, mestne 
skupnosti, pokrajine oziroma republike. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije 
predpiše, kdaj sme pristojni vojaški starešina uka- 
zati daljše delo od polnega delovnega časa, o usta- 
vitvi ali prekinitvi letnega in drugih dopustov, o 
času in nač inu izrabe letnega dopusta in o drugih 
dopustih. 

169. člen 
Za opravljanje službe v stalni sestavi teritorialne 

obrambe dobivajo aktivne vojaške osebe in civilne 
osebe osebni dohodek in nadomestila, ob določe- 
nih pogojih pa še posebne dodatke. 

Vpoklicani rezervni nižji oficirji, oficirji in vojaški 
uslužbenci ter rezervni vojaki, ki opravljajo dolž? 
nost vojaških starešin, imajo med opravljanjem vo- 
jaške dolžnosti v teritorialni obrambi pravico do 
osebnih dohodkov in posebnih dodatkov pod ena- 
kimi pogoji in v enaki višini, kot jih imajo rezervni 
vojaški starešine v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Aktivnim vojaškim osebam ip civilnim osebam v 
stalni sestavi teritorialne obrambe zagotavljajo 
družbenopolitične skupnosti sredstva za prevoz na 
delo in sredstva za prehrano v višini, kot jih zago- 
tavljajo delavcem organoVteh skupnosti. Ob enakih 
pogojih zagotavljajo družbenopolitične skupnosti 
reševanje stanovanjskega vprašanja za civilne ose- 
be v stalni sestavi teritorialne obrambe. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije 
lahko določ i civilni osebi, ki opravlja dolžnost voja- 
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OPOMBE: škega starešine v stalni sestavi teritorialne obrambe in ki ima predpisano strokovno izobrazbo, osebni 
dohodek po činu do formacijskega čina. 

170. člen 
Civilni osebi, ki opravlja dolžnost vojaške stareši- 

ne v stalni sestavi teritorialne obrambe pripada 
teritorialni dodatek. 

Teritorialni dodatek je enak armadnemu dodatku 
v Jugoslovanski ljudski armadi in se določa po 
predpisih, ki veljajo za aktivne vojaške osebe v 
Jugoslovanski ljudski armadi v višini čina po kate- 
rem je osebi določen osebni dohodek. 

171. č len 
Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije iz- 

da natančnejše predpise o postopku določanja in 
izplačevanja osebnih dohodkov in drugih prejem- 
kov osebam v službi v teritorialni obrambi ter o 
sklepanju delovnih razmerij, o ocenjevanju civilnih 
oseb, ki opravljajo dolžnost vojaških starešin v stal- 
ni sestavi, o izobrazbi, ki jo morajo izpolnjevati 
civilne osebe v stalni sestavi teritorialne obrambe in 
o nošenju strelnega orožja. 

172. č len 
Civilna oseba, ki opravlja dolžnost vojaškega sta- 

rešine v stalni sestavi teritorialne obrambe ima 
službeno izkaznico. 

Oseba iz prejšnjega odstavka lahko nosi unifor- 
mo in strelno orožje. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije 
predpiše obrazec in postopek za izdajanje službene 
izkaznice. 

VIII. NARODNA ZAŠČITA 

173. člen 
Narodna zaščita je najširša organizirana oblika 

samozaščitnega in samoobrambnega delovanja de- 
lovnih ljudi in občanov v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih 
ter v delovnih skupnostih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, organov družbenopolitičnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih in družbenih organizacij 
ter društev za varovanje z ustavo določenega druž- 
benega reda, pogojev dela, družbenega in zasebne- 
ga premoženja, objektov skupnega pomena in jav- 
nega reda, za zagotavljanje mirnega in varnega 
življenja in opravljanje drugih določenih nalog 
družbene samozaščite ter za najširše vključevanje 
delovnih ljudi in občanov v oborožen boj in druge 
oblike splošnega ljudskega odpora. 

174. člen 
V temeljni organizaciji združenega dela organizi- 

ra narodno zaščito delavski svet, v krajevni skupno- 
sti svet krajevne skupnosti, v delovni skupnosti pa 
svet delovne skupnosti. 

175. člen 
Narodna zaščita deluje v skladu z načrtom za 

delovanje narodne zaščite, ki je sestavni del var- 
nostnega in obrambnega načrta samoupravne or- 
ganizacije oziroma skupnosti, v kateri je organizira- 
na narodna zaščita. 

Z načrtom za delovanje narodne zaščite se dolo- 
čijo njene naloge v miru ob nevarnostih, v katerih bi 
bila lahko v večjem obsegu ogrožena javni red 
oziroma varnost ljudi, družbeno in zasebno premo- 
ženje in objekti skupnega pomena, ob naravnih in 
drugih nesrečah, v izrednih razmerah, ob neposre- 
dni vojni nevarnosti in v vojni. 

Z načrtom za delovanje narodne zašč ite se dolo- 
č ijo oblike organiziranosti in razporeditve delovnih 
ljudi in občanov za opravljanje posameznih nalog 
narodne, zašč ite. 

176. člen 
Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 

samozaščito temeljne ali druge organizacije zdru- 
ženega dela oziroma odbor za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito delovne skup- 
nosti in komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito krajevne skupnosti lahko 
skleneta, da določeni delavci temeljne ali druge 
organizacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti, ki pre&ivajo na območju druge krajevne 
skupnosti, opravljajo dolžnosti narodne zaščite v 
krajevni skupnosti, kjer je sedež temeljne ali druge 
organizacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti. 

Delavci manjših temeljnih organizacij združene- 
ga dela in delavci delovnih enot oziroma obratov ali 
delovnih skupnosti, ki imajo sedež, delovišče ali 
delovne prostore na območju krajevne skupnosti, 
se lahko dogovorijo s krajevno skupnostjo, da se v 
celoti vključ ijo v narodno zaščito krajevne skupno- 
sti. 

177. č len 
Narodno zašč ito aktivira komite za splošno ljudsko 
armado in družbeno samozaščito temeljne ali de- 
lovne organizacije združenega dela ali krajevne 
skupnosti. V organizacijah združenega dela in v 
delovnih skupnostih, kjer ni komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, aktivira 
harodno zašč ito delavski svet oziroma svet delovne 
skupnosti. 

Pristojni komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito oziroma drug pristojni or- 
gan iz prejšnjega odstavka aktivira narodno zašči- 
to, če obstaja nevarnost, da bi prišlo do družbeno 
škodljivih dejanj in posledic v primerih iz drugega 
odstavka 175. člena tega zakona. 

Pristojni komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito oziroma drug pristojni or- 
gan iz prvega odstavka tega člena aktivira narodno 
zaščito praviloma v soglasju s pristojnim občinskim 
komitejem za splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozašč ito, mora pa jo aktivirati na podlagi 
njegove odloč itve. 

Izjemoma, če to terjajo nastale razmere, lahko 
aktivira narodno zašč ito načelnik narodne zašgite v 
soglasju s predsednikom komiteja za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito oziroma 
predsednikom delavskega sveta oziroma sveta de- 
lovne skupnosti. 

178. č len 
Narodno zaščito vodi načelnik narodne zaščite. 
Načelnika narodne zašč ite imenuje organ, ki je 

po tem zakonu pristojen za organiziranje narodne 
zaščite, v soglasju z občinskim komitejem za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito. 

Načelnik narodne zaščite je odgovoren za uspo- 
sabljanje in pripravljanje narodne zaščite za oboro- 
žen boj in za opravljanje določenih nalog družbene 
samozaščite. Za svoje delo je odgovoren komiteju 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito in organu, ki ustanavlja in organizira narodno 
zašč ito. 

Načelnik narodne zašč ite ima enega ali več po- 
močnikov za opravljanje določenih nalog narodne 
zašč ite ali za vodenje narodne zaščite v posamez- 
nih okoljih, ki jih imenuje organ, ki organizira naro- 
dno zaščito. Pomočniki so za svoje delo odgovorni 
načelniku narodne zašč ite. 
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179. člen 
Delovanje v narodni zašč iti je pravica in dolžnost 

vseh delovnih ljudi in občanov. 
Opravljanja nalog narodne zašč ite je lahko opro- 

ščen, kdor je zaradi bolezni ali poškodbe trajno ali 
začasno nezmožen za delo, če je poklican k oprav- 
ljanju nalog v oborožene sile, civilno zašč ito, orga- 
ne za notranje zadeve in drugih nalog h katerim je 
razporejen ali če to narekujejo drugi utemeljeni 
razlogi. 

180. člen 
Delovni ljudje in občani opravljajo v narodni za- 

šč iti naloge po načrtu za delovanje narodne zaščite 
in po razporedu, ki ga določ i načelnik narodne 
zaščite ali njegov pomočnik. 

Za opravljanje posameznih nalog narodne zašč i- 
te načelnik narodne zašč ite ali njegov pomočnik 
lahko oblikuje skupino delovnih ljudi in občanov in 
določ i tudi pripadnika narodne zaščite, ki to skupi- 
no vodi. Vodja skupine je za izvršitev naloge odgo- 
voren načelniku narodne zašč ite oziroma njegove- 
mu pomočniku. 

Kadar pripadniki narodne zašč ite sodelujejo pri 
opravljanju določenih nalog družbene samozaščite 
skupaj z organi za notranje zadeve, skupno delova- 
nje vodi pristojni predstojnik organov za notranje 
zadeve. 

Kadar pripadniki narodne zaščite sodelujejo v 
borbenih aktivnostih skupaj s teritorialno obrambo, 
skupno delovanje vodi pristojni vojaški starešina. 

181. č len 
Pripadniki narodne zašč ite imajo pri opravljanju 

nalog narodne zaščite v miru pravico in dolžnost: 
- da ugotavljajo istovetnost neznanih oseb v 

svoji organizaciji združenega dela, v bližini objek- 
tov,'ki jih varujejo ali na drugih območjih delovanja; 

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

- da zadržijo osebo, ki je bila zalotena pri kazni- 
vem dejanju, s katerim se ogroža varnost ter druž- 
beno ali zasebno premoženje, do prihoda poobla- 
ščenih delavcev, pristojnega državnega organa; 

- da pregledajo osebo ali vozilo, če sumijo, da ta 
prenaša oziroma prevaža predmete in naprave, ki bi 
lahko ogrozile varnost ali povzročile škodo; 

- da izvajajo druge naloge, določene v načrtu za 
delovanje narodne zašč ite oziroma v drugih doku- 
mentih obrambnega in varnostnega načrta ali s 
sklepom pristojnega komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito. 

Ob naravnih in drugih nesrečah sodelujejo pripa- 
dniki narodne zaščite tudi pri izvajanju nalog civil- 
ne zašč ite. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni pripra- 
dniki narodne zaščite opravljajo naloge splošnega 
ljudskega odpora v skladu z načrtom za delovanje 
narodne zaščite in odločitvami komiteja za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

182. č len 
Pripadniki narodne zašč ite so med opravljanjem 

nalog narodne zaščite oboroženi: 
- kadar varujejo objekte in drugo premoženje, ki 

je posebnega družbenega pomena; 
- kadar so ogrožena življenja ljudi ali družbeno 

premoženje zaradi kriminalne dejavnosti skupin ali 
posameznikov; 

- kadar grozi nevarnost sabotaž in drugih terori- 
stičnih dejanj; 

- v neposredni vojni nevarnosti in v vojni. 
Za nabavo orožja narodne zašč ite se primerno 

uporabljajo predpisi, ki veljajo za orožje teritorialne 
obrambe. 

Za opravljanje nalog narodne zaščite se uporabi 
tudi orožje družbenih organizacij in društev ter 
občanov. 

183. č len 
Pripadnik narodne zaščite sme v miru, med 

opravljanjem nalog narodne zašč ite, uporabiti 
strelno orožje le, če ne more drugače: 

1. zavarovati življenja ljudi, 
2. odvrniti od sebe neposrednega napada, s kate- 

rim je ogroženo njegovo življenje, 
3. odvrniti napada na objekt, ki ga varuje. 

184. č len 
Občinski upravni organ pristojen za zadeve ljud- 

ske obrambe, postaja milice in občinski štab za 
teritorialno obrambo dajejo komitejem za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter or- 
ganom, ki po tem zakonu organizirajo narodno 
zaščito, strokovno pomoč pri organiziranju in delo- 
vanju narodne zaščite. 

Postaja milice strokovno pomaga pri usposablja- 
nju narodne zaščite za opravljanje določenih nalog 
družbene samozaščite, občinski štab za teritorialno 
obrambo pa pri usposabljanju narodne zaščite gle- 
de ravnanja z orožjem in njenem usposabljanju za 
vključevanje v oborožen splošni ljudski odpor. 

185. č len 
Republiški sekretar za notranje zadeve in koman- 

dant teritorialne obrambe SR Slovenije predpišeta v 
mejah svojih pristojnosti navodila za organiziranje, 
aktiviranje in opravljanje nalog narodne zaščite, 
oznake, ki jih nosijo delovni ljudje in občani, ko 
opravljajo naloge narodne zaščite, način nabave, 
hranjenja in vzdrževanja orožja narodne zaščite, 
nošenje in uporabo orožja ter drugih sredstev za 
opravljanje nalog narodne zaščite. 

186. člen 
Določene naloge narodne zašč ite lahko opravlja- 

jo tudi enote civilne zaščite, kadar to odredi repu- 
bliški ali pristojni občinski komite za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozašč ito. 

Navodilo o uporabi enot civilne zaščite za oprav- 
ljanje nalog narodne zaščite predpiše republiški 
sekretar za ljudsko obrambo v soglasju z republi- 
škim sekretarjem za notranje zadeve. 

IX. CIVILNA ZAŠČITA 

1. Skupne določbe 

187. č len 
Civilna zaščita je del splošne ljudske obrambe in 

družbene samozašč ite v Socialistični republiki Slo- 
veniji in se organizira v vseh bivalnih in delovnih 
okoljih kot najširša oblika priprav in udeležbe de- 
lovnih ljudi in občanov za zaščito in reševanje pre- 
bivalstva, materialnih in drugih dobrin ob vojnih 
akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah in za izva- 
janje samozaščitnih nalog v izrednih razmerah. • 

Delovni ljudje in občani se organizirajo in deluje- 
jo v civilni zašč iti v skladu z zakonom in z načrti 
civilne zašč ite, ki so sestavni del obrambnih načr- 
tov. * 

Načrti civilne zaščite se izdelajo na podlagi ocen 
ogroženosti, možnosti in pogojev za zašč ito in re- 
ševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin 
ter na podlagi navodil pristojnih organov za opera- 
tivno vodenje zaščitnih in reševalnih akcij. 
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OPOMBE: 188. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela, 

krajevne skupnosti, samoupravne interesne skup- 
nosti, druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva in družbenopolitične skupnosti, so odgo- 
vorne za zašč ito in reševanje prebivalstva, material- 
nih in drugih dobrin ob vojnih akcijah, ob naravnih 
in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. V ta 
namen skrbijo za pripravljanje in usposabljanje de- 
lovnih ljudi in občanov za osebno in vzajemno 
zašč ito; določajo ukrepe civilne zaščite ter organi- 
zirajo štabe in enotne civilne zaščite. 

Organizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti ter organi, katerih 
redna dejavnost je namenjena zašč iti in reševanju 
prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ali je ka- 
ko drugače pomembna za civilno zašč ito, se s svoji- 
mi silami in sredstvi neposredno vključujejo v izvr- 
ševanje ukrepov in nalog civilne zaščite. 

Družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva sodelujejo v skladu z naravo svoje dejavno- 
sti pri pripravljanju in usposabljanju delovnih ljudi 
in občanov za izvajanje nalog civilne zaščite ter pri 
zašč iti in reševanju prebivalstva in materialnih do- 
brin ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih nesre- 
čah ter v izrednih razmerah. 

Vse organizacije in skupnosti iz prvega odstavka 
tega člena določijo v svojih planskih aktih in načrtih 
civilne zaščite ukrepe in naloge civilne zašč ite. 

189. č len 
Delovanje civilne zašč ite temelji na: 
- množičnem uresničevanju osebne in vzajemne 

zaščite delovnih ljudi in občanov; 
- uresničevanju preventivnih in drugih ukrepov 

za zaščito in reševanje in vključevanju vseh mate- 
rialnih in tehničnih zmogljivosti družbe v zašč ito in 
reševanje ob vojnih akcijah, naravnih in drugih ne- 
srečah ter izrednih razmerah; 

^ organiziranju, pripravljanju in usposabljanju 
štabov in enot civilne zaščite ter pripravljanju te- 
meljnih in drugih organizacij združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti, drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, družbenopolitičnih in družbenih orga- 
nizacij ter društev in družbenopolitičnih skupnosti 
za zaščito in reševanje; 

- vključevanju teritorialne obrambe, narodne za- 
šč ite, organov za notranje zadeve in drugih družbe- 
nih sil v obsežne in zahtevne zaščitne in reševalne 
akcije; 

•§ 
- uresničevanju enotnosti vodenja zaščitnih in 

reševalnih akcij kot dela enotnega sistema vodenja 
v splošni ljudski obrambi in družbeni samozašč iti. 

190. člen 
Civilna zaščita se aktivira in izvaja ob vojnih akci- 

jah, naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih ra- 
zmerah v skladu z načrti civilne zaščite in odloč itva- 
mi pristojnih organov temeljnih in drugih organiza- 
cij združenega dela, krajevnih skupnosti, drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbe- 
nopolitičnih skupnosti v času in obsegu, ki je potre- 
ben za zašč ito in reševanje prebivalstva, material 
nih in drugih dobrin. 

Civilno zaščito aktivira poslovodni organ v orga- 
nizaciji združenega dela ali delovni skupnosti, svet 
krajevne skupnosti v krajevni skupnosti, hišni svet v 
stanovanjski hiši, izvršni svet občinske skupščine 
ali pristojni štab civilne zaščits oziroma njegov po- 
veljnik. Civilna zašč ita se aktivira tudi na podlagi 
odloč itve pristojnega komiteja za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito. 

Naravne in druge nesreče po tem zakonu so 
naravne nesreče, ki jih povzroč i delovanje naravnih 

sil ali pojavov (potresi, poplave, zemeljski in snežni 
plazovi, neurja in podobno) in nesreče, ki jih pov- 
zroč i človekovo nepravilno ravnanje ali opustitev, 
pri katerih je ogroženo življenje in zdravje več jega 
števila ljudi ali premoženje v večjem obsegu (poža- 
ri, nesreče v rudnikih in na drugih delovišč ih, pro- 
metne nesreče, eksplozije gorljivih in eksplozivnih 
snovi, jedrske nesreče, onesnaževanja zraka in vo- 
de, epidemije in podobno). 

2. Osebna in vzajemna zaščita 

191. člen 
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in 

postopke za neposredno osebno in vzajemno za- 
šč ito, prvo pomoč in reševanje delovnih ljudi in 
obačanov ter druženega in zasebnega premoženja 
v stanovanjskih hišah, poslovnih stavbah, na javnih 
mestih in v drugih bivalnih in delovnih okoljih. 

Pri uresničevanju osebne in vzajemne zaščite si 
morajo delovni ljudje in občani pomagati v skladu z 
načeli vzajemnosti in solidarnosti. 

Za osebno zašč ito pred vojnimi dejstvovanji in 
drugimi nevarnostmi v vojni in v miru si morajo 
delovni ljudje in občani sami zagotoviti osebna 
zaščitna sredstva, če jim takšna sredstva niso zago- 
tovljena na drug način. 

Ob vojnih dejstvovanjih, ob naravnih in drugih 
nesrečah, v izrednih razmerah ter ob drugih nevar- 
nostih pričnejo delovni ljudje in občani takoj izvaja- 
ti na lastno pobudo potrebne zašč itne in reševalne 
ukrepe in se po potrebi sami organizirajo v skupine 
ali druge organizirane oblike delovanja. 

192. člen 
Upravljalci in uporabniki družbenega ter lastniki 

zasebnega premoženja in drugih vrednosti skrbijo 
za izvrševanje ukrepov za njihovo varovanje pred 
vojnimi dejstvovanji, naravnimi in drugimi nesreča- 
mi, izrednimi razmerami ter drugimi nevarnostmi; 
ob njihovi neposredni ogroženosti pa morajo po- 
skrbeti za hitro in uč ikovito reševanje. 

193. č len 
Za usposabljanje in pripravljenost delovnih ljudi 

in občanov za izvrševanje zaščitnih ukrepov in za 
reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite 
skrbijo temeljne in druge organizacije združenega 
dela, krajevne skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične in družbene organi- 
zacije ter društva, družbenopolitične skupnosti in 
zasebni delodajalci, pri katerih so delovni ljudje 
zaposleni. 

194.č len 
Samoupravne stanovanjske skupnosti skrbijo za 

organiziranje in izvajanje preventivnih in drugih 
ukrepov za zaščito in reševanje stanovalcev, mate- 
rialnih in drugih dobrin, za organiziranje, usposab- 
ljanje in opremljanje enot civilne zašč ite ter za 
izvajanje drugih nalog civilne zašč ite v stanovanj- 
skih hišah, katere upravljajo. 

Hišni svet oziroma zbor stanovalčev skrbi v sode- 
lovanju s samoupravno stanovanjsko skupnostjo in 
pristojnim štabom za civilno zaščito krajevne skup- 
nosti za izvajanje preventivnih in drugih ukrepov za 
zaščito in reševanje stanovalcev, materialnih in 
drugih dobrin, za organiziranje, usposabljanje in 
opremljanje enot civilne zaščite ter za izvajanje 
drugih nalog civilne zaščite v stanovanjski hiši. V 
zasebni stanovanjski hiši skrbi za izvajanje ukrepov 
in nalog civilne zašč ite lastnik stanovanjske hiše po 
navodilih pristojnega štaba za civilno zašč ito kra- 
jevne skupnosti. 
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V stanovanju, stanovanjski hiši in stanovanjskem 
okolju izvršujejo ukrepe za zašč ito in reševanje po 
načelih osebne in vzajemne zaščite vsi stanovalci. 
Njihovo delovanje usmerjata hišni svet in pristojni 
štab ža civilno zaščito oziroma poveljnik enote cP 
vilne zašč ite stanovanjske hiše. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti ter lastniki 
individualnih stanovanjskih hiš zagotavljajo sred- 
stva in opremo za kolektivno zaščito in reševanje v 
stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju. 

195. č len 
Delavski svet oziroma njemu ustrezen organ te- 

meljne in druge organizacije združenega dela, or- 
gani upravljanja drudih samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter zasebni delodajalci skrbijo za orga- 
niziranje in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov 
za zaščito in reševanje delavcev, materialnih in dru- 
gih dobrin, za organiziranje, usposabljanje in 
opremljanje enot civilne zaščite ter za izvajanje 
drugih nalog civilne zaščite. 

V delovnem okolju izvajajo ukrepe za zašč ito in 
reševanje po načelih osebne in vzajemne zaščite 
delavci temeljne in druge organizacije združenega 
dela ter druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti. Njihovo delovanje usmerjata štab za civilno 
zaščito oziroma poveljnik enote civilne zaščite. 

Temeljna in druga organizacija združenega dela 
in druga samoupravna organizacija in skupnost ter 
zasebni delodajalec mora zagotoviti sredstva in 
opremo za kolektivno zaščito in reševanje v delov- 
nem okolju. 

3. Ukrepi civilne zaščite 

196. č len 
Z ukrepi civilne zašč ite se izvaja zašč ita in reševa- 

nje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob 
vojnih dejstvovanjih, ob naravnih in drugih nesre- 
čah ter v izrednih razmerah. 
Ukrepi civilne zašč ite so: 

a) zaklanjanje prebivalstva in materialnih dobrin, 
b) zaščita in reševanje ob rušenjih, 
c) zaščita in reševanje ob poplavah 
č ) zašč ita in reševanje ob požarih, 
d) zaščita in reševanje ob eksplozijah, 
e) prva medicinska pomoč , 
f) zaščita in reševanje živali in živil živalskega 

izvora, 
g) zaščita in reševanje rastlin in živil rastlinskega 

izvora, 
h) radiacijsko kemijska in biološka zaščita 
i) evakuacija. 
j) oskrba ogroženega in prizadetega prebival- 

stva, 
k) asanacija terena, 
I) zatemnitev 
m) maskiranje 
Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko 

določ ijo še drugi ukrepi civilne zaščite. 

197. č len 
Ukrepi civilne zaščite iz prejšnjega člena obsega- 

jo zlasti: 
- naloge in aktivnosti za preprečevanje oziroma 

zmanjševanje posledic vojnih dejstvovanj in izre- 
dnih razmer; 

- naloge in aktivnosti za preprečevanje naravnih 
in drugih nesreč ter preprečevanje oziroma zmanj- 
ševanje njihovih posledic; 

- organizacijske, kadrovske, materialne in druge 
priprave za izvajanje zaščite in reševanja. 

Izvajanje ukrepov civilne zaščite ob vojnih akci- 
jah, naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih ra- 

zmerah organizira in vodi pristojni štab za civilno 
zaščito. 

a) Zaklanjanje prebivalstva in materialnih 
dobrin 

198. č len 
Za zašč ito pred vojnimi akcijami in njihovimi po- 

sledicami se prebivalstvo, materialne in druge do- 
brine zaklanjajo v zaklonišča, zaklonilnike in druge 
zaščitne objekte. 

Zaklonišča se gradijo v stanovanjskih in poslov- 
nih stavbah v mestih, občinskih in industrijskih 
središč ih, na območju pomembnejših prometnih 
vozlišč in na drugih območjih oziroma objektih, ki 
utegnejo biti po oceni pristojnega organa v vojni 
cilj sovražnikovih napadov. 

V mestih in drugih naseljih se na območjih, kjer 
se zbira večje število ljudi, gradijo javna zaklonišča. 
Kot javna zaklonišča se uporabljajo tudi primerni 
obstoječ i komunalni in drugi objekti pod površino 
tal, ki se prilagodijo za ta namen. 

Družbeni investitorji in zasebni graditelji (v na- 
daljnjem besedilu: investitorji) lahko gradijo skup- 
na zaklonišča, če je to v skladu s tehničnimi norma- 
tivi ter z akti o urejanju prostora. 

199. člen 
Glede na odpornost in uporabo se gradijo zaklo- 

nišča osnovne, močnejše in dopolnilne zašč ite ter 
zaklonilniki in drugi zašč itni objekti. 

Zaklonišča iz prejšnjega odstavka se gradijo v 
skladu s tehničnimi normativi v novih stavbah in pri 
adaptacijah stavb, če gre za povečanje koristne 
površine ali za spremembo namembnosti objekta in 
za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Zaklonišča močnejše zašč ite se gradijo za poseb- 
ne namene na najbolj ogroženih območjih. 

V zaklonišča dopolnilne zašč ite se prilagajajo v 
skladu s tehničnimi normativi tudi obstoječ i objekti 
oziroma prostori. 

Zaklonilniki in drugi zašč itni objekti so rovni in 
drugi podobni objekti ter za zaklanjanje prilagojeni 
kletni in drugi prostori v obstoječ ih objektih, ki 
dajajo najnujnejšo zaščito pred uč inki bojnih sred- 
stev in se gradijo praviloma ob neposredni vojni 
nevarnosti. 

200. č len 
Zaklonišča morajo izpolnjevati pogoje, ki so do- 

ločeni s tehničnimi normativi za zaščito pred uč inki 
sodobnih bojnih sredstev. 

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. 

201. člen 
Investitorji morajo pri graditvi in adaptacijah sta- 

novanjskih in pdslovnih stavb s svojimi sredstvi 
graditi zaklonišča, če je tako predvideno s tem 
zakonom ali z odlokom oziroma z drugim aktom 
občinske skupšč ine. 

Za stavbe iz prejšnjega odstavka se ne štejejo 
manjši objekti, v katerih se ne bodo zadrževali lju- 
dje. 

Investitor je lahko oproščen graditve zaklonišča, 
če so v stavbi ali njeni neposredni bližini že zadost- 
ne zaklonišč rie zmogljivosti ali če graditev zakloni- 
šča ni možna zaradi geoloških, hidroloških ali kon- 
strukcijskih pogojev. Odločbo o oprostitvi graditve 
zaklonišča izda občinski ^pravni organ, pristojen 
za zadeve ljudske obrambe. 

202. č len 
Investitorji, ki so oproščeni graditve zaklonišča, 

morajo plačati pred pridobitvijo gradbenega dovo- 

OPOMBE: 

priloga poročevalca 31 

v V 



OPOMBE: ljenja prispevek za graditev zaklonišč  (v nadaljnjem besedilu: prispevek za zaklonišča), ki ne sme biti 
manjši od 2 % in ne več ji od 4 % skupne cene 
gradbenega dela stavbe. 

Imetniki stanovanjske pravice in uporabniki po- 
slovnih stavb in prostorov v družbeni lastnini plaču- 
jejo prispevek za zaklonišča, ki ne sme biti manjši 
od, 3 % skupne letne stanarine oziroma najemnine. 

Lastniki stanovanjskih, poslovnih, počitniških in 
drugih stavb in prostorov ter dela stavb in imetniki 
pravice uporabe na teh stavbah ali prostorih plaču- 
jejo letni prispevek za zaklonišča, ki ne sme biti 
manjši od 0,06 % nabavne vrednosti stavbe oziro- 
ma osnove za obračun amortizacije. 

Za gradbeni del stavbe iz prvega odstavka tega 
člena se šteje gradbeni objekt z vgrajenimi napelja- 
vami (električno, vodovodno, kanalizacijsko nape- 
ljavo, centralnim ogrevanjem in podobno) brez 
opreme in pohištva ter brez ureditve prostora okoli 
stavbe. Skupna cena gradbenega dela stavbe se 
ugotavlja na podlagi predračuna, ki je sestavni del 
gradbene dokumentacije in ki ni starejši od enega 
leta. Na tej podlagi ugotovljen prispevek pri gradnji 
skladišč , garažnih hiš in podobnih objektov, kjer je 
manjše število zaposlenih delavcev, ne more prese- 
gati stroškov, ki bi za investitorja nastali, če bi lahko 
gradil zaklonišče. 

Prispevek iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena se ne plačuje, če je v stavbi že zgrajeno 
zaklonišče ali če je bil pri njeni graditvi že plačan 
prispevek iz prvega odstavka tega člena, kot tudi 
ne, če je investitor že zagotovil z lastnimi sredstvi 
zadostne zakloniščne zmogljivosti ali če ne obstaja 
obveznost graditve zaklonišč po tem zakonu ali na 
njegovi podlagi izdanih predpisih. 

203. člen 
Prostorske pogoje za graditev zaklonišč  predpiše 

republiški komite za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora s soglasjem republiškega sekretariata za ljud- 
sko obrambo. 

Preizkuse o delovanju varnostnih in zašč itnih na- 
prav v zakloniščih opravljajo organizacije, ki jih za 
ta neman pooblasti republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. 

204. člen 
Občina s svojimi predpisi o graditvi zaklonišč  ter 

z akti o urejanju prostora, katerih sestavni deli so 
tudi načrti graditve zaklonišč in načrti zaklanjanja, 
ureja graditev zaklonišč , njihovo vzdrževanje, upo- 
rabo, oddajanje v najem ter graditev zaklonilnikov 
in drugih zašč itnih objektov za zaščito prebivalstva, 
materialnih in drugih dobrin. 

Občina določa območja oziroma naselja, kjer je 
graditev zaklonišč  obvezna ter odpornost zaklonišč  
na podlagi ocene ogroženosti območja občine v 
vojni in na podlagi stališč  ter usmeritev, ki jih sprej- 
me Predsedstvo Socialistične republike Slovenije. 

Občina skrbi za graditev, opremljanje in vzdrže- 
vanje javnih zaklonišč na svojem območju. Občina 
lahko naloži investitorju, da mora pri graditvi komu- 
nalnih in drugih objektov pod površino tal te objek- 
te prilagoditi za zaklanjanje prebivalstva, material- 
nih in drugih dobrin. 

Občina določ i z načrtom zaklanjanja način izva- 
janja ukrepov za zaklanjanje prebivalstva, material- 

nih in drugih dobrin v zaklonišča, zaklonilnike in 
druge zašč itne objekte. 

205. č len 
Občina določa višino in način plačevanja pri- 

spevka za zaklonišča. 
Prispevek za zaklonišča in druga sredstva, ki jih 

namenja občina za graditev zaklonišč , se zbirajo na 
posebnem računu občine 

O razporeditvi in uporabi sredstev iz prejšnjega 
odstavka odloča svet za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito občinske skupščine. 

Sredstva iz drugega odstavka tega člena se upo- 
rabljajo le za graditev, opremljanje in vzdrževanje 
javnih zaklonišč  v skladu z načrtom graditve zaklo- 
nišč . 

Izjemoma se ta sredstva lahko uporabijo za zago- 
tavljanje potreb po javnih zaklonišč ih tudi za zdru- 
ževanje sredstev za gradnjo skupnih zaklonišč v 
skladu z načrtom graditve zaklonišč . 

Za obračun in plač ilo prispevkov za zaklonišča 
skrbijo uprave za družbene prihodke. 

206. č len 
Zaklonišča je treba redno vzdrževati v brezhib- 

nem stanju. 
Za vzdrževanje zaklonišč in za njihovo smotrno 

uporabo v miru skrbijo organi, ki upravljajo z zaklo- 
niščem ali s stavbo, v kateri je zaklonišče. 

Občina določ i pogoje za oddajanje zaklonišč v 
najem za mirnodobno uporabo družbenim in civil- 
no pravnim osebam ter občanom, s tem: 

- da se v zaklonišč ih ne opravljajo adaptacije, ki 
bi poslabšale odpornost, higienske in tehnične ra- 
zmere ter osnovni namen zaklonišča; 

- da se redno vzdržujejo in jih je mogoče ob 
neposredni vojni nevarnosti ali v vojni izprazniti in 
usposobiti za zaščito najpozneje v 12 urah. 

b) Drugi ukrepi 
207. č len 

Zašč ita in reševanje ob rušenjih in pred drugimi 
nevarnostmi ob vojnih dejstvovanjih, potresih, po- 
plavah in ob drugih nesrečah se izvaja s prostorski- 
mi, urbanističnimi, gradbenotehničnimi in drugimi 
ukrepi za zašč ito prebivalstva, materialnih in drugih 
dobrin, z njihovim reševanjem in odpravljanjem po- 
sledic riišenj oziroma poplav in drugih nevarnosti. 

Prostorske, urbanistične, gradbenotehnične in 
druge ukrepe za zaščito pred rušenji in drugimi 
nevarnostmi vojnih dejstvovanj, naravnih in drugih 
nesreč  ter izrednih razmer izvajajo, v skladu s plan- 
skimi akti, temeljne in druge organizacije združene- 
ga dela, krajevne skupnosti, samoupravne intere- 
sne skupnosti, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitične skupnosti. 

Prostorski, urbanistični in gradbenotehnični za- 
šč itni ukrepi se določ ijo s predpisi o urejanju pro- 
stora in drugimi predpisi. 

Pri zašč iti in reševanju ob rušenjih, poplavah in 
drugih nevarnostih sodelujejo zlasti gradbene, ru- 
darske, komunalne, transportne, vodnogospodar- 
ske in druge organizacije združenega dela, gasilske 
organizacije, gorska reševalna služba, radioama- 
terske in druge organizacije za tehnično kulturo, 
društva ter enote civilne zaščite. 

208. člen 
Za uč inkovito gašenje požarov v vojni, ob narav- 

nih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah, mora- 
jo organizacije združenega dela, krajevne skupno- 
sti in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
ter občine izdelati načrt za varstvo pred požarom, ki 
je sestavni del načrta civilne zašč ite. 

Zaščito pred požari in gašenje požarov ureja po- 
sebten zakon. 
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209. člen 
Prvo medicinsko pomoč prebivalstvu ob vojnih 

dejstvovanjih, naravnih in drugih nesrečah ter v 
izrednih razmerah izvajajo delovni ljudje in občani z 
ukrepi osebne in vzajemne zašč ite, zdravstvene or- 
aanizacije, Rdeč i križ Slovenije, druge organizacije 
in službe, ki so za to usposobljene ter enote civilne 
zašč ite. 

210. člen 
Zaščito in reševanje živali in živil živalskega izvo- 

ra ter rastlin in živil rastlinskega izvora ob vojnih 
akcijah ali naravnih in drugih nesrečah ter vizre- 
dnih razmerah izvajajo delovni ljudje in občani, 
veterinarske, kmetijske in druge organizacije zdru- 
ženega dela, službe ter enote civilne zaščite. 

211. č len 
Za preprečevanje in odpravljanje posledic delo- 

vanja radioloških, kemičnih in bioloških sredstev 
delovni ljudje in občani, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti zagotavljajo sredstva in izvajajo druge ukrepe za 
osebno in kolektivno zaščito. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti zagotav- 
ljajo sredstva in skrbijo za izvajanje ukrepov za 
kolektivno radiološko, kemično in biološko zaščito 
stanovalcev v stanovanjskih hišah, ki jih upravljajo. 

Ukrepe in naloge radiološke, kemične in biološke 
zaščite izvajajo tudi znanstveno-raziskovalne orga- 
nizacije ter organizacije in organi hidrometeorolo- 
ške službe in druge strokovne službe, ki imajo zato 
ustrezno osebje in sredstva. 

Občine organizirajo odkrivanje in ugotavljanje 
nevarnosti pred radiacijskimi, kemijskimi in biolo- 
škimi sredstvi ter skrbijo za organiziranje in izvaja- 
nje ukrepov radiološke, kemične in biološke za- 
šč ite. 

212. č len , 
Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni ali ob 

naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah 
se lahko odredi obvezna evakuacija delovnih ljudi 
in občanov, organizacij združenega dela in drugih 
organizacij oziroma skupnosti ter materialnih in 
drugih dobrin. 

Evakuacijo odredi Izvršni svet Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije ali izvršni svet pristojne- 
ga pokrajinskega odbora, v rtujnih primerih pa tudi 
izvršni svet občinske skupščine. 

Na območjih, kjer so boji, lahko odredi evakuaci- 
jo tudi vojaški starešina na položaju poveljnika divi- 
zije ali temu enakem ali višjem položaju. 

213. člen 
Za oskrbo ogroženega in prizadetega prebival- 

stva ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni, ob 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah 
se odredijo nujni ukrepi, da se prebivalcem preskr- 
bi začasna nastanitev, prehrana in zdravstveno ter 
socialno varstvo. . 

Pri tem morajo sodelovati delovni ljudje in obča- 
ni, organizacije združenega dela zlasti s področja 
zdravstva, družbene prehrane, gostinstva, turizma 
in komunalnih storitev, Rdeč i križ Slovenije, tabor- 
niška organizacija in druge organizacije in skupno- 
sti, ki lahko pripomorejo k oskrbi ogroženega in 
prizadetega prebivalstva. 

Upravljalci, uporabniki in lastniki stavb (sol, hote- 
lov, zadružnih in drugih domov), stanovanjskih in 
drugih prostorov primernih za nastanitev, morajo 
sprejeti na začasno nastanitev prebivalce z ogrože- 
nega ali prizadetega območja, če tako odredi pri- 
stojni štab za civilno zaščito. 

priloga poročevalca 

214. č len 
Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

(iskanje in zavarovanje mesta, dezaktiviranje in uni- 
čenje) organizira obč inski štab za civilno zaščito v 
sodelovanju z občinskim upravnim organom pri- 
stojnim za zadeve ljudske obrambe. 

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
smejo izvajati za to usposobljene osebe, ki imajo za 
to poblastilo republiškega sekretarja za ljudsko 
obrambo ali ustrezne enote oboroženih sil, organov 
za notranje zadeve ter civilne zaščite. 

215. č len 
V vojni, če je treba pa tudi ob neposredni vojni 

nevarnosti, se zatemnijo naselja, gospodarski in 
drugi objekti ter prometna sredstva v skladu z načr- 
ti za zatemnitev. . 

Zatemnitev stanovanjskih hiš in drugih stavb, in- 
dustrijskih in drugih gospodarskih objektov ter pro- 
metnih sredstev morajo izvajati uporabniki stano- 
vanj in stavb, lastniki in vozniki prometnih sredstev, 
organizacije združenega dela in druge organizacije 
ter se že v miru oskrbeti s sredstvi za zatemnitev. 

216. č len 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije natančneje predpiše vsebino in način 
izvajanja ukrepov civilne zaščite. 

4. Mobilizacija ljudi in sredstev za 
zaščito in reševanje 

217. č len 
Zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in 

drugih dobrin lahko izvršni svet občinske skupšč i- 
ne odredi mobilizacijo delovnih ljudi in občanov ter 
njihovih sredstev, delavcev in sredstev organizacij 
združenega dela, drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, družbenih organizacij, društev in dr- 
žavnih organov ter štabov in enot civilne zaščite na 
območju občine. 

218. čfen 
V primeru hudih posledic vojnih dejstvovanj, na- 

ravnih ali drugih nesreč ali izrednih razmer, lahko 
izvršni svet občinske skupščine odredi, da morajo 
pri zašč iti, reševanju in odpravljanju posledic sode- 
lovati: ^ . 

- delovni ljudje in občani z delom in z opremo, 
stroji in vozili s katerimi razpolagajo; 

- temeljne in druge organizacije združenega de- 
la, druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbene organizacije in društva ter državni organi 
s svojimi delavci oziroma člani in s sredstvi, s kate- 
rimi razpolagajo. . 

Če izvršni svet občinske skupščine ni odredil 
ukrepov po prejšnjem odstavku ali če je treba odre- 
diti obvezno sodelovanje delovnih ljudi in občanov, 
samoupravnih organizacij in skupnosti z območja 
več občin, odredi potrebne ukrepe Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, v vojni pa tudi izvršni svet 
pokrajinskega odbora, 

Če se izvršni svet občinske skupščine ne more 
sestati v primerih iz prvega odstavka tega člena, 
odredi potrebne ukrepe predsednik izvršnega sveta 
in jih predloži v potrditev izvršnemu svetu takoj, ko 
se ta lahko sestane. 

Z aktom, izdanim na podlagi prvega oziroma dru- 
gega odstavka tega člena^se določ i tudi obseg in 
trajanje obveznosti. 

219. člen 
Upravljalci, uporabniki in lastniki nepremičnin 

morajo dopustiti, da se na njihovih nepremičninah 
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OPOMBE: zaradi zaščite in reševanja izvršijo ukrepi, ki jih 
odredi pristojni štab za civilno zašč ito (delno ali 
popolno rušenje stavb, sekanje dreves, odlaqania 
materiala in podobno). 

Upravljalci, uporabniki in lastniki fehničnih in 
drugih naprav in sredstev (motornih vozil, prikolic, 
co nov, cistern, sredstev za zveze, stanovanjskih 
prikolic, šotorov, orodja, strojev, gradbenega mate- 
riala itd.), ki so potrebna pri zašč iti in reševanju 
morajo dati po nalogu pristojnega štaba za civilno 
zašč ito te naprave in sredstva z ustreznim osebjem 
na razpolago za izvajanje zašč ite in reševanja. 

220. č len 
Za sodelovanje pri akcijah zašč ite in reševanja ob 

naravnih in drugih nesrečah in v izrednih razmerah 
in za škodo,_ ki io pri tem utrpijo, imajo delovni 
ljudje in občani, temeljne in druge organizacije 
združenega dela, druge samoupravne organizacije 
in skupnosti ter družbene organizacije in društva 
pravico do povrač ila dejanskih stroškov in dejanske 
škode, delovni ljudje in občani pa tudi do brezplač- 
ne_ nastanitve in prehrane, če sodelujejo v akcijah 
zašč ite in reševanja najmanj šest ur. 

Izvršni svet občinske skupščine oziroma Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije lahko odredi v primeru 
obveznega sodelovanja temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenih organizacij po prvem in 
drugem odstavku 218. člena tega zakona, da lahko 
te organizacije in skupnosti v ceno Svojih storitev 
opravljenih za zaščito in reševanje vračunajo le del 
dohodka, namenjenega za izdatke za osebno pora- 
bo in zadovoljevanje skupnih potreb delavcev ter 
dejanske materi lane stroške. 

Upravljalci, uporabniki in lastniki tehničnih in 
drugih naprav in sredstev ter nepremičnin imajo 
pravico do odškodnine po splošnih načelih odško- 
dninskega prava za dejansko škodo, ki jim je bila 
povzročena z izvajanjem ukrepov za zaščito in reše- 
vanje. 

Povrač ilo oziroma odškodnina iz prvega, druge- 
ga in tretjega odstavka tega člena gre v breme tiste 
občine ali organizacije združenega dela, na območ- 
ju katere oziroma v kateri se je zgodila nesreča, če z 
zakonom, družbenim dogovorom ali s samouprav- 
nim sporazumom ni drugače določeno. 

5. Enote civilne zaščite 

221. č len 
Enote civilne zaščite so posebno organiziran ter 

tehnično in strokovno usposobljen del civilne za- 
šč ite, namenjen za zaščito in reševanje prebival- 
stva, materialnih in drugih dobrin in ob vojnih akci- 
jah, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
razmerah. 

222. č len 
Enote civilne zaščite v temeljnih in drugih organi- 

zacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih organizirajo delavski 
sveti oziroma njim ustrezni organi, v krajevnih 
skupnostih sveti krajevne skupnosti v družbenopo- 
litičnih skupnostih pa izvršni sveti skupšč in družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

V stanovanjskih hišah ustanovijo in organizirajo 
enote civilne,zašč ite hišni sveti. Če hišni sveti to 
dolžnost opustijo ustanovi in organizira enote civil- 
ne zaščite v stanovanjskih hišah svet krajevne 
skupnosti. 

Enote civilne zaščite ustanovijo in organizirajo 
delavski sveti organizacij združenega dela tudi na 

gradbišč ih ali delovišč ih, kjer organizacije izvajajo 
dela, ce tako odredi pristojni štab za civilno zašč ito 
krajevne skupnosti. 

223. č len 
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane. 
Splošne enote civilne zaščite se ustanovijo za 

'zv_aianje manJ zahtevnih ukrepov in nalog civilne 
zašč ite v stanovanjskih hišah, poslovnih in drugih 
stavbah, v naseljih in krajevnih skupnostih ter v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
in v drugih samoupravnih.organizacijah ter skuo- 
nostih. K 

Specializirane enote se ustanovijo za izvajanje 
posameznih vrst ukrepov civilne zašč ite v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela, v krajev- 
nih skupnostih, v drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, v občinah in mestnih skupnostih 
ter v več jih naseljih in mestih. 

Specializirane enote civilne zašč ite se lahko 
združujejo v združene enote civilne zašč ite ki so 
namenjene za izvajanje vseh vrst ukrepov in'nalog 
civilne zašč ite. Združene enote civilne zaščite se 
ustanovijo v bolj ogroženih občinah ali za več  obč in 
skupaj, morajo pa se ustanoviti, če je tako določeno 
z republiškim načrtom civilne zašč ite. 

224. člen 
Vrsta, velikost in število enot civilne zašč ite se 

določ i na podlagi ocene ogroženosti temeljne in 
druge organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosi, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitične skupnosti pred 
vojnimi akcijami ter naravnimi in drugimi nesre- 
čami. 

Izvršni svet občinske skupščine lahko na predlog 
občinskega štaba za civilno zašč ito določ i temeljne 
in druge organizacije združenega dela, ki morajo 
ustanoviti specializirane enote civilne zaščite za 
zaščito in reševanje na območju občine. 

225. č len 
Enote civilne zaščite delujejo v skladu z načrti 

civilne zašč ite in po navodilih pristojnih štabov za 
civilno zašč ito. 

Enote gasilskih društev in poklicne gasilske eno- 
te, enote prve pomoč i Rdečega križa Slovenije in 
enote drugih družbenih organizacij in društev, se 
vključ ijo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter 
v izrednih razmerah v zaščitne in reševalne akcije 
civilne zašč ite in delujejo v skladu z načrti civilne 
zaščite ter po navodilih pristojnih štabov za civilno 
zašč ito. 

6. Štabi za civilno zašč ito 

226. č len 
Štabi za civilno zašč ito organizirajo, usmerjajo in 

pripravljajo delovne ljudi in občane za osebno in 
vzajemno zaščito, usposabljajo enote civilne zašči- 
te, odrejajo, organizirajo in usmerjajo izvajanje za- 
šč itnih in reševalnih ukrepov ter vodijo zašč itne in 
reševalne akcije ob neposredni vojni nevarnosti in 
vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
razmerah. 

Štabi za civilno zašč ito so: štabi za civilno zaščito 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela, 
štabi za civilno zaščito krajevnih skupnosti, obč in- 
ski štabi za civilno zašč ito, mestni štabi za civilno 
zaščito ter republiški štab za civilno zaščito. 

Štabi za civilno zaščito se lahko ustanovijo tudi v 
stanovanjskih in drugih stavbah, v naseljih in v 
mestih, v delovnih skupnostih državnih in drugih 
organov ter v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. 
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Štab za civilno zašč ito je za svoje delo odgovoren 
organu, ki ga je ustanovil, pristojnemu komiteju za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
ter višjemu štabu za civilno zaščito 

227. člen 
. Štab za civilno zaščito ima poveljnika, načelnika 
ter člane, katerih število se določ i ob njihovem 
imenovanju.   

Štab za civilno zaščito imenuje delavski svet ozi- 
roma njemu ustrezen organ upravljanja v temeljni 
in drugi organizaciji združenega dela, svet krajevne 
skupnosti v krajevni skupnosti in naselju, svet de- 
lovne skupnosti v delovni skupnosti, v stanovanjski 
hiši pa hišni svet. 

V stavbah, v katerih deluje več samoupravnih 
organizacij in skupnosti se ustanovi skupen štab za 
civilno zaščito. 

V samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, ki 
organizira le splošno enoto civilne zaščite, opravlja 
naloge štaba za civilno zašč ito poveljnik te enote. 

228. člen 
Š'tab za civilno zašč ito krajevne skupnosti nepo- 

sredno usmerja in usklajuje, ob zašč itnih in reševal- 
nih akcijah pa tudi vodi delo vseh štabov za civilno 
zašč ito na območju krajevne skupnosti ter sodeluje 
s štabi za civilno zašč ito sosednjih krajevnih skup- 
nosti. 

229. člen 
Štab za civilno zaščito v mestu, ki ni posebna 

družbenopolitična skupnost, ustanovijo in imenuje- 
jo sveti krajevnih skupnosti za območje mesta. 

Štab za civilno zašč ito mesta usmerja in usklaju- 
je, ob zaščitnih in reševalnih akcijah pa tudi vodi 
delo vseh štabov za civilno zašč ito na območju 
mesta. 

230. č len 
Občinski štab za civilno zaščito opravlja zlasti 

naslednje naloge. 
1. ocenjuje ogroženost območja občine pred voj- 

nimi akcijami, naravnimi in drugimi nesrečami in 
izrednimi razmerami ter možnosti in pogoje za za- 
šč ito in reševanje prebivalstva, materialnih in dru- 
gih dobrin; ■ . 

2. izdela občinski načrt civilne zaščite in daje 
predloge izvršnemu svetu občinske skupščine za 
organiziranje civilne zaščite ter za izvajanje ukre- 
pov civilne zaščite; 

3. usmerja in usklajuje delo štabov za civilno 
zaščito v temeljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela, v krajevnih skupnostih ter v mestih in 
usmerja priprave samoupravnih organizacij in 
skupnosti na območju občine, ki opravljajo dejav- 
nost pomembno za zaščito in reševanje; 

4. usmerja in usklajuje jzvajanje_ preventivnih 
ukrepov in aktivnosti za zaščito in reševanje,  

5. organizira in neposredno vodi akcije za zaščito 
in reševanje ob vojnih dejstvovanjih, naravnih in 
drugih nesrečah ter v izrednih razmerah in pri tem 
sodeluje s štabi za civilno zašč ito sosednjih občin; 

6. skrbi za pripravljanje in usposabljanje prebival- 
stva za osebno in vzajemno zaščito; 

7. skrbi za usposabljanje pripadnikov štabov, 
enot in drugih sestavin civilne zaščite. 

231. člen 
Mestni štab za civilno zašč ito opravlja zlasti na- 

slednje naloge: _ 
1. ocenjuje ogroženost območja mestne skupno- 

sti pred vojnimi akcijami, naravnimi in drugimi ne- 
srečami ter spremlja in usklajuje enotno izvajanje 
ukrepov ter nalog civilne zaščite, ki so skupnega 
pomena; 

2. izdela načrt civilne zaščite in daje predloge 
izvršnemu svetu mestne skupščine za organiziranje 
civilne zaščite ter za izvajanje ukrepov in nalog 
civilne zaščite;   

3. med občinami mestne skupnosti usklajuje pre- 
ventivno delovanje ter priprave za zaščito in reševa- 
nje ob vojnih dejstvovanjih, ob naravnih in drugih 
nesrečah ter v izrednih razmerah, po potrebi pa 
neposredno organizira in vodi zaščitne in reševalne 
akaje. 232 č ien 

Republiški štab za civilno zaščito opravlja zlasti 
naslednje naloge: . 

1. ocenjuje ogroženost Socialistične republike 
Slovenije ob vojnih akcijah, naravnih in drugih ne- 
srečah in izrednih razmerah ter daje predloge pri- 
stojnim organom za izvajanje ukrepov za prepreče- 
vanje in zmanjševanje njihovih posledic; 

2. izdela predlog smernic za organiziranje in de- 
lovanje civilne zašč ite; 

3 spremlja in usmerja organiziranje, pripravljanje 
in delovanje civilne zaščite v Socialistični republiki 
Sloveniji; 

4. izdela republiški načrt civilne zaščite; 
5' sodeluje s štabi za civilno zaščito drugih socia- 

lističnih republik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin ter po potrebi skrbi za medsebojno pomoč in 
sodelovanje pri zašč iti in reševanju izven območja 
Socialistične republike Slovenije; 

6. podeljuje priznanja za uspehe pri razvoju in 
uresničevanju civilne zaščite. 

7. Posebne pravice in dolžnosti pripa- 
dnikov civilne zaščite 

233. člen 
V štabih in enotah civilne zaščite so dolžni delo- 

vati delovni ljudje in občani od 15 do dopolnjenega 
60. leta starosti (moški) oziroma do dopolnjenega 
55. leta starosti (ženske); na podlagi prostovoljne 
odloč itve pa tudi drugi delovni ljudje in občani. 

V štabe in enote civilne zaščite se ne razporejajo: 
1. osebe v službi v stalni sestavi oboroženih sil; 
2. vojaški obvezniki, ki imajo vojni razpored v 

' oboroženih silah; 
3 osebe v rezervnem sestavu organov za notra- 

nje zadeve in delavci teh organov, ki so razporejeni 
v vojno organizacijske enote; 

4. nosečnice, matere in rejniki z otrokom, ki še ni 
star sedem let oziroma z dvema ali več  otroki, ki še 
nimajo 10 let; . . 

5. moški - samohranilci z otrokom, ki se ni star 
sedem let oziroma z dvema ali več otroki, ki niso 
stari 10 let; ..... ...ti 

6 osebe, ki niso.sposobne služiti v civilni zašč iti. 
Ne glede na 4. in 5. točko prejšnjega odstavka 

tega člena so v vojni lahko razporejene v štabe in 
enote civilne zaščite zdravnice, medicinske sestre, 
inženirke in ženske drugih strokovnosti potrebnih v 
civilni zašč iti ter samohranilci in rejniki, ki imajo 
otroke stare nad eno leto, če so jim med opravlja- 
njem dolžnosti v civilni zašč iti zagotovljeni nega in 
varstvo njihovih otrok-. 

234. člen 
Tuji državljani sd lahko ob naravnih in drugih 

nesrečah ter v vojni poklicani k opravljanju ukrepov 
civilne zaščite, če to ni v nasprotju z mednarodnimi 
pogodbami ali s pravili mednarodnega prava. 

235. čfen 
Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen v štab 

ali enoto civilne zaščite, mora v osmih dneh prijaviti 
obč inskemu upravnemu organu pristojnemu za za- 
deve ljudske obrambe, pri katerem je vpisan v evi- 
denco: spremembo priimka ali imena, spremembo 

OPOMFE: 
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OPOMBE: stanovanja, spremembo stalnega prebivališča, pri- dobitev strokovne izobrazbe, sprememba zaposli- 
tve z navedbo organizacije, organa ali zasebnega 
delodajalca, pri katerem je zaposlen ter vrsto in kraj 
morebitne samostojne dejavnosti. 

Pripadnik civilne zašč ite, ki je zaposlen v organi- 
Z®C'J' združenega dela, v drugi samoupravni orga- nizaciji ali skupnosti ali v organu družbenopolitične 
skupnosti, prijavi spremembe iz prejšnjega odstav- 
ka pristojni strokovni službi, ki v osmih dneh od' 
dneva, ko so ji spremembe prijavljene, obvesti o teh 
spremembah pristojni občinski upravni organ pri- 
stojen za zadeve ljudske obrambe. 

236. člen 
Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen v štab in 

enoto civilne zašč ite, dobi knjižico pripadnika civil- 
ne zaščite. 

Knjižica pripadnika civilne zaščite je javna listina, 
s kat®[° se dokazuje razporeditev v civilno zaščito Knjižico pripadnika civilne zaščite izda občinski 
upravni organ pristojen za zadeve ljudske obrambe, 
ki vodi evidenco pripadnikov civilne zaščite. 

237. č len 
Glede odgovornosti za materialno škodo, ki jo 

pripadnik civilne zaščite povzroč i pri opravljanju ali 
v zvezi z opravljanjem dolžnosti v civilni zašč iti na 
sredstvih, ki jih uporabljajo štabi in enote civilne 
zaščite ter za škodo, ki jo ti pripadniki storijo s 
svojim nepravilnim ali nezakonitim delom v zvezi z 
opravljanjem dolžnosti v civilni zašč iti občanom ali 
pravnim osebam, se uporabljajo določbe 161. č lena 
ter prvega in drugega odstavka 162: člena tega 
zakona. 

O zahtevku za povrač ilo škode po prejšnjem od- 
stavku odloč i organ, ki je organiziral štab ali enoto 
civilne zaščite, katere pripadnik je povzroč il škodo. 

X. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE 

238. č len 
Za odkrivanje in spremljanje vseh vrst nevarnosti 

vojnih akcij, naravnih in drugih nesreč , izrednih 
razmer in drugih nevarnosti, ki lahko ogrožajo pre- 
bivalstvo, oborožene sile, materialne in druge do- 
brine ter za obveščanje o teh nesrečah in nevarno- 
stih prebivalstva, organizacij združenega dela, kre- 
jevnih skupnosti, drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, družbenopolitičnih in družbenih orga- 
nizacij ter društev, družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovih organov, se na ozemlju SR Slovenije orga- 
nizira in razvija po enotnih osnovah sistem za opa- 
zovanje in obveščanje. 

Sistem za opazovanje in obveščanje organizirajo 
družbenopolitične skupnosti. Strokovni nosilci or- 
ganiziranja sistema so upravni organi pristojni za 
zadeve ljudske obrambe. 

239. č len 
Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljata: 
- služba za opazovanje in obveščanje; 
- dopolnilno opazovalno omrežje (organi, orga- 

nizacije, službe in državni organi, ki se v svoji redni 
dejavnosti ukvarjajo z opazovanjem in spremlja- 
njem pojavov in dogodkov, ki so pomembni tudi za 
splošno ljudsko Obrambo in družbeno samoza- 
šč ito). 

Službo za opazovanje in obveščanje sestavljajo 
centri za obveščanje, strokovni organi in vizualne 
opazovalnice. 

240. člen 
Centri za obveščanje se ustanovijo v občinah in v 

republiki, po oceni pristojnega izvršnega sveta ob- 

činske skupščine pa se lahko ustanovijo tudi v 
posameznih organizacijah združenega dela in v 
krajevnih skupnostih. 

Občinski centri za obveščanje delujejo pri izvrš- 
nih svetih občinskih skupščin. Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije določ i občinske centre, ki opravlja- 
jo naloge obveščanja za pokrajinske odbore in dru- 
ge organe in organizacije v pokrajini. 

Republiški center za obveščanje je v sestavu re- 
publiškega sekretariata za ljudsko obrambo in de- 
luje za vse republiške organe in organizacije. 

241. člen 
V sestavi občinskih centrov za obveščanje ter na 

območju krajevnih skupnosti, po potrebi pa tudi v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
se ustanovijo vizualne opazovalnice z nalogo, da 
opazujejo in sporočajo centrom za obveščanje po- 
jave, ki so pomembni za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. 

242. č len 
Služba za opazovanje in obveščanje uporablja pri 

opravljanju svojih nalog podatke, ki jih posredujejo 
vojaška služba zračnega opazovanja in javljanja, 
vojaški sistem opazovanja, javljanja in alarmiranja 
na kopnem in na morju, vojaški sistem radiološke, 
kemične in biološke kontrole ozemlja ter organi in 
organizacije, ki se ukvarjajo z opazovanjem in 
spremljanjem naravnih in drugih pojavov ter nevar- 
nosti. 

Elektrogospodarske, vodnogospodarske in dru1 

ge organizacije združenega dela, službe in državni 
organi, ki imajo svoje naprave za obveščanje ob 
različnih nevarnostih, morajo te povezati na svoje 
stroške z najbližjim centrom za obveščanje. O tem 
izda upravni organ pristojen za zadeve ljudske 
obrambe odločbo in hkrati določ i primeren rok za 
povezavo. 

243. č len 
Služba za opazovanje in obveščanje uporablja pri 

izvajanju svojih nalog upravne zveze, ki jih za pri- 
mer vojne, naravnih in drugih nesreč ter izrednih 
razmer in drugih nevarnosti za državo, organizirajo 
družbenopolitične skupnosti ter zveze PTT organi- 
zacij, radiotelevizije, elektrogospodarstva, železni- 
škega gospodarstva ter drugih imetnikov sistemov 
zvez. 

Sporočanje in prenos podatkov v sistemu za opa- 
zovanje in obveščanje ima prednost pri uporabi 
vseh vrst in sistemov zvez. 

Zahteve za prenos in sporočanje obvestil o nevar- 
nostih, ki groze prebivalstvu, imajo/prednost pred 
vsemi drugimi obvestili, ki se dajejo s sredstvi jav- 
nega obveščanja. 

244. člen 
Republiški center za obveščanje deluje tudi v 

miru in zagotavlja prenašanje obvestil med republi- 
ko in federacijo ter med republiko in pokrajinami 
ter občinami. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije določ i način delovanja občinskih centrov 
za obveščanje v miru. 

Sklep o aktiviranju vseh centrov za obveščanje na 
območju republike sprejme Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

245. člen 
Družbenopolitične skupnosti in pokrajine usta- 

novijo za delovanje upravnih zvez enote za zveze. 
Enote za zveze se organizirajo, opremljajo in pri- 
pravljajo po določbah tega zakona, ki veljajo za 
teritorialno obrambo. 
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246. č len 
Enote za zveze in služba za opazovanje in obve- 

ščanje s centri za obveščanje se popolnjujejo z 
vojaškimi obvezniki in obvezniki civilne zaščite. 

Pripadniki enot za zveze in službe za opazovanje 
in obveščanje nosijo pri opravljanju svojih dolžno- 
sti uniforme teritorialne obrambe. 

247. č len 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije izda predpise s katerimi se podrobneje 
uredi delovanje sistema za opazovanje in obvešča- 
nje ter organizacija in delovanje upravnih zvez na 
območju Socialistične republike Slovenije. 

XI. OBRAMBNO IN SAMOZAŠČITNO 
USPOSABLJANJE 
1. Skupne določbe 

248. č len 
Obrambno in samozaščitno usposabljanje delov- 

nih ljudi in občanov je temeljna sestavina obramb- 
nega in samozaščitnega delovanja ter vzgoje in 
izobraževanja v celotnem vzgojno izobraževalnem 
sistemu. 

Delovni ljudje in občani imajo pravico, da se 
uposabljajo za opravljanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite med izobraževa- 
njem v izobraževalnih organizacijah v mladinskih 
učnih enotah in centrih za pouk, med vojaško služ- 
bo, v civilni zašč iti, v centrih organov za notranje 
zadeve, v službi za opazovanje in obveščanje, v 
enotah za zveze družbenopolitičnih skupnosti, med 
izvajanjem programov obrambnega in samozašč it- 
nega usposabljanja v temeljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela, krajevnih skupnostih, sa- 
moupravnih interesnih skupnostih ter drugih_ sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, v družbe- 
nopolitičnih in družbenih organizacijah ter društvih 
in organih družbenopolitičnih skupnosti za delova- 
nje v miru, ob naravnih ali drugih nesrečah, v pri- 
meru izrednih razmer, neposredne vojne nevarnosti 
in vojne. 
2. Obrambno in samozaščitno 
usposabljanje mladine 

249. č len 
Osnovne, srednje, višje in visoke šole ter druge 

vzgojnoizobraževalne organizacije izvajajo 
obrambno in družbeno samozaščitno uposabljanje 
učencev oziroma študentov pri celotnem delu za 
izvajanje vzgojnoizobraževalnega programa, pri 
izvajanju posameznih predmetov, ki obsegajo 
obrambne in družbenosamozaščitne vsebine in pri 
drugih organiziranih aktivnostih. 

Usposabljanje mladine za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito, ki ne obiskuje 
šol srednjega usmerjenega izobraževanja traja do 
25 dni in se organizira ter izvaja po programu, ki ga 
določ i republiški sekretar za ljudsko obrambo v 
skladu z medrepubliškim dogovorom. 

Obrambno in samozaščitno usposabljanje mladi- 
ne, ki se šola v srednjih in drugih šolah organov za 
notranje zadeve, se izvaja po programih, ki jih dolo- 
č i republiški sekretar za notranje zadeve v skladu z 
enotnimi temelji, ki jih predpiše pristojni zvezni 
organ. 

250. č len 
Organizacije združenega dela, krajevne skupno- 

sti, druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva in družbenopolitične skupnosti morajo skr- 
beti za nenehno usposabljanje in pripravljanje mla- 
dih za izvrševanje nalog teritorialne obrambe, naro- 
dne ?aščite, civilne zašč ite ter za druge obrambne 
in samozaščitne aktivnosti. 
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3. Usposabljanje delovnih ljudi in 
občanov 

251. člen 
Delovni ljudje in občani se usposabljajo za sploš- 

ni ljudski odpor ter izvrševanje drugih nalog sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
organizacijah združenega dela in v krajevnih skup- 
nostih po programih, ki jih določ i republiški sekre- 
tar za ljudsko obrambo v skladu s smernicami Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije o 
obrambnem in samozašč itnem usposabljanju in 
enotnimi temelji načrtov in programov za obramb- 
no in samozaščitno usposabljanje. 

Programi usposabljanja teritorialne obrambe, na- 
rodne zaščite, civilne zaščite in drugih sil splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, morajo 
biti usklajeni s programom obrambnega in samoza- 
šč itnega usposabljanja delovnih ljudi in občanov iz 
prejšnjega odstavka. * 

252. člen 
Delovni ljudje in občani, ki delajo pri obrambnih 

pripravah nosilcev družbenogospodarskega in po- 
litičnega sistema, v službi za opazovanje in obve- 
ščanje ali delajo kot predavatelji ali uč itelji pri 
obrambnem usposabljanju, se usposabljajo v repu- 
bliškem centru za obrambno usposabljanje. 

Delavci organov za notranje zadeve in osebe v 
rezervnem sestavu organov za notranje zadeve se 
usposabljajo v centrih organov za notranje zadeve. 

4. Usposabljanje pripadnikov 
teritorialne obrambe 

253. č len 
Vzgojnoizobraževalni program in program voja- 

škostrokovnega Usposabljanja v teritorialni obram- 
bi določa republiški štab za teritorialno obrambo. 
Štabi, poveljstva in uprave zavodov organizirajo in 
izvajajo svoje usposabljanje in usposabljanje pripa- 
dnikov ter enot teritorialne obrambe. 

5. Usposabljanje narodne zaščite, 
pripadnikov civilne zaščite in službe za 
opazovanje in obveščanje 

254. č len 
Usposabljanje delovnih ljudi in občanov za 

opravljanje nalog narodne zaščite se izvaja po pro- 
gramih, ki zagotavljajo usposabljanje ma opravljanje 
določenih nalog družbene samozaščite, za oboro- 
žen boj in druge oblike odpora. 

Usposabljanje pripadnikov, ki so razporejeni v 
enote in štabe za civilno zaščito ter službo za opa- 
zovanje in obveščanje se izvaja po programih, ki 
zagotavljajo temeljno in dopolnilno usposabljanje 
za izvrševanje nalog civilne zašč ite oziroma službe 
za opazovanje in obveščanje. 

Program za temeljno usposabljanje pripadnikov, 
ki so razporejeni v enote in štabe civilne zaščite 
sme trajati največ 80 ur, program za dopolnilno 
usposabljanje pa letno največ 20 ur. 

Program za temeljno usposabljanje pripadnikov, 
razporejenih v službo za opazovanje in obveščanje 
sme trajati največ 40 ur, program za dopolnilno 
sposabljanje pa letno največ 10 ur. 

Dopolnilno usposabljanje se izvaja praviloma v 
obliki vaj in praktičnega dela. 

Pripadnikom civilne zaščite se prizna opravljeno 
temeljno usposabljanje, če so si potrebno znanje 
pridobili med izobraževanjem v izobraževalni orga- 
nizaciji, med služenjem vc^aškega roka ali na drug 
način. 

255. člen 
Pripadnik civilne zaščite ali službe za opazovanje 

in -obveščanje se mora udeležiti usposabljanja za 
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izvajanje svojih nalog. Pripadniku civilne zaščite ali 
službe za opazovanje in obveščanje se na njegovo 
prošnjo odloži usposabljanje ali posamezna vaja: 

1 Če je zaradi bolezni ali poškodbe nezmožen 
obiskovati usposabljanje oziroma vajo; 

2. če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in bi 
zaradi tega izgubil šolsko leto; 

3. če neguje člana skupnega gospodinjstva, ki je 
hudo bolan; 

4. Če je po vroč itvi poziva nastal smrtni primer v 
družini ali gospodinjstvu. 

Usposabljanje ali posamezna vaja se lahko izje- 
moma odloži zaradi neodložljivih siužbenih nalog 
ali kmetijskih ali obrtnih opravil. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena 
se uporablja tudi za usposabljanje delovnih ljudi in 
občanov za opravljanje nalog narodne zaščite. 

Prošnjo za odložitev usposabljanja ali vaje je tre- 
ba vložiti pri organu, ki je pripadnika vpoklical, v 
osmih dneh od vročitve poziva, iz razlogov po 1. in 
4. točki drugega odstavka tega člena pa v osmih 
dneh od nastanka razloga. 

O prošnji iz prejšnjega odstavka odloča organ, ki 
je osebo vpoklical, o pritožbi pa občinski upravni 
organ pristojen za zadeve ljudske obrambe oziroma 
republiški sekretariat za ljudsko obrambo, če je 
odločbo prve stopnje izdal upravni organ pristojen 
za zadeve ljudske obrambe občine oziroma mestne 
skupnosti. 

Pritožba zoper odločbo prve stopnje ne za- 
drži izvršitve odločbe. 

6. Usposabljanje delavcev za delo 
na področ ju splošne ljudske obrambe 

256. člen 
Organizacije združenega dela, druge organizaci- 

je in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti skr- 
bijo za dopolnilno usposabljanje funkcionarjev in 
strokovnih delavcev za njihovo delo na področ ju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Dopolnilno obrambno in samozašč itno usposab- 
ljanje delavcev iz prejšnjega odstavka se izvaja v 
pokrajinskih centrih, v republiškem centru za 
obrambno usposabljanje, v centru visokih vojaških 
šol in v drugih organiziranih oblikah usposabljanja 
za obrambo in zašč ito. 

257. člen 
Izobraževanje za poučevanje predmeta obramba 

in zašč ita v srednjih, višjih in visokih izobraževalnih 
organizacijah ter strokovnih delavcev za delo na 
področju ljudske obrambe in družbene samozašči- 
te se izvaja na ustreznih visokih šolah. 

258. člen 
Programe za usposabljanje v republiškem centru 

za obrambno usposabljanje, službe za opazovanje 
in obveščanje in enot za zveze določa republiški 
sekretar za ljudsko obrambo. Republiški sekretar 
za ljudsko obrambo predpiše tudi merila za prizna- 
vanje posameznih vrst usposabljanja ter daje stro- 
kovna navodila o izvajanju programov usposablja- 
nja. 

Programe usposabljanja narodne zaščite določa 
republiški sekretar za ljudsko obrambo v soglasju z 
republiškim sekretarjem za notranje zadeve in ko- 
mandantom teritorialne obrambe Socialistične re- 
publike Slovenije. 

XII. ČASTNA SODIŠČA 

259. č len 
Rezervni nižji oficirji, oficirji in vojaški uslužbenci 

so odgovorni pred častnimi sodišč i za prestopke, 

storjene zunaj vojaške službe, s katerimi se škoduje 
ugledu ali hudo zanemarja dolžnost rezervneaa vo- 
jaškega starešine. 

260. č len 
Častna sodišča so častna sodišča prve stopnje in 

višje častno sodišča. 
častna Sodišča prve stopnje se ustanovijo za 

območje več občin pri občinskih upravnih organih 
pristojnih za zadevo ljudske obrambe. 

Častna sodišča prve stopnje ustanavlja in od- 
pravlja republiški sekretar za ljudsko obrambo. 
Hkrati določ i njihovo območje in sedeže. 

Višje častno sodišče je pri republiškem sekreta- 
riatu za ljudsko obrambo. 

261. člen 
častno sodišče ima predsednika, namestnika 

predsednika in potrebno število sodnikov. 
Pri vsakem častnem sodišču deluje tožilec, ki ima 

lahko namestnike. 
262. člen 

Predsednike častnih sodišč , njihove namestnike 
in sodnike ter tožilce in njihove namestnike imenu- 
je in razrešuje republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. 

263. č len 
Postopek pred častnim sodiščem prve stopnje se 

uvede na predlog tožilca. 
Pobudo za uvedbo postopka lahko dajo organi- 

zacije zveze rezervnih vojaških starešin, upravni 
organi pristojni za zadeve ljudske obrambe, štabi za 
teritorialno obrambo in državni organi. 

264. člen 
Sredstva za delo častnega sodišča zagotavlja 

upravni organ pristojen za zadeve ljudske obrambe, 
pri katerem je sedež častnega sodišča. 

Občine z območja, za katero je ustanovljeno 
častno sodišče prve stopnje, sporazumno določajo 
svoje deleže in način financiranja častnega sodišča 
prve stopnje. 

265. č len 
Republiški sekretar za ljudsko obrambo izda na-' 

tančnejše 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 

266. č len 
Pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov, 

temeljnih in drugih organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, družbenopolitičnih in družbe- 
nih organizacij ter društev, družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih organov j, da izvajajo ukrepe 
za varnost in za varovanje tajnosti splošne ljudske 
obrambe. 

Tajnosti splošne ljudske obrambe so podatki o 
listinah, bojnih in drugih materialnih sredstvih, ob- 
jektih in ukrepih ter drugi podatki, ki bi utegnili 
škodovati obrambi in varnosti države, če bi bili 
odkriti. 

267. č len 
Ukrepi za varnost in za varovanje tajnosti splošne 

ljudske obrambe se načrtujejo in uresničujejo na 
osnovah družbene samozaščite. 
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Strokovne zadeve varnosti na področju splošne 
ljudske obrambe opravljajo pristojni organi varno- 
sti v upravnih organih pristojnih za zadeve ljudske 
obrambe in v štabih za tertorialno obrambo ter 
organi za notranje zadeve. 

268. člen 
Delovni ljudje in občani varujejo tajnosti splošne 

ljudske obrambe s tem, da organizirajo in izvajajo 
ukrepe za varnost in za varovanje tajnosti splošne 
ljudske obrambe v svojih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih in 
družbenih organizacijah ter društvih, sodelujejo 
med seboj ter pomagajo organom varnosti in dru- 
gim državnim organom pri odkrivanju in prepreče- 
vanju dejavnosti, ki utegnejo škodovati obrambi in 
varnosti države. 

269. č len 
Organizacije združenega dela, krajevne skupno- 

sti in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
ter društva, družbenopolitične skupnosti in državni 
organi ter štabi za teritorialno obrambo določajo s 
samoupravnim splošnim aktom, katera njihova de- 
la, naloge in dolžnosti so posebnega pomena za 
splošno ljudsko obrambo, kateri podatki iz njihove- 
ga delovnega področja se štejejo za tajne podatke 
splošne ljudske obrambe ter predpisujejo in izvaja- 
jo splošne in posebne ukrepe za njihovo zavarova- 
nje. 

Komandant teritorialne obrambe SR Slovenije 
določa dela in naloge oziroma dolžnosti, ki so po- 
sebnega pomena za splošno ljudsko obrambo v 
štabih za teritorialno obrambo, način njihovega po- 
polnjevanja, merila za izbiro oseb za opravljanje teh 
del in nalog oziroma dolžnosti ter posebne ukrepe 
za njihovo varovanje. 

Organizacije, skupnosti, organi in štabi za terito- 
rialno obrambo iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določajo in izvajajo posebne ukrepe za zava- 
rovanje tajnih podatkov splošne ljudske obrambe v 
odnosih s tujimi fizičnimi in pravnimi osebami. 

270. člen 
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 

znanstvenoraziskovalnim delom, organizacije jav- 
nega obveščanja in organizacije, ki proizvajajo 
sredstva oborožitve in vojno opremo ali so poseb- 
nega pomena za ljudsko obrambo, morajo izvajati 
posebne varnostne in druge ukrepe, ki zagotavljajo 
varovanje podatkov, pomembnih za splošno ljud- 
sko obrambo in varnost države. 

271. č len 
Tajni podatki splošne ljudske obrambe se lahko 

prenašajo po tehničnih sredstvih za zveze samo, če 
se pri tem varuje in zagotavlja njihova tajnost. Pri 
prenašanju tajnih podatkov po tehničnih sredstvih 
za zveze, za katere je to predpisano, se morajo 
uporabljati kriptografski ukrepi za njihovo zavaro- 
vanje. 

Zaradi varovanja tajnosti in drugih interesov 
splošne ljudske obrambe se pri uporabi elektron- 
skih sredstev zvez izvajajo ukrepi protielektronske- 
ga zavarovanja. 

272. č len 
Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije določa na 

predlog republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo in republiškega štaba za teritorialno 
obrambo območja, na katerih se iz obrambnih ra- 
zlogov omeji prosto gibanje, prebivanje ali nasta- 
njevanje prebivalstva. 

Omejitev prostega gibanja, prebivanja in nasta- 

njevanja se lahko nanaša na jugoslovanske držav- 
ljane in na tujce. 

Pri izvajanju vaj lahko komandant teritorialne 
obrambe SR Slovenije, v soglasju z republiškim 
sekretarjem za ljudsko obrambo in republiškim se- 
kretarjem za notranje zadeve omeji gibanje prebi- 
valstva na območju, kjer se izvajajo vaje. 

273. č len 
Republiški sekretar za ljudsko obrambo določa 

objekte in okoliše objektov, ki so posebnega pome- 
na za obrambo na območju republike in obvezne 
ukrepe za njihovo zavarovanje ter daje soglasje 
organom in organizacijam za opravljanje snemanja 
meritev in raziskav zemljišč  ter gradenj v teh okoli- 
ših. 

274. č len 
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in 

tehnologijo daje dovoljenja za opravljanje znan- 
stvenih raziskovanj na območju Socialistične repu- 
blike Slovenije s tujimi fizičnimi ali pravnimi oseba- 
mi ali za take osebe ter dajanje tem osebam izsled- 
kov raziskovanj na področ jih, ki so z zveznim pred- 
pisom določena kot pomembna za splošno ljudsko 
obrambo. 

Predloge za dovoljenja iz prejšnjega odstavka 
pripravlja komisija, ki jo imenuje predsednik repu- 
bliškega komiteja za raziskovaino dejavnost in te- 
hnologijo v soglasju z republiškim sekretarjem za 
ljudsko obrambo in republiškim sekretarjem za no- 
tranje zadeve. 

275. člen 
Zaradi varovanja interesov splošne ljudske 

obrambe morajo organizacije združenega dela in 
druge organizacije ter posamezniki, ki se ukvarjajo 
s snemanjem filmov in televizijskih produkcij v ko- 
produkciji s tujimi pravnimi in fizičnimi osebami ali 
zanje, dobiti poprej soglasje za gnemanje eksterie- 
rov na ozemlju Socialistične republike Slovenije. 

Tuje fizične in pravne osebe ne smejo snemati 
filmov in televizijskih produkcij na ozemlju Sociali- 
stične republike Slovenije brez predhodnega dovo- 
ljenja. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena oziroma 
dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje: 

za snemanje celovečernih filmov republiški ko- 
mite za kulturo. 

b) za snemanje informativnih filmov, filmov za 
televizijski program in vseh drugih video zapisov 
informativne narave republiški komite za informira- 
nje. . . 

Predloge za izdajo soglasja oziroma dovoljenja iz 
tega člena pripravlja komisija, ki jo imenuje pred- 
sednik republiškega komiteja za informiranje v so- 
glasju z republiškim sekretarjem za ljudsko obram- 
bo in republiškim sekretarjem za notranje zadeve 
ter predsednikom republiškega komiteja za kulturo. 

276. č len 
Organizacije združenega dela in.državni organi, 

ki jih je pooblastil zvezni izvršni svet za snemanje 
jugoslovanskega ozemlja iz zraka, morajo poslati 
aerofotografske posnetke pred uporabo, najpozne- 
je pa v osmih dneh po snemanju, v pregled republi- 
škemu sekretariatu za ljudsko obrambo. 

277. člen 
Komandant teritorialne* obrambe Socialistične 

republike Slovenije in starešina, ki ga ta pooblasti, 
sme dovoliti, da vojaška oseba ali civilna oseba v 
službi v teritorialni obrambi oziroma oseba, ki ji je 
prenehala služba v teritorialni obrambi, sporoč i or- 
ganu upravljanja ali državnemu organu določen 

OPOMBE: 
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podatek, ki pomeni tajnost, vendar le tedaj, kadar je 
to v javnem interesu. 

Predstojnik organa organizacije oziroma skup- 
nosti, ki je za to pooblaščen s splošnim aktom o 
določanju tajnih podatkov splošne ljudske obram- 
be sme dovoliti, da delavec ali oseba, ki ji je prene- 
halo delovno razmerje v upravnem organu pristoj- 
nem za zadeve ljudske obrambe in drugem uprav- 
nem organu, v organizaciji združenega dela, drugi 
samoupravni organizaciji in skupnosti ali v delovni 
skupnosti družbenopolitične organizacije, sporoč i 
organu upravljanja ali državnemu organu določen 
podatek, ki pomeni tajnost, vendar le tedaj, če je to 
v javnem interesu. 

278. č len 
Delavci v upravnih organih pristojnih za zadeve 

ljudske obrambe, ki potujejo v tujino, morajo o tem 
predhodno obvestiti svojega predstojnika. 

Kadar terjajo interesi splošne ljudske obrambe, 
lahko Izvršni svet Skupščine Socialistične republi- 
ke Slovenije začasno prepove potovanje v tujino 
osebam, ki opravljajo dela in naloge oziroma dolž- 
nosti, ki so posebnega pomena za splošno ljudsko 
obrambo. 

279. č len 
Strokovno delo varnosti v teritorialni obrambi 

izvajajo varnostni organi teritorialne obrambe, vo- 
jaška policija teritorialne obrambe, določena stro- 
kovna opravila pa tudi organi za notranje zadeve. 

Varnostni organi teritorialne obrambe zbirajo v 
skladu s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo, po- 
datke in obvestila ter izvajajo ukrepe za odkrivanje 
in preprečevanje dejavnosti posameznikov, skupin 
ali organizacij, ki meri na spodkopavanje ali rušenje 
z ustavo določene družbene ureditve in na ogroža- 
nje varnosti države, če gre za tako dejavnost v 
teritorialni obrambi ali proti teritorialni obrambi ter 
opravljajo druge naloge za odkrivanje in prepreče- 
vanje dejavnosti, ki meri na ogrožanje varnosti in 
tajnosti načrtov in priprav teritorialne obrambe. Ko- 
mandant teritorialne obrambe Socialistične repu- 
blike Slovenije predpiše ob pogojih, ki jih določa 
zakon in pravilo službe varnostnih organov v obo- 
roženih silah metode in sredstva, ki jih smejo var- 
nostni organi teritorialne obrambe uporabljati pri 
opravljanju svojih nalog. 

280. č len 
Pri opravljanju nalog iz drugega odstavka prejš- 

njega člena imajo starešine varnostnih organov te- 
ritorialne obrambe enake pravice in dolžnosti kot 
pooblaščene uradne osebe po zakonu o notranjih 
zadevah. 

Starešine varnostnih organov teritorialne obram- 
be iz prejšnjega odstavka določa komandant terito- 
rialne obrambe Socialistične republike Slovenije. 

Starešine varnostnih organov imajo posebno iz- 
kaznico. Obrazec izkaznice predpiše komandant 
teritorialne obrambe Socialistične republike Slove- 
nije. 

281. č len 
Teritorialna obramba ima vojaško policijo za var- 

nost vojaškega prometa, za vojaški red in discipli- 
no, za odkrivanje kaznivih dejanj in storilcev v teri- 
torialni obrambi, ki se preganjajo po uradni dolžno- 
sti in za katere so pristojna vojaška sodišča. 

Komandant teritorialne obrambe Socialistične 
republike Slovenije izda natančnejše predpise o 
organizaciji in delovanju vojaške policije teritorial- 
ne obrambe. 

2. Varovanje materialnih 
in drugih dobrin 

282. č len 
Organizacija združenega dela in druga samou- 

pravna organizacija in skupnost ter državni organ, 
pri katerem je zaradi posebnosti dela in poslovanja 
ali zaradi kakršnegakoli drugega vzroka potrebno 
trajno orgnaizirano varstvo naprav, orodja, surovin, 
radioaktivnih snovi, jedrskega goriva, spisov, arhiva 
ali predmetov znatne vrednosti, mora te dobrine 
varovati pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino 
in drugimi oblikami škodljivega delovanja. Nač in 
varovanja se določ i z načrtom varovanja. 

Za varovanje dobrin iz prejšnjega odstavka se 
lahko organizira posebna služba varovanja. 

Organizacija združenega dela in druga samou- 
pravna organizacija, ki razpolaga z jedrskim gori- 
vom, radioaktivnimi odpadnimi snovmi, jedrskimi 
objekti in napravami ter objekti za dokončno odla- 
ganje radioaktivnih odpadnih snovi, je dolžna orga- 
nizirati lastno službo varovanja. 

Če samoupravna organizacija, skupnost, oziroma 
organ iz prvega odstavka tega člena ne izvede po- 
trebnih ukrepov za varovanje materialnih dobrin, 
lahko določ i republiški sekretar za notranje zadeve! 
kaj mora.organizacija ali skupnost oziroma organ v 
ta namen storiti. 

Natančnejše predpise o organizaciji službe varo- 
vanja in o pravicah in dolžnostih delavcev službe 
varovanja izda republiški sekretar za notranje za- 
deve. 

283. č len 
Delavci, ki opravljajo naloge iz prejšnjega člena 

imajo pravico in dolžnost da 
- ugotavljajo istovetnost neznanih oseb na ob- 

močju ali v neposredni bližini objekta, ki ga varu- 
jejo; 

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

- zadržijo osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem 
dejanju s katerim se ogroža javna varnost ali druž- 
beno premoženje, do prihoda pooblaščenih delav- 
cev pristojnega državnega organa; 

- pregledajo osebo ali vozilo, če sumijo, da ta 
prenaša oziroma prevaža predmet ali naprave, ki bi 
lahko ogrozile varnost ali povzročile škodo na ob- 
moč ju ali v neposredni bližini objekta, ki ga varu- 
jejo; 

- izvajajo tudi druge naloge določene v načrtu 
varovanja. 

284. č len 
Delavci organizacij združenega dela in drugih 

samoupravnih organizacij in skupnosti ter državnih 
organov so med opravljanjem nalog varovanja lah- 
ko oborQženi s strelnim orožjem, ki ga smejo upo- 
rabiti le, če ne morejo drugače.: 

- zavarovati življenja ljudi; 
- odvrniti pd sebe neposrednega protipravnega 

napada, s katerim je ogroženo njihovo življenje; 
- odvrniti napad na objekt oziroma premoženje 

organizacije, ki jo varuje. 
Delavci, ki opravljajo naloge fizičnega varovanja 

imajo pravico uporabiti fizično silo in službenega 
psa v primerih, ko je dovoljena uporaba strelnega 
orožja, za prijetje storilca kaznivega dejanja, za 
prepreč itev bega zadržane osebe in za odvrnitev 
napada nase ali na objekt, ki ga varujejo. 

285. č len 
Strokovna opravila v zvezi z organiziranjem in 

izvajanjem varovanja, vzgoje delavcev, ki opravljajo 
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naloge varovanja, projektiranjem, montiranjem in 
vzdrževanjem tehničnih naprav in podobna opravi- 
la v zvezi z izvajanjem nalog organizacij združene- 
ga dela, drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter državnih organov za varovanje materialnih 
dobrih lahko opravljajo tudi v ta namen organizira- 
ne in usposobljene organizacije združenega dela. 
Medsebojne pravice in obveznosti med organizaci- 
jo združenega dela, ki opravlja storitve varovanja 
po tem členu in uporabniki njenih storitev se ureja- 
jo s pogodbo. 

Zadeve iz prejšnjega odstavka so zadeve poseb- 
nega družbenega, pomena. Posebni družbeni po- 
men teh zadev se zagotavlja s sodelovanjem upo- 
rabnikov v organih upravljanja organizacije, ki 
opravlja storitve varovanja ter z določanjem sploš- 
nih pogojev poslovanja, usposobljenosti kadrov in 
opremljenosti take organizacije. Način delegiranja 
delegatov uporabnikov in način njihovega sodelo- 
vanja v organih upravljanja se določ i s samouprav- 
nim splošnim aktom organizacije združenega dela. 

Delovno razmerje v organizaciji združenega dela, 
ki opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega č lena 
lahko sklene kdor ni bi! obsojen za kaznivo dejanje 
zoper temelje socialistične samoupravne družbene 
ureditve in varnost SFR Jugoslavije, zoper človeč- 
nost in mednarodno pravo ali zoper uradno dolž- 
nost oziroma kdor ni v kazenskem postopku za 
navedena kazniva dejanja. 

Delavci organizacije združenega dela iz prvega 
odstavka tega člena imajo pri opravljanju nalog 
neposrednega varovanja enake pravice in dolžnosti 
kot delavci organizacij združenega dela, drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter državnih 
organov, ki organizirajo lastno službo varovanja. 

Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše 
splošne pogoje za opravljanje dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena ter pogoje glede opremljeno- 
sti, ki jih mora izpolnjevati organizacija združenega 
dela, ki tako dejavnost opravlja. 

XIV. FINANCIRANJE SPLOŠNE 
LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE 

286. č len 
Delovni ljudje in občani zagotavljajo sredstva za 

uresničevanje načrtov in programov splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite na način, 
kot zagotavljajo uresničevanje drugih skupnih po- 
treb v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela, v krajevnih skupnostih, v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih oziroma kot zagotavljajo ure- 
sničevanje splošnih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih. 

287; č len 
Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo sred- 

stva za financiranje programov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite iz svoje pristoj- 
nosti po splošnih predpisih o financiranju družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Sredstva za zadeve in naloge, ki so skupnega 
pomena za samoupravne organizacije in skupnosti 
na območju občine se zagotavljajo na podlagi sa- 
moupravnega sporazumevanja v skladu s tem zako- 
nom, če za izvedbo posameznih nalog niso z zako- 
nom določeni posebni viri. 

Občine z območja pokrajine se dogovorijo o na- 
činu 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 poverile pokrajinskim orga- 
nom ali za katere ocenijo, da so širšegtfobrambne- 
ga pomena. 

288. č len OPOMBE: 
Z dogovorom o temeljih plana Socialistične repu- 

blike Slovenije za posamezno srednjeročno obdob- 
je se določ ijo naloge razvoja, opremljanja in uspo- 
sabljanja teritorialne obrambe in druge naloge 
splošne ljudske obrambe, ki so skupnega pomena 
za obrambno pripravljenost Socialsitične republike 
Slovenije in za katere zagotavljajo potrebna sred- 
stva po načelu vzajemnosti ter za izenačevanje ma- 
terialnih pogojev obrambnih priprav vse občine na 
podlagi dogovora, ki ga sklenejo občinske skupšči- 
ne in Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter republiški štab za teritorialno 
obrambo. 

Podrobnejši program nalog iz prejšnjega odstav- 
ka določ i v prilogi k družbenemu planu Socialistič - 
ne republike Slovenije Izvršni svet Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. 

289. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega de- 

la in v delovnih skupnostih zagotavljajo sredstva za 
uresničevanje svojih in skupnih programov splošne 
IjudsKe obrambe in družbene samozaščite iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela oziro- 
ma delovnih skupnosti v odvisnosti od doseženega 
dohodka. 

290. člen 
Sredstva za uresničevanje programov splošne 

ljudske obrambe in družbene samozašč ite v krajev- 
nih skupnostih ter za opravljanje nalog splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki so 
skupnega pomena za območje občine ter za uresni- 
čevanje načela vzajemosti pri zagotavljanju izena- 
čevanja materialnih pogojev za razvoj teritorialne 
obrambe in drugih nalog splošne ljudske obrambe, 
ki so skupnega pomena za obrambno pripravlje- 
nost republike, zagotavljajo delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in delovnih skupnosti, 
delovni ljudje, ki ? osebnim delom samostojno 

- opravljajo poklicno dejavnost ter delovni ljudje, ki s 
samostojnim osebnim delom in z lastnimi sredstvi v 
lastnini občanov opravljajo obrtno ali kako drugo 
gospodarsko dejavnost in se jim po zakonu o dav- 
kih občanov ugotavlja dohodek, s prispevkom za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
iz dohodka (v nadaljnjem besedilu prispevek). 

Osnova za obračunavanje prispevka iz prejšnjega 
odstavka je osebni dohodek z vsemi obveznostmi, 
ki se plačujejo iz osebnega dohodka. 

Višina prispevka iz dohodka iz prvega odstavka 
tega člena se določ i na podlagi sprejetih progra- 
mov splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite s samoupravnim sporazumom, ki ga sprejme- 
jo zavezanci za prispevek. Če samoupravni spora- 
zum ni sklenjen ali če k njemu ne pristopijo vsi 
zavezanci prispevka iz dohodka in zato ni zagotov- 
ljeno izvajanje sprejetega programa, se z odlokom 
občinske skupščine predpiše obveznost plačevanja 
prispevka za vse zavezance oziroma le za tiste, ki k 
samoupravnemu sporazumu niso pristopili. 

291. č len 
Kadar pristojni organ družbenopolitične skupno- 

sti za izvajanje posameznih obrambnih priprav na- 
loži nalogo organizaciji združenega dela oziroma 
drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti, zago- 
tovi družbenopolitična skupnost sredstva za izved- 
bo te naloge v delu, ki presega obseg potrebnih 
priprav te samoupravne organizacije ali skupnosti. 

Ce naloži družbenopolitična skupnost v zvezi z 
opravljanjem nalog s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite organizaciji 
združenega dela, krajevni skupnosti ali drugi sa- 
moupravni organizaciji in skupnosti kakšno nalogo 
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OPOMBE:' iz svoJe pristojnosti'," mora 'zagotoviti sredstva za 
njeno izvršitev. 

292. člen 
Sredstva za posebne namene splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite, ki se ne porabi- 
jo v letu, za katero so zagotovljena, se z enakim 
namenom prenesejo v naslednje leto. 

293. člen 
Sredstva za izobraževanje, strokovno izpopolnje- 

vanje in usposabljanje na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite zagotavljajo: 

1 organizator - za organiziranje in izvajanje pro- 
grama; 

2. Socialistična republika Slovenija in Izobraže- 
valna skupnost Slovenije oziroma nosilec posa- 
mezne čblike izobraževanja za organiziranje in 
izvajanje programov v republiškem centru za 
obrambno usposabljanje; 

3. organizacija združenega dela oziroma delovna 
skupnost, v kateri je delavec zaposlen ali opravlja 
funkcijo, za nadomestila osebnega dohodka delav- 
cu in funkcionarju, če je obrambno usposabljanje 
ali vaja izvedena v delovnem času; 

4. organizator za denarno nadomestilo osebi, ki z 
osebnim delom samostojno opravlja poklicno de- 

, javnost in osebi, ki s samostojnim osebnim delom 
in z lastnimi sredstvi y skladu s predpisi opravlja 
obrtno ali kako drugo gospodarsko dejavnost ter 
osebi, ki ni v delovnem razmerju in se ne ukvarja s 
samostojno dejavnostjo, na podlagi katere se pla- 
čujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje oziroma ne uveljavlja pravice do pokojnine 
ali do nadomestila zaradi začasne brezposelnosti. 

Višina nadomestila osebi iz 4. točke prejšnjega 
odstavka se določa v skladu z ustreznimi določba- 
mi zakona o vojaški obveznosti; izplača pa ga druž- 
benopolitična skupnost, če sta pouk in usposablja- 
nje izvedena v delovnih dneh. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela 
ter samoupravne organizacije in skupnosti lahko 
določ ijo s posebnim samoupravnim sporazumom v 
obč ini način izplačevanja in vzajemnega pokrivanja 
nadomestil iz 3. točke prvega odstavka tega člena, 
da posamezne organizacije oziroma delovne skup- 
nosti ne bi bile preobremenjene zaradi večjega šte- vila delavcev, odtegnjenih zdela. 

294. člen 
Socialistična republika Slovenija zagotavlja sred- 

stva: 
1. za republiški štab za teritorialno obrambo in 

enote teritorialne obrambe za zaščito republiških 
organov ter za izvrševanje vojaške in materialne 
obveznosti za te enote in štab; 

2. za graditev skladišč za republiške rezerve in 
drugih objektov posebnega obrambnega pomena 
za republiko; 

3. za republiški štab za civilno zaščito in republi- 
ške potrebe civilne zaščite ter izvrševanje material- 
ne obveznosti in obveznosti delovanja v republi- 
škem štabu; 

4. za republiško službo za opazovanje in obve- 
ščanje z republiškim centrom za obveščanje ter za 
izvrševanje obveznosti delovanja v republiškem 
centru; • 

5. za upravne zveze republiških organov in 
upravne zveze s pokrajinami; 

6. za priprave republiških organov in organizacij 
za delo v vojni, graditev objektov, zaklonišč in na- 
bavo naprav, opreme in drugih sredstev, ki so nujna 
za njihovo delo ob naravni ali drugi nesreč i in v 
izrednih razmerah; 

7. za zadeve iz republiške pristojnosti, ki jih pre- 
nese na pokrajinske odbore; 

8. za druge naloge s področja ljudske obrambe, 
ki so v pristojnosti republiških organov. 

Socialistična republika Slovenija zagotavlja sred- 
stva tudi za nabavo orožja, vojaške opreme in dru- 
gih sredstev posebnega pomena za obrambo dolo- 
čenih območij, če je to v obrambnem razvojnem 
nacrtu posebej predvideno ali to narekujejo poseb- 
ni družbeni interesi. 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

295. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 din se 

kaznuje z$ prekršek temeljna organizacija združe- 
nega dela oziroma druga samoupravna organizaci- 
ja ali skupnost ali druga pravna oseba: 

1. če ne organizira narodne zaščite oziroma jo 
ne usposablja (5. točka 30. č lena, 4. točka prveqa 
odstavka 40. člena); 

2. če z načrtom za delovanje narodne zašč ite ne 
določa njenih nalog v miru, ob naravnih in drugih 
nesrečah, v izrednih razmerah, ob neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni ter ob drugih nevarnostih (2 
odstavek 175. č lena); 

3. če uporabi sredstva za gradnjo zaklonišč v 
nasprotju s 4. odstavkom 205. člena tega zakona; 

4. če Kot upravljalci in uporabniki družbenega 
ter lastniki zasebnega premoženja in drugih vre- 
dnosti ne skrbijo za izvrševanje ukrepov za njihovo 
varovanje pred vojnimi dejstvovanji, naravnimi in 
drugimi nesrečami, izrednimi razmerami, ter drugi- 
mi nevarnostmi; ob njihovi neposredni ogroženosti 
pa ne poskrbijo za» hitro in uč inkovito reševanje 
(192. č len); 

5^ če kot upravljalec, uporabnik in lastnik stav- 
be (šole, hotela, zadružnega in drugega doma), 
stanovanjskih in drugih prostorov primernih za na- 
stanitev. brez opravičenih razlogov ne sprejme na 
začasno nastanitev prebivalstva z ogroženega ali 
prizadetega območja (3. odstavek 213. člena); 

6. če kot upravljalec, uporabnik ali lastnik te- 
hničnih in drugih naprav in sredstev, ki so potrebna 
pri zašč iti in reševanju ne da le-teh, ali če se pri tem 
ne ravna po navodilih in odredbah pristojnega šta- 
ba za civilno zašč ito (2. odstavek 219. č lena); 

7. če kot upravljalec, uporabnik ali kot lastnik 
nepremičnine ne dopusti, da se na tej nepremičnini 
izvršijo ukrepi, ki jih odredi pristojni štab za civilno 
zašč ito (1. odstavek 219. č lena); 

8 če onemogoč i prednost sporočanja in preno- 
sa podatkov v sistemu za opazovanje in obveščanje 
(2. odstavek 243. člena); 

9- če v samoupravnem splošnem aktu ne določ i 
dela, naloge in dolžnosti, ki so posebnega pomena 
za ljudsko obrambo ter kateri podatki se štejejo za 
tajne podatke ljudske obrambe (1. odstavek 269 
člena); 

10. če zaradi posebnosti dela in poslovanja ali 
zaradi kakršnegakoli drugega vzroka trajno ne or- 
ganizira varstvo naprav, orodja, surovin, radioaktiv- 
nih snovi, jedrskega goriva, spisov, arhiva ali pred- 
metov znatne vrednosti pred uničenjem, poškodo- 
vanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega de- 
lovanja ali če ne sprejme načrta varovanja oziroma, 
če ne organizira posebne službe varovanja oziro- 
ma, če ne izvrši potrebnih ukazov za varovanje 
materialnih dobrin, ki jih je določ il republiški sekre- 
tar za notranje zadeve (282. č len); 

11. če neporabljena sredstva za posebne name- 
ne splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite, z enakim namenom rfe prenese v naslednie 
leto (292. č len). 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba v organizaciji zdru- 
ženega dela oziroma drugi samoupravni organizam 
ciji in skupnosti ali drugi prvni osebi, ki stori prekr- 
šek iz pravega odstavka tega člana. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
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tudi odgovorna oseba v družbenopolitični skupno- 
sti ali drugem državnem organu. 

296. člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev ali 

zaporom do 60 dni se kaznuje za prekršek posa- 
meznik: .. 

1. če ne deluje ali se izmika delovanju v narodni 
zašč iti (21. člen, 5. točka 30. č lena, 4. točka prvega 
odstavka 40. č lena); 

2. če ravna v nasprotju z določbami 23. člena,^ 
3. če ne varuje in po predpisih ne vzdržuje orožje 

in drugo opremo, ki mu Je zaupana (24. člen), 
4. če se na vpoklic pristojnega organa ne zglasi v 

kraju in ob času, ki sta navedena v posamičnem ali 
splošnem pozivu (1. odstavek 25. člena), 

5. če si sam ne zagotovi osebna zaščitna sredštva 
(3. odstavek 191. člena); 

6. če kot upravljalec in uporabnik družbenega ter 
lastnik zasebnega premoženja in drugih vrednosti 
ne skrbi za izvrševanje ukrepov za njihovo varova- 
nje pred vojnimi dejstvovanji, naravnimi in drugimi 
nesrečami, izrednimi razmerami in drugimi nevar- 
nostmi; ob njihovi neposredni ogroženosti pa ne 
poskrbi za hitro in uč inkovito reševanje (192. člen); 

7. če kot upravljalec, uporabnik in lastnik stavb, 
stanovanjskih in drugih prostorov primernih za na- 
stanitev, ne sprejme na začasno nastavitev prebi- 
valstva z ogroženega ali prizadetega območja, če 
tako odredi pristojni štab za civilno zaščito (213. 
č len); ... 

8. če kot uporabnik ali kot lastnik nepremičnine 
ne dopusti, da se na tej izvršijo ukrepi za zaščito in 
reševanje, ki jih odredi pristojni štab za civilno 
zašč ito, ali ovira izvršitev teh ukrepov oziroma, ce 
kot upravljalec, uporabnik ali lastnik tehničnih in 
drugih naprav in sredstev potrebnih za zaščito in 
reševanje, teh sredstev ne da na razpolago po nalo- 
gu prisotjnega štaba za civilno zašč ito, oziroma, če 
teh sredstev ne da na razpolago z ustreznim oseb- 
jem (219. člen); . . 

9. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu 
organu nastalih sprememb iz 235. člena tega za- 
kona. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

297. č len 
temeljne in druge organizacije združenega dela 

in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter 
samoupravne stanovanjske skupnosti morajo v 
svojih razvojnih programih zagotoviti, da se v roku 
15 let po izdaji tega zakona v obstoječ ih objektih na 
območjih kjer je obvezna graditev zaklonišč za za- 
klanjanje in materialnih dobrin zgradijo ustrezna 
zaklonišča oziroma, da se za ta namen prilagodijo 
in uporabijo ustrzeni kletni prostori in drugi grad- 
beni ali naravni objekti, če je pri njjh možno doseč i 
odporna zaklonišča dopolnilne zaščite. 

298. člen 
Organizacije združenega dela, krajevne skupno- 

sti in druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbenopolitične in družbene organizacije ter 
društva in družbenopolitične skupnosti morajo v 6 
mesecih od dneva uveljavitve tega zakona uskladiti 
svoje samoupravne splošne akte z določbami tega 
zakona. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter druž- 
benopolitične skupnosti s prejšnjega odstavka pa 
morajo določbe 288. člena in drugega odstavka 
290. člena tega zakona uveljaviti najpozneje do 31. 
12. 1985. leta. 

299. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o 
ljudski obrambi (Ur. list SRS, št. 23/76) ter uvodna 
načela in določbe 1. do 35. člena zakona o družbeni 
samozašč iti, varnosti in notranjih zadevah (Ur. list 
SRS, št. 23/76 in 47/72). 

300. člen 

Ta zakon začne veljati trideset dni po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

1. Skupšč ina Socialistične republike Slovenije je 5/11-1980 
sprejela osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti in naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva predloge, 
pripombe in mnenja delovnih teles Skupšč ine SR Slovenije, 
predloge skupin delegatov in predloge ter pripombe, ki so jih 
delegati dali v razpravi o osnutku zakona na zasedanju zbo- 

Predlagatelj je pripravil predlog zakona in pri tem upošteval 
več ino pripomb, predlogov in mnenj, ki so bila dana na osnutek 

zakona. Predlog zakona je usklajen tudi z zveznim zakonom o 
splošni ljudski obrambi, ki ga je sprejel zvezni zbor Skupšč ine 
SFRJ 13/4-1982 (Ur. list SFRJ, št. 21/82). _ 

Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozašč iti 
temelji na političnih stališč ih in izhodišč ih Zveze komunistov, 
sprejetih na VIII. in IX. republiškem in XI. zveznem kongresu in 
na tej podlagi sprejetih doktrinarnih dokumentih. V zakonu so 
upoštevane tudi rešitve in usmeritve, ki so bile sprejete ali so 
oblikovane v postopku dograjevanja doktrinarnih dokumen- 
tov, ki so se začeli dopolnjevati po letu 1980 (nove smernice 
za nadaljnji razvoj teritorialne obrambe, in drugi). Pri urejanju 
posameznih vprašanj so upoštevana tudi priporočila in sklepi, 
ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 30/1-1980 za uresni- 

čevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene šamo- 
zašč ite. 

Temeljni razlogi za izdajo novega zakona o splošrti ljudski 
obrambi in družbeni samozašč iti so: 

- potreba po dosledni uskladitvi zakonske ureditve splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite s sistemskimi za- 
koni izdanimi na podlagi nove zvezne in republiške ustave, 

- enotna zakonska ureditev splošne ljudske obrambe in 
družbene samozašč ite, ki se v praksi že uresničuje kot enotna 
obrambno-samozaščitna funkcija socialistične samoupravne 
družbe in ki je presegla obstoječo normativno ureditev 
obrambe in zašč ite; 

- normativna ureditev intenzivnejše in poglobljene vloge m 
odgovornosti družbenopolitičnih organizacij ter vloge komi- 
tejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito v 
obrambnem in samozaščitnem delovanju; , 

- pravna ureditev splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v skladu z doseženo stopnjo celotnega družbe- 
nega razvoja in s tem omogočiti nadaljnje hitrejše podruzblja- 
nje obrambe in zaščite'ter povečevanje uč inkovitosti obramb- 
nih priprav in uresničevanja nalog ter aktivnosti družbene 
samozašč ite. ,   „ 

Zakasnitve pri pripravi in sprejemu zveznega zakona o 
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splošni ljudski obrambi so povzroč ile tudi kasnitve pri pripravi 
republiškega zakona za katerega je predlog za izdajo s tezami 
za osnutek sprejela Skupščina SR Slovenije že v decembru 
1979. O tezah za osnutek tega zakona in o osnutku zakona sta 
bih izvršeni obsežni javni razpravi, ki jih je vodila socialistična 
zveza delovnega ljudstva. 

II. V predlogu zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti so uveljavljene naslednje pomembnejše znač il- 
nosti: 

1. V temeljnih načetj h je opredeljen v skladu z zveznim 
zakonom o splošni ljudski obrambi enotni obrambno-samo- 
zašč itni sistem ter splošna ljudska obramba in družbena sa- 
mozašč ita kot enotna obrambno-samozašč itna funkcija so- 
cialistične samoupravne družbene ureditve. Povzeta je opre- 
delitev splošne^ ljudske obrambe in opredeljena vsebina druž- 
bene samozašč ite, ki jo zvezni zakon o splošni ljudski 
obrambi ureja le v delu, ki se neposredne navezuje na 
obrambno funkcijo. Določeni so temelji obeh sestavin in 
opredeljene nevarnosti, ki se preprečujejo in odpravljajo z 
uresničevanjem splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zašč ite. 

Pri tem so upoštevane pripombe, ki so bile dane na rešitve v 
osnutku zakona, med njimi tudi pripombe, da naj se v repu bii- 
skem zakonu ne povzema določb o družbenopolitičnih orga- 
nizacijah. Te določbe so zato v zakonu združene v posebnem 
poglavju skupno z določbami o družbenih organizacijah in 
društvih. Določbe so dopolnjene in opredeljujejo odgovor- 
nost in vlogo družbenopolitičnih organizacij, zlasti zveze ko- 
munistov, pri krepitvi obrambnega in samozaščitnega organi- 
ziranja, pripravljanja in delovanja. 

2. V splošnih določbah so urejena splošna načela za usta- 
navljanje, sestav in delovanje komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito. Po zveznem zakonu je 
povzeta opredelitev izrednih razmer, izvajanje mobilizacije ter 
načela za izdelavo obrambnih in varnostnih načrtov. 

a) Z upoštevanjem pripomb na osnutek zakona so splošne 
določbe o komitejih jasnejše in preglednejše. V posameznih 
poglavjih zakona so nato te določbe še konkretizirane tako 
da se določa predlagatelj za imenovanje posameznega komi- 
teja, primeroma našteva sestav komitejev na raznih ravneh 
organiziranja ter določa njihova odgovornost organom ki jih 
imenujejo ter zvezi komunistov. 

Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito so opredeljeni kot politično-operativni in koordinacijski 
organi krajevnih skupnosti, temeljnih in delovnih organizacij 
Združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, pokrajin in 
sestavljenih ter drugih organizacij združenega dela, ki sestav- 
ljajo gospodarske sisteme posebnega družbenega pomena V 
nasprotju z osnutkom zakona se ne določa vertikalna poveza- 
nost med komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito; določa pa se, da je komite na nižji ravni organi- 
ziranja dolžan izvrševati odloč itve, ki jih je sprejel komite na 
viš/i ravni organiziranja. S tem se še v več ji meri poudarja, da 
so komiteji sestavni del političnega sistema. Usmerjanje in 
vodenje kadrovskih postopkov za imenovanje komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito v zakonu 
ni podrobno urejeno, pač  pa se bo to urejalo tako kot doslej z 
navodili in smernicami pristojnih organov (soglasje za imeno- 
vanje komitejev ipd). 

Sestav komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito na nobeni ravni njihovega organiziranja ni zak- 
ljučen v vseh primerih zakon omogoča, da se tudi pri imeno- 
vanju komiteja upoštevajo razmere in pogoji, ki so v posamez- 
nem delovnem ali življenjskem okolju. Člani komiteja so no- 
silci najodgovornejših funkcij v družbenopolitičnih organiza- 
cijah, samoupravnih m drugih organih ter delavci, ki imajo 
ustrezne izkušnje pri obrambnem in samozašč itnem delova- 
nju. Zvezni zakon o splošni ljudski obrambi takšno možnost 
dopušča. Predlagatelj pa ni mogel sprejeti predlogov, da se 
med člani komitejev naštevajo tudi poveljniki civilne zašč ite, 
starešine JLA ipd., ker bi se sicer odstopilo od načela, da 
za/con opredeli sestav komitejev le primeroma. Poleg teqa 
npr. č lanstvo poveljnika občinskega štaba za civilno zaščito v 
komiteju ni nujno, ker je č lan komiteja že predsednik izvrš- 
nega sveta občinske skupščine, uresničevanje in delovanje 
c v"ntzaščlte Pa le v pristojnosti izvršnega sveta občinske skupšč ine. 

) V primerjavi z osnutkom zakona je spremenjena tudi 

opredelitev izrednih razmer. Termin izrednih razmer je zvezni 
zakon o splošni ljudski obrambi povzel po ustavi SFRJ in ga 
razdelal. Vsebinsko pomenijo po zakonu izredne razmere 
stanje, v katerem so zaradi sovražnega ali kakšnega drugega 
delovanja neposredno ogrožene temeljne vrednote naše 
družbene ureditve. S tem se je znatno razširilo razumevanje 
stanja in razmer, ki jih s tem terminom označujemo. Še vedno 
pa ne v taki meri, da bi se lahko zajelo z izrednimi razmerami 
tudi naravne in druge nesreče, kot so bili nekateri predlogi ki 
so bili dani k osnutku zakona, 

c) V splošnih določbah so skladno s pripombami ustrez- 
, neje opredeljene tudi razmere v katerih se izvaja mobilizacija. 

3. Določbe o temeljnih pravicah in dolžnostih delovnih ljudi 
in občanov so za področje splošne ljudske obrambe povzete 
po zveznem zakonu in z njim so usklajena ter urejena tista 
vprašanja, ki niso zajeta že v zveznem zakonu. Razširjena je 
materialna dolžnost za potrebe narodne zašč ite in organov za 
notranje zadeve, ki se z zveznim zakonom ne ureja. Konkretno 
so določene tudi pravice in dolžnost delovnih ljudi in občanov 
pri uresničevanju nalog in aktivnosti družbene samozašč ite. 

V skladu z zahtevami iz razprave o osnutku zakona so 
enotno urejene pravice pripadnikov teritorialne obrambe, na- 
rodne zaščite, civilne zašč ite, službe za opazovanje in-obve- 
ščanje, enot za zveze družbenopolitčnih skupnosti in drugih 
delovnih ljudi in občanov, ki se poškodujejo ali zbolijo pri 
opravljanju nalog in aktivnosti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozašč ite. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati predlogov, da se z zako- 
nom določ i, da se vojaška obveznost izvršuje tudi v narodni 
zašč iti. S tem bi namreč  znatno zožili možnosti za vključeva- 
nje vseh delovnih ljudi in občanov v narodno zašč ito, ker bi se 
potem popolnjevala le z vojaškimi obvezniki in izjemoma s 
prostovoljci. 

4. Dopolnjeno je poglavje zakona o krajevnih skupnostih, 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

a) Dopolnjene in jasneje so opredeljene določbe zakona o 
obrambnih pripravah in uresničevanju družbene samozaščite 
v krajevnih skupnostih. Poudarjena je potreba po vključeva- 
nju in usklajevanju nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite s krajevno skupnostjo tistih samoupravnih 
organizacij^ in skupnosti, ki imajo na območju krajevne skup- 
nosti sedež ali tam opravljajo svojo dejavnost. 

Določene so temeljne naloge, ki jih opravlja na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite skupščina 
krajevne skupnosti, komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozašč ito ter svet krajevne skupnosti. Podrob- 
neje pa te naloge uredi krajevna skupnost v svojem statutu in 
samoupravnih splošnih aktih. V skladu z zveznim zakonom o 
splošni ljudski obrambi in vlogo komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito je z zakonom določeno, 
da splošni ljudski odpor v krajevni skupnosti usmerja in vodi 
komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito 
krajevne skupnosti ter, da svet krajevne skupnosti sprejema 
ustrezne ukrepe za neposredno vodenje odpora, če se skup- 
šč ina krajevne skupnosti zaradi vojnih razmer ne more se- 
stati. 

Predlagatelj je upošteval vse pripombe, ki so bile dane na 
določbe v osnutku zakona o nalogah krajevnih skupnosti na 
področ ju obrambe in zaščite razen predlogov, da se z zako- 
nom dopusti možnost izdelave skupnih obrambnih načrtov za 
več krajevnih skupnosti, ki so med seboj geografsko ali kako 
drugače povezane. Izdelava obrambnega načrta krajevne 
skupnosti je namreč že po zveznem zakonu ena od temeljnih 
pravic in dolžnosti krajevne skupnosti. Posebej pa je z zako- 
nom določeno, da se mora obrambni in varnostni načrt kra- 
jevne skupnosti uskladiti z načrti sosednjih krajevnih skupno- 
sti. Prav tako zakon omogoča, da krajevne skupnosti lahko 
ustanovijo za usklajevanje obrambnih in samozaščitnih nalog 
skupnega pomena skupne koordinacijske organe. 

b) Z določbami zveznega zakona o splošni ljudski obrambi 
so pravice in dolžnosti organizacije združenega dela sora- 
zmerno podrobno urejene. Z upoštevanjem pripomb in mnenj 
na rešitve v osnutku republiškega zakona, so te določbe 
dopolnjene tudi v republiškem zakonu, vendar po mnenju 
predlagatelja ne presegajo vsebine splošnih določb, ker jih je 
potrebno še razdelati in konkretizirati v samoupravnih sploš- 
nih aktih organizacij združenega dela. Z zakonom je določena 
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obvezna ustanovitev komitejev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito tudi v delovnih organizacijah. Komite v 
delovni organizaciji se oblikuje na delegatski osnovi iz pred- 
stavnikov temeljnih organizacij združenega dela in drugih 
č lanov. Ustanovitev komitejev na tej ravni organiziranja zdru- 
ženega dela je utemeljena, ker se v delovni organizaciji oprav- 
ljajo določene naloge skupnega pomena za vse temeljne 
organizacije združenega dela. Naloge komiteja v delovni or- 
ganizaciji so predvsem v usmerjanju in usklajevanju obramb- 
nih priprav in samozašč itnih aktivnosti skupnega pomena za 
vse temeljne organizacije združenega,dela \/ sestavu delovne 
organizacije. Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito se lahko ustanovi tudi v sestavljeni organizaciji 
združenega dela ali drugih oblikah združevanja organizacij 
združenega dela, če so posebnega pomena za splošno ljud- 
sko obrambo na podlagi soglasja občinskega komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito oziroma 
Komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
šč ito SR Slovenije. V sestavljeni organizaciji združenega dela 
oziroma drugi obliki združevanja organizacije združenega 
dela, kjer se ne ustanovi komite za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozašč ito, delavski svet imenuje odbor za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito Bolj pre- 
gledno so urejene pristojnosti delavskega sveta, komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito ter poslo- 
vodnega organa na področ ju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Z zakonom je omogočeno, da deiavci v temeljni organizaciji 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost na istem sedežu, 
organizirajo skupno opravljanje nalog narodne zašč ite, ci- 
vilne zašč ite ter ukrepov za zašč ito in reševanje. Delavci 
manjših temeljnih organizacij združenega dela pa lahko 
opravljanje teh nalog organizirajo skupno s krajevnimi skup- 
nostmi. Na podlagi številnih pripomb je tudi v tem delu za- 
kona posebej določena obveznost temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, da usklajujejo svoje obrambne in varnostne 
načrte z načrti krajevnih skupnosti. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati mnenj da bi se tudi v 
posameznih delih temeljne organizacije združenega dela. v 
katerih se opravlja dejavnost izven sedeža temeljne organiza- 
cije, ustanovili komiteji za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. Takšna rešitev bi bila nasprotna smerni- 
cam, ki so bile sprejete v SR Sloveniji za ustanavljanje komite- 
jev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito in 
obstajale bi nejasnosti pri njihovem delovanju ter vlogi. Glede 
na to je z zakonom omogočeno skupno opravljanje naiog 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v krajevni 
skupnosti, s č imer se ustrezno ureja obrambne priprave takš- 
nih delov temeljnih organizacij združenega dela. Prav tako se 
glede na vlogo in pristojnosti komitejev ni moglo^ upoštevati 
predlogov, da se za več  temeljnih organizacij združenega dela 
oblikuje enoten komite za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozašč ito. 

c) V predlogu zakona so v primerjavi z osnutkom pregle- 
dneje urejene tudi pravice in dolžnosti samoupravnih intere- 
snih skupnosti, poslovnih skupnosti in drugih oblik združeva- 
nja organizacij združenega dela na področ ju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite. S temi določbami sć za- 
jete tudi kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kme- 
tov, obrtne in druge zadruge ter oblike povezovanja samostoj- 
nega osebnega dela v sistem samoupravnega združenega 
dela. \ 

5. V poglavju o družbenopolitičnih in družbenih organizaci- 
jah ter društvih so združene določbe o nalogah in vlogi 
družbenopolitičnih organizacij, ki so bile v osnutku zakona 
opredeljene v temeljnih določbah, ter določbe o 'nalogah 
družbenih organizacij in društev. Pri tem so povzete zlasti 
določbe zveznega zakona o posebni odgovornosti zveze ko- 
munistov za vzpostavljanje in obnavljanje delovanja družbe- 
nopolitičnega sistema v primeru, da bi bilo njegovo delovanje 
onemogočeno zaradi vojnih razmer. 

Naloge družbenih organizacij in društev so le splošno dolo- 
čene in temeljijo na vrsti dejavnosti, ki jo posamezna druž- 
bena oraanizacija ali društvo opravlja ter obrambnih in var- 
nostnih "nač rtih, ki so sestavni del obrambnega oziroma var- 
nostnega načrta krajevne skupnosti ali organizacije združe- 
nega dela kjer organizacija ali društvo deluje. Obrambne in 
varnostne načrte družbene organizacije in društva izdelujejo 

na podlagi programskih izhodišč , ki jih določa socialistična 
zveza delovnega ljudstva. Med družbenimi organizacimi je 
posebej opredeljena le vloga zveze rezervnih vojaških stare- 
šin kot organizacije, ki je posebnega pomena za uč inkovito 
obrambno in samozašč itno delovanje. V drugih delih zakona 
zlasti pri tistih, ki urejajo ukrepe civilne zašč ite pa so dolo- 
čene naloge še nekaterih drugih družbenih organizacij in 
društev (Rdeč i križ, gasilska, taborniška organizacija ipd ). 

Ni bilo mogoče upoštevati zahtev, da bi s tem zakonom 
določ ili katere organizacije so takšnega pomena, da imaio 
status družbenih organizacij, ker to ne more biti namen za- 
kona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozašč iti. 

Prav tako ni mogoče z zakonom določ iti, da obrambne in 
varnostne načrte sprejejamo le nekatere družbene organiza- 
cije in društva. Obseg in vsebina obrambnih in varnostnih 
načrtov teh organizacij in društev se določa s podzakonskimi 
akti in programskimi izhodišč i socialistične zveze delovnega 
ljudstva. 

6. V skladu s pripombami danimi na osnutek zakona so 
dopolnjene določbe zakona, ki urejajo naloge družbenopoli- 
tičnih skupnosti na področ ju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozašč ite. 

a) Z zakonom so opredeljene temeljne naloge obč ine, ob- 
č inske skupščine in njenega sveta za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito, komiteja za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozašč ito, izvršnega sveta ob- 
činske skupščine in obč inskih upravnih organov na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite. 

Pristojnosti organov v občini so natančneje razmejene in 
opredeljene skladno z njihovo vlogo. V primeru, da se občin- 
ska skupščina ne more sestati zaradi vojnih razmer, njene 
pristojnosti prevzame skladno z ustavnimi določbami pred- 
sedstvo obč inske skupščine. Z zakonom je primeroma dolo- 
čen sestav predsedstva občinske skupšč ine, sveta za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito občinske skup- 
šč ine ter komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, tudi z namenom, da se č lanstvo v teh organih ne 
bi podvajalo v preveliki meri. _ 

Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
občinske skupščine je z zakonom opredeljen kot organ s 
pomembnimi pristojnostmi na področ ju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite. Oblikovan je predvsem 
izmed delegatov občinske skupščine in strokovnih delavcev 
na področju splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite. Svet obravnava in daje mnenja, predloge^ in pobude 
občinski skupšč ini v zadevah, o katerih odloča občinska 
skupšč ina. Poleg tega svet sprejema v skladu s temeljnimi 
planskimi akti občine obrambno-razvojne načrte in letne 
obrambno- razvojne programe, spretnija in usklajuje 
obrambno in samozaščitno usposabljanje, aktivnosti pri 
usmerjanju mladine v vojaške šole, obrambne poklice ter daje 
mnenja za zaposlovanje v strokovnih organih na področ ju 
ljudske obrambe. . 

V skladu z vlogo komitejev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozašč ito kot politično-operativnih organov je 
uveljavljeno enotno stališče, da tudi v občini splošni ljudski 
odpor usmerja in vodi občinski komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito. Neposredno organizira- 
nje odpora pa je v pristojnosti občinske skupščine oziroma 
predsedstva občinske skupšč ine. Komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozašč ito usmerja obrambne pri- 
prave in samozašč itno delovanje v obč ini, razvoj sil splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite (teritorialne 
obrambe, civilne zašč ite, narodne zašč ite), spodbuja in uskla- 
juje delovanje nosilcev gospodarskih in družbenih dejavnosti, 
usmerja obrambno in samozaščitno usposabljanje ter oprav- 
lja druge naloge na tem področ ju. 

Naloge izvršnega sveta občinske skupščine so določene 
skladno z njegovo v ustavi določeno odgovornostjo za izvaja- 
nje politike, izvrševanje predpisov in drugih aktov občinske 
skupščine ter za stanje obrambnih in samozaščitnih priprav v 
obč ini. 

Pri določanju nalog obč inskih upravnih organov je v pri- 
merjavi z rešitvami v osnutku zakona urejeno nadzorstvo nad 
izdelavo in stanjem varnostnih načrtov. Nadzor nad temi na- 
črti opravlja upravni organ za notranje zadeve skupaj z uprav- 
nim organom za ljudsko obrambo. To vprašanje doslej v 
zakonu ni bilo urejeno. 
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Predlagatlj ni mogel sprejeti .predlogov, da se z zakonom 
določ i nosilca administrativno-tehničnih opravil za potrebe 
sveta za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito, 
da se z zakonom našteje poroč ila ipd., ki jih obravnava svet, 
da se določi natančne naloge organov za notranje zadeve pri 
preprečevanju izrednih razmer ter predloge, da se še podrob- 
neje določ i in razdela pristojnosti upravnih organov. Določbe 
zakona bi z upoštevanjem teh predlogov znatno presegle 
okvir sistemskih zakonskih določb sploh. Seveda pa se ta 
vprašanja lahko natančneje uredijo s statutom občine in dru- 
gimi splošnimi akti. 

b) Pri urejanju nalog mestnih in regionalnih skupnosti ter 
pokrajin in njihovih organov je predlagatelj določbe dopolnil 
v skladu z mnenji, danimi na osnutek zakona. Jasneje so 
opredeljene naloge mestne skupnosti ter pokrajin pri uresni- 
čevanju splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite. 
Natančneje je urejen odnos, zlasti pa odgovornost med po- 
krajinskim komitejem za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozašč ito in pokrajinskim odborom. Zakon izhaja iz 
obstoječ ih rešitev pri organiziranju pokrajin, zato dopušča, da 
se tudi mestna skupnost lahko organizira kot pokrajina. Dolo- 
čena so splošna načela za oblikovanje in delo pokrajinskih 
organov. 

V skladu z vlogo komitejev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito se v zakonu tudi za pokrajinski komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito določa, 
da v vojni usmerja in vodi splošni ljudski odpor; neposredno 
organiziranje odpora pa je v pristojnosti pokrajinskega od- 
bora kot najvišjega organa oblasti v pokrajini. 

c) Z zakonom so natančneje urejene. naloge in pristojnosti 
republike in republiških organov. V skladu z vlogo komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito so razme- 
jene naloge med Komitejem za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito SR Slovenije in Predsedstvom SR Slo- 
venije. Izpuščene so določbe, ki so bile v osnutku zakona 
povzete po ustavi SR Slovenije o pristojnostih Predsedstva. 
Dopolnjene so določbe o pristojnostih republiških upravnih 
organov, tako da zakon določa njihove temeljne naloge, pri 
tem pa se ni moglo slediti mnenju, da bi bilo potrebno določ iti 
pristojnosti vseh republiških upravnih organov, ker so le-te že 
zajete s splošnimi določbami. 

d) V skladu z razpravo o osnutku zakona so predelane 
določbe zakona, ki urejajo nekatere znač ilnosti delovnih ra- 
zmerij delavcev, ki delajo na področju ljudske obrambe. To 
delo je povezano s posebnimi odgovornostmi in dolžnostmi. 
Predlagatelj je upošteval številne pripombe, da se uredi po- 
sebne dolžnosti delavcev ,v upravnih organih za ljudsko 
obrambo (pripravljenost za delo, dežurstvo, ki se odreja izje- 
moma in druge) ter osnove, po katerih se jim zaradi posebnih 
pogojev dela in odgovornosti lahko povišajo sredstva za 
osebne dohodke, tako, kot so te pravice urejene za delavce 
organov za notranje zadeve. Enotna merila za določanje takš- 
nih del bo določal republiški sekretar za ljudsko obrambo, 
pravica posameznika do višjih osebnih dohodkov pa se bo 
določ ila na podlagi rezultatov njegovega dela. Zato predlaga- 
telj ni mogel upoštevati pripomb, s katerimi se je predlagalo, 
da se povišanje sredstev za osebne dohodke teh delavcev 
določ i ne glede na rezultate njihovega dela kot resorski doda- 
tek. Prav tako se ni moglo upoštevati predlogov, da se določ i 
povišanje sredstev za vsako delo v višini 20%. Zakon določa, 
da se v samoupravnem sporazumu, v katerem se urejajo 
odnosi v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem dohodka 
delovnih skupnosti upravnih organov za ljudsko obrambo 
določijo osnove, po katerih se lahko povečajo sredstva za 
osebne dohodek v skladu z enotnimi merili do 20% v odvisno- 
sti od vrste del in nalog. 

Predlagatelj je upošteval tudi predloge, da z zakonom ni 
potrebno določati posebnih ugodnosti v zvezi s povečano 
pokojninsko dobo in določ itvijo ugodnejše osnove za odmero 
^^Sp^\e.celavcev' ki delaJ° na kriptografskem zavarovanju, gmajna naravo teh del. Tudi za delavce organov za notranje 
zadeve, ki delajo na teh nalogah, zakon o notranjih zadevah 
omenjenih ugodnosti ne določa. Iz enakih razlogov ni bilo 
mogoče sprejeti predlogov, da se za delavce v štabih za 
teritorialno obrambo delovna doba šteje s povečanjem. Pred- 
logi za takšno ureditev so se utemeljevali s tem, da so te 
ugodnosti določene za aktivne vojaške osebe v JLA. Obstoječ i 
predpisi določajo glede na naravo in pogoje dela, da se 

delovna doba pri opravljanju določenih del v JLA šteje s 
povečanjem, ni pa to določeno za vsa dela in naloge v JLA. V 
skladu s temeljnim izhodiščem pri urejanju službe v terito- 
rialni obrambi z zakonom o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozašč iti, da so štabi za teritorialno obrambo tudi 
vojaški kolektivi, enostavna razširitev posebnih pravic, ki jih 
imajo aktivne vojaške osebe na nekaterih delih v JLA na 
delavce v teritorialni obrambi ni mogoča. 

7. Teritorialna obramba je v zakonu urejena kot del splošne 
ljudske obrambe v SR Sloveniji in kot del oboroženih sil SFRJ 
ter kot najširša oblika organiziranja in pripravljanja delovnih 
ljudi in občanov za oborožen splošni ljudski odpor. Terito- 
rialna obramba opravlja tudi določene naloge ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. V vojni so pripra- 
dniki teritorialne obrambe tudi delovni ljudje in občani, ki v 
narodni zašč iti z orožjem ali kako drugače sodelujejo v sploš- 
nem ljudskem odporu. 

Teritorialna obramba je sestavljena iz štabov, enot in zavo- 
dov, ki jih ustanavljajo obč ine, mestne skupnosti, pokrajine in 
republika, kot tudi iz enot in zavodov, kijih v skladu z zako- 
nom ustanavljajo organizacije združenega dela in krajevne 
skupnosti. 

V primerjavi z določbami v osnutku zakona je nova določba, 
da so štabi za teritorialno obrambo strokovni organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti in pokrajin za vodenje oboroženega 

boja ter organi vodenja in poveljevanja z nižjimi štabi in z 
enotami teritorialne obrambe. Delujejo v miru in v vojni. 

Z zakonom je določeno, da se enote in zavodi teritorialne 
obrambe lahko ustanovijo tudi v organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih, vendar naj bi več ino nalog, ki jih 
je doslej v teh organizacijah in skupnostih opravljala terito- 
rialna obramba, v bodoče prevzela narodna zašč ita. 

Dopolnjene in bolj jasne so določbe, ki urejajo pristojnosti 
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov v zvezi s 
teritorialno obrambo s čemer naj bi se uresničevala njihova 
ustavna odgovornost, da urejajo in organizirajo ljudsko 
obrambo in vodijo tudi teritorialno obrambo potea druaih 
obrambnih sil. 

V celoti je v zakonu razdelana odgovornost komandantov 
teritorialne obrambe pristojnim organom družbenopolitičnih 
skupnosti v skladu z njihovimi pristojnostmi. Jasneje in v 
skladu z zveznim zakonom so razdelane določbe, ki urejajo 
vodenje in poveljevanje v primerih, kadar se uporabi milica za 
izvršitev bojnih nalog oziroma, ko se teritorialna obramba 
uporabi za opravljanje nalog organov za notranje zadeve. 

Pri določbah o popolnjevanju teritorialne obrambe so pov- 
zete določbe zveznega zakona o prostovoljcih. 

V zakonu je odpravljeno neskladje z zveznim zakonom v 
tem smislu, da republiški zakon ne širi več statusa vojaških 
oseb, ker je urejanje tega vprašanja v izključni zvezni pristoj- 
nosti. Glede odgovornosti, pravic in dolžnosti pa se za civilne 
osebe v stalni sestavi teritorialne obrambe, ki opravljajo dolž- 
nost vojaških starešin, v glavnem določajo vse tiste pravi č e in 
dolžnosti, ki jih imajo tudi vojaške osebe. 

Predlagatelj je upošteval več ino pripomb in predlogov, ki so 
bili dani k posameznim rešitvam v osnutku zakona. Ni pa se 

moglo izenač iti odgovornost komantov teritorialne obrambe 
nadrejenemu starešini z njihovo odgovornostjo pristojnim 
organom družbenopolitičnih skupnosti ter upoštevati nekate- 
rih redakcijskih pripomb (uporaba termina poveljnik namesto 
komandant). 

Odgovornost komandantov teritorialne obrambe pristojnim 
organom družbenopolitičnih skupnosti je že z zveznim zako- 
nom jasno določena in republiški zakon vprašanj vodenja ter 
poveljevanja ne more drugače urejati kot zvezni zakon. Pri 
uporabi določenih terminov pa se je upoštevala dosedanja 
praksa ter dejstvo, da so pravice in dolžnosti vojaških oseb in 
civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti vojaških starešin v terito- 
rialni obrambi po svoji vsebini načeloma izenačene. 

8. Narodna zašč ita je v zakonu opredeljena kot najširša 
oblika samozaščitnega in samoobrambnega delovanja delov- 
nih ljudi in občanov za opravljanje določenih nalog družbene 
samozašč ite v miru ter za njihovo najširše vključevanje v 
oborožen boj in druge oblike odpora. Deluje po načrtu za 
delovanje narodne zaščite, ki je sestavni del obrambnega in 
varnostnega načrta in v katerem se določ ijo njene naloge v 
miru, ob naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah in v 

46 priloga poročevalca 



vojni. O njenem aktiviranju odloča pristojni komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito 

Zakon določa, da narodno zašč ito vodi načelnik, ki ima 
enega ali več pomočnikov za opravljanje posameznih vrst 
nalog narodne zašč ite ali za izvrševanje nalog civilne zašč ite 
na določenem območju. Načelnik je odgovoren tudi za pri- 
pravljanje in usposabljanje narodne zašč ite za oborožen boj 
in drugih nalog, ki jih opravlja narodna zašč ita. 

Upravne pristojnosti v zvezi z delovanjem delovnih ljudi in 
občanov v narodni zašč iti opravlja občinski upravni organ za 
ljudsko obrambo. Ta organ tudi organizira usposabljanje na- 
rodne zašč ite. Pri pripravljanju, organiziranju in usposablja- 
nju narodne zaščite sodelujejo poleg upravnih organov za 
ljudsko obrambo tudi obč inski štab za teritorialno obrambo 
ter postaje milice. 

Z omenjenimi rešitvami so v zakonu upoštevane temeljne 
pripombe, ki so bile dane k osnutku zakona. Opuščene so 
določbe, s katerimi se je določalo kdaj delovni ljudje in občani 
ne morejo sodelovati v narodni zašč iti. 

Zakonske določbe opredeljujejo vsebinska načela za orga- 
niziranje, pripravljanje in delovanje narodne zašč ite. Konkret- 
nejše pa naj bi se te določbe razdelale s smernicami, ki jih bo 
določilo Predsedstvo SR Slovenije. V teh smernicah se bo 
lahko podrobneje uredilo vprašanje različnega organiziranja 
in usposabljanja narodne zašč ite za opravljanje nalog naro- 
dne zašč ite. 

Zasnova narodne zašč ite temelji in izhaja iz ustavne do- 
ločbe, da so v vojni pripadniki oboroženih sil vsi delovni 
ljudje, ki z orožjem ali kako drugače sodelujejo pri odporu 
zoper napadalca. Pripravljanje in usposabljanje delovnih ljudi 
in občanov za naloge narodne zašč ite obsega tudi njihovo 
pripravljanje za izvajanje določenih nalog družbene samoza- 
šč ite. Zakon natančno določa, da so pripadniki narodne za- 
šč ite pripadniki teritorialne obrambe le v vojni. Z načrtom za 
delovanje narodne zašč ite je mogoče predvideti, da se za 
določene naloge delovni ljudje in občani razporedijo za druge 
naloge, da se usposobi določena kadrovska jedra ipd. Glede 
na takšno ureditev narodne zaščite bo njen nadaljnji razvoj 
vsebinsko pomenil tudi prispevek k uveljavljanju rešitev opre- 
deljenih v novih smernicah za nadaljnj razvoj teritorialne 
obrambe. V določeni meri se bo preko narodne zašč ite znatno 
preseglo s temi smernicami določene oblike organiziranja za 
oborožen splošni ljudski odpor, saj za narodno zašč ito ni 
določeno organiziranje po vojaški formaciji, za njene naloge 
pa je mogoče angažirati vse kadrovske zmogljivosti v določe- 
nem prostoru, času in razmerah. 

Določbe v predlogu zakona, o narodni zašč iti so dopolnjene 
tudi s tem, da se za nabavo orožja, ki ga uporablja narodna 
zašč ita, uporabljajo predpisi, ki veljajo za orožje teritorialne 
obrambe. Za opravljanje nalog narodne zašč ite se uporabi 
tudi orožje družbenih organizacij, društev in občanov. 

Predlagatelj pa ni mogel sprejeti predlogov, da se v tem 
delu zakona določ i upravni organ, ki bo opravljal nadzor nad 
izvajanjem predpisov s celotnega področ ja uresničevanja 
družbene samozašč ite. Te pristojnosti so namreč  že določene 
z zakonom o sistemu državne uprave in z zakoni, ki urejajo 
posamezna področja (požarno varstvo ipd.). Dolžnost vsa- 
kega upravnega organa je, da na svojem področ ju nadzoruje 
tudi izvajanje in uresničevanje interesov družbene samoza- 
šč ite. Le na tak nač in je mogoče prepreč iti, da bi se družbena 
samozašč ita zoževala le na nekatere organe (npr. organe za 
notranje zadeve). 

Glede na večinsko mnenje iz razprave o osnutku zakona m 
dosedanje izkušnje pri delovanju narodne zašč ite, zakon še 
naprej določa, da narodno zašč ito vodi načelnik narodne 
zašč ite in ne poveljnik. 

Predlagatelj ni mogel slediti ideji tistih predlogov, s katerimi 
se je zahtevalo, da se med občinskim štabom za teritorialno 
obrambo in načelnikom narodne zašč ite določ i Unija vodenja 
in tudi poveljevanja glede na naloge, ki naj bi jih narodna 
zašč iia opravljala v vojnih razmerah. Tudi na ta nač in bi 
namreč zoževali vlogo narodne zašč ite. Komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je organ, ki 
usmerja in vodi splošni ljudski odpor v krajevni skupnosti in 
načelnik narodne zašč ite s pomočniki je po vsebini svoje 
funkcije strokovni organ, ki zagotavlja izvrševanje odloč itev 
komiteja. Kadar pa se narodna zašč ita vključ i v borbene 

aktivnosti skupaj s teritorialno obrambo zakon določa, da 
vodi skupno delovanje starešina teritorialne obrambe. 

9. Civilna zašč ita je v zakonu opredeljena kot del splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite ter najširša oblika 
priprav in udeležbe delovnih ljudi in občanov za zašč ito in 
reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob vojnih 
akcijah, ob naravnih in drugih nesrečah in za izvajanje samo- 
zašč itnih nalog v izrednih razmerah. Določbe tega poglavja so 
dopolnjene v skladu z zveznim zakonom in predlogi ter pri- 
pombami danimi k osnutku zakona predvsem o osebni in 
vzajemni zašč iti ter o ukrepih civilne zašč ite. 

a) Predlagatelj je upošteval stališče delovnih teles Skup- 
šč ine glede urejanja ukrepov civilne zašč ite in zato zakon 
določa le temeljne pravice in dolžnosti ter načela za organizi- 
ranje, pripravljanje in izvajanje teh ukrepov; podrobneje pa bo 
ukrepe civilne zašč ite uredil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije s podzakonskim aktom. Natančno zakon ureja le ukrep 
zaklanjanja kot ukrep posebnega pomena. Pri tem je upošte- 
vano dejstvo, da so v postopku sprejema novi tehnični norma- 
tivi za graditev zaklonišč , ki jih predpisuje Zvezni sekretariat 
za ljudsko obrambo. S temi normativi se bo poenostavila 
gradnja zaklonišč v individualnih objektih. Dosledneje so 
upoštevana tudi stališča in usmeritve za graditev zaklonišč v 
SR Sloveniji, ki jih je 1980 sprejelo Predsedstvo SR Slovenije. 
Upoštevane so pripombe iz razprave o osnutku zakona, tako, 
da se omogoča gradnjo skupnih zaklonišč v skladu s tehnič- 
nimi normativi ter z akti o urejanju prostora. Gradnja zaklo- 
nišč  in plač ilo prispevka za graditev zaklonišč  (ki ga plačujejo 
investitorji, imetniki stanovanjske pravice in uporabniki po- 
slovnih stavb ter prostorov, lastniki stanovanjskih, poslovnih, 
poč itniških in drugih prostorov) je po zakonu obvezno le na 
območjih in v objektih, ki utegnejo biti ogrožena v vojni po 
oceni pristojnega organa. 

Upoštevane so pripombe, da je nerealno nizko določena 
višina prispevka, ki se plačuje na osnovi stanarine in naje- 
mnine in zato je z zakonom določena minimalna višina tega 
prispevka. Predlagatelj pa ni mogel sprejeti predlogov, da bi 
se osnove, na podlagi katerih se obračunava prispevek za 
gradnjo zaklonišč v celoti uskladile s potrebami po gradnji 
zaklonišč niti, da bi se prispevek za gradnjo zaklonišč  plače- 
val ne glede na območja in objekte ogroženosti. Ze pri dose- 
danji ureditvi zbiranja sredstev za graditev javnih zaklonišč  je 
priliv siedstev manjši od potreb. Glede na spremembo tehnič - 
nih normativov za graditev zaklonišč  predlagatelj ocenjuje, da 
se bo v bodoče priliv teh sredstev še zmanjšal, ker bo mogoča 
gradnja zaklonišč dopolnilne zašč ite pod tehnično ugodnej- 
šimi pogoji kot doslej. Osnova za izračun prispevka za grad- 
njo zaklonišč v primerih, ko graditev zaklonišča ni mogoča 
zaradi geoloških, hidroloških ali konstrukcijskih pogojev, naj 
bi še naprej ostala predračunska vrednost gradbenega dela 
objekta. Zaradi velikih specifičnosti in različnosti, ki nasto- 
pajo pri gradnji in adaptacijah pa tudi pri gradnji zaklonišč  
samih, predlagatelj ni mogel sprejeti predlogov, da bi se 
gradnja zaklonišč  urejala kot sestavni del komunalnega ureja- 
nja stavbnega zemljišča ali da bi se prispevek obračunaval na 
podlagi povprečne gradbene cene stanovanjskih aH poslov- 
nih površin. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj pri uresničevanju zaklo- 
niščne politike po letu 1975 ter usmeritev za nadaljnjo gradnjo 
zaklonišč v SR Sloveniji Predsedstva SR Slovenije, predlaga- 
telj ocenjuje, da je mogoče zagotoviti uč inkovito uresničeva- 
nje zakloniščne politike predvsem z njenim doslednim izvaja- 
njem, z uč inkovitejšim zbiranjem sredstev vseh, ki so dolžni 
plačevati prispevek za graditev zaklonišč ter boljšim nadzo- 
rom nad gradnjo zaklonišč v individualnih objektih. 

Povečevanje obveznosti za graditev zaklonišč  v naslednjem 
obdobju glede na dejanske materialne možnosti ni uteme- 
ljena, čeprav bo izgradnja zlasti javnih zaklonišč  zaostajala za 
potrebami na tem področ ju. Razen tega je s tem zakonom 

*(297. č len), naložena obveznost samoupravnim'organizacijam 
in skupnostim da v obdobju 15 let po uveljavitvi zakona 
poskrbijo v obstoječ ih objektih za potrebne zakloniščne 
zmogljivosti. 

V primerjavi z osnutkom zakona je sprememba tudi v tem, 
da obračun in plač ilo prispevkov nadzorujejo uprave za druž- 
bene prihodke (v osnutku zakona služba družbenega knjigo- 
vodstva) ter da sredstev za gradnjo javnih zaklonišč ni mo- 
goče posojati. V praksi so se namreč  ta sredstva posojala pod 
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običajno ugodnejšimi pogoji, kot so veljali za bančna poso- 
jila, s č imer so se zmanjšale materialne možnosti za uč inkovi- 
tejše uresničevanje zakloniščne politike. 

b) V zakonu so jasnejše in preglednejše določbe o štabih in 
enotah civilne zašč ite. Zakon omogoča ustanovitev štabov za 
civilno zašč ito tudi v mestih. Uspešno delovanje civilne za- 
šč ite v mestih temelji na več ji koordinaciji in usklajevanju 
zaščitnih in reševalnih ukrepov ter enotnem vodenju zašč itnih 
in reševalnih akcij. Ni pa bilo mogoče upoštevati nekaterih 
predlogov\ da bi se ustanovili tudi sektorski in rajonski štabi 
civilne zašč ite, ker bi se na ta način odstopilo od sedanjega 
sistema organiziranja štabov za civilno zaščito, ki se je v 
praksi potrdil kot uč inkovit. Tudi ustanavljanje štabov za 
civilno zašč ito na ravni pokrajin ni potrebno glede na ustavno 
zasnovo in dosedanje izkušnje o vlogi in delu pokrajin. Štabi 
za civilno zaščito so po zakonu predvsem strokovni operativni 
organi. Izkušnje potrjujejo, da je njihova vloga v tem smislu še 
premalo uveljavljena, ker se je v nekaterih primerih v štabe 
vključevalo še predstavnike družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij ter društev in so bili zato sestavi štabov za civilno 
zaščito izredno številni ter obsežni. Zakonske določbe ne 
omogočajo sodelovanja omenjenih organizacij pri delu šta- 
bov, vendar naj bi se družbeni vpliv teh organizacij zagotavljal 
predvsem preko različnih metod dela štabov, pa tudi preko 
drugih organov kot so komiteji za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozašč ito, sveti za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito občinskih skupšč in ipd. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti predlogov, da se določ i ime- 
novanje poverjenikov civilne zašč ite v hišnih svetih, manjših 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugod. Izkušnje 
iz drugih republik potrjujejo, da se s takšno rešitvijo zmanj- 
šuje odgovornost in tudi uč inkovitost organov, ki morajo sicer 
skrbeti za uč inkovito zašč ito in reševanje. 

Glede na vsebinske spremembe pri urejanju pravic delovnih 
ljudi m občanov, ki določajo pravico in dolžnost delovnih ljudi 
m občanov, da v primeru potrebe opravljajo tudi druge naloge 
splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite in ne le 
tiste, h katerim so razporejeni, predlagatelj ni mogel upošte- 
vati mnenja, da bi bilo treba v tem delu zakona določiti 
prioriteto posameznih nalog Takšna prioriteta izhaja že iz 
zasnove splošne ljudske obrambe in družbene Samozašč ite 
ter razmer v konkretni situaciji in je ni mogoče določ iti z 
zakonsko normo, ker bi se s tem zmanjševalo možnost uč in- 
kovitega prilagajanja obrambnega in samozaščitnega delova- 
nja v konkretnih razmerah. 

10. V primerjavi z osnutkom zakona je dopolnjeno in z 
zveznim zakonom usklajeno poglavje o opazovanju in obve- 
ščanju. Novost, ki jo določa zvezni zakon je predvsem v tem 
da centri za obveščanje delujejo že v miru. V SR Sloveniji v 
miru deluje le republiški center za obveščanje, vsi obč inski 
centri pa se aktivirajo le po potrebi. Na podlagi sprejetih 
usmeritev, da se mirnodobno delovanje centrov za obvešča- 
nje vključ i v obstoječe redne operativno-informacijske si- 
steme družbenopolitičnih skupnosti, zakon pooblašča Izvršni 
sve t Skupščine SR Slovenije, da določ i nač in delovanja ob- 
č inskih centrov za obveščanje v miru. 

}f zf^onu se n' moglo upoštevati predloga, da se v sistem za obveščanje in opazovanje vključ i tudi sistem zvez organov za 
notranje zadeve, ker gre za sistem, ki je namenjen predvsem 
funkcionalnemu delovanju teh organov. 

11. V poglavju o obrambnem in samozaščitnem usposablja- 
nju so upoštevane pripombe iz razprave o osnutku zakona 
razen predlogov, da bi se razširjalo trajanje dopolnilnega 
usposabljanja (sedaj 20 oziroma 10 ur letno) za pripadnike 
civilne zašč ite in službe za opazovanje in obveščanje. 

V predlogu zakona je izpuščeno določ ilo, da program za 
pridobitev strokovnega naslova diplomirani obramboslovec 
in profesor obrambe in zašč ite določa republiški sekretar za 
ljudsko obrambo, ker je ta program vključen v dejavnost 
posebne izobraževalne skupnosti za družboslovje 

12 Na podlagi zveznega zakona so v zakonu dopolnjene 
določbe o ukrepih za varnost in za varovanje tajnosti, tako da 
je sedanja ureditev preglednejša in jasnejša. 

V skladu s stališč i Sveta Predsedstva SR Slovenije za ljud- 
sko obrambo zakon določa, da se ustanovi vojaška policija 
tudi v teritorialni obrambi za izvrševanje strokovnih nalog za 
potrebe teritorialne obrambe. Določene so tudi pravice in 
dolžnosti varnostnih organov teritorialne obrambe ter dopol- 

njene določbe o varovanju materialnih in drugih dobrin. Upo- 
števani so tudi novi varnostni vidiki pri varovanju radioaktiv- 
nih snovi, jedrskega goriva in jedrskih naprav ter objektov. 
Zakon zato določa, da mora samoupravna organizacija, ki 
razpolaga z jedrskimi napravami ali objekti ter radioaktivnimi 
snovmi, organizirati lastno službo varovanja. Določene so 
pravice in dolžnosti, kijih imajo pri opravljanju nalog varova- 
nja delavci take službe. 

13. V določbah zakona, ki urejajo financiranje splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozašč ite, so upoštevana mne- 
nja in predlogi delovnih teles Skupščine SR Slovenije za 
urejanje načela vzajemnosti pri financiranju obrambnih pri- 
prav širšega ali skupnega pomena za obrambno pripravlje- 
nost republike. Zakon določa, da se v dogovoru o temeljih 
plana SR Slovenije za srednjeročno obdobje opredelijo na- 
loge razvoja, opremljanja in usposabljanja teritorialne 
obrambe ter druge naloge splošne ljudske obrambe, ki so 
skupnega pomena za SR Slovenijo. Za te naloge naj bi na 
podlagi dogovora z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
zagotavljale sredstva vse obč ine v določeni višini od naro- 
dnega dohodka. Podrobnejši program teh nalog bo določal 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Na ta nač in se bo zagoto- 
vil enakomernejši razvoj teritorialne obrambe na celotnem 
območju republike ter uveljavilo načelo, da občine prispevajo 
za naloge splošne ljudske obrambe v skladu s svojimi mate- 
rialnimi možnostmi. Z uveljavitvijo navedene rešitve se bodo 
bistveno zmanjšale težave pri financiranju splošne ljudske 
obrambe, ki izhajajo iz sedanje ureditve sistema financiranja 
teh nalog. Sedanji nač in ■financiranja nalog splošne ljudske 
obrambe temelji predvsem na odgovornosti obč in, da zago- 
tavljajo potrebna sredstva za splošno ljudsko obrambo. Na- 
loge splošne ljudske obrambe pa so opredeljene in določene 
v skladu z ogroženostjo, pomembnostjo in z upoštevanjem 
drugih za splošno ljudsko obrambo važnih dejstev. Naloge v 
nekaterih občinah znatno presegajo njihove materialne mož- 
nosti in se zato zlasti pri razvoju teritorialne obrambe neka- 
tere od teh nalog ne morejo uresničevati. V posameznih 
primerih pa ne gre le za naloge, ki so pomembne za 
obrambno in samozaščitno pripravljenost določene občine, 
ampak je njihov pomen širši. Za te naloge se z zakonom 
določa uveljavljanje načela vzajemnosti in sicer že na ravni 
obč in, v pokrajini in v republiki. Pri tem pa predlagatelj nika- 
kor ni mogel slediti nekaterim pobudam, da bi se določene 
naloge v celoti financirale iz republiškega proračuna. To bi 
namreč onemogočilo uveljavljanje ustavne odgovornosti ob- 
cin za razvoj obrambnih in samozašč itnih priprav. 

Dopolnjene so tudi določbe o prispevku za ljudsko 
obrambo ter določena je osnova za obračun tega prispevka. 
Potreba po uč inkovitejšem usmerjanju in spremljanju porabe 
sredstev za ljudsko obrambo narekuje tudi natančnejšo raz- 
de lavo osnov financiranja ljudske obrambe, kar še posebej 
velja za spremljanje teh sredstev v občinah, zlasti pri lastnih 
obrambnih pripravah samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Doslej so bila nekatera od teh vprašanj prepuščena samou- 
pravnemu dogovarjanju na ravni obč in, kar je povzroč ilo 
neenake rešitve pa tudi preveliko pestrost glede višine sred- 
stev, ki se namenjajo za obrambno in samozaščitno delova- 
nje. 

Predlagatelj pa ni mogel sprejeti predlogov, da zakon po- 
drobno uredi financiranje nalog ljudske obrambe v krajevnih 
skupnostih in v posameznih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. S tem bi se preseglo načelo, da zakon določa le 
osnove sistema financiranja nalog obrambe in zašč ite. 

14. V kazenskih določbah so določene sankcije zaradi nei- 
zvrševanja tistih dolžnosti splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozašč ite, ki bi bistveno vplivale na enotnost in uč in- 
kovitost obrambnega in samozaščitnega delovanja. Več ina 
dolžnosti na tem področju pa je že sankcioniranih z zelo 
podrobnimi kazenskimi določbami v zveznem zakonu o 
splošni ljudski obrambi. 

15. Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval tudi 
splošne pripombe in mnenja, da bi se celotno zakonsko 
besedilo skrajšalo ter posamezna vprašanja podrobneje ure- 
dila s podzakonskimi akti, odloki občinskih skupščin in dru- 
gimi splošnimi akti. Glede na to ni bilo mogoče upoštevati, 
poleg navedenih tudi tistih predlogov s katerimi se je zahte- 
valo podrobnejše zakonsko urejanje posameznih vprašanj. V 
zakonu so glede na zvezni zakon o splošni ljudski obrambi 
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opravljeni tudi številni redakcijski popravki, ki jih ob osnutku 
še ni bilo mogoče izvršiti. 

III. Novi zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zašč iti ne povečuje obveznosti oziroma ne določa novih nalog 
republiškim in občinskim organom oziroma organizacijam 
združenega dela ter drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim. Kot nove naloge je mogoče opredeliti le razde- 
lavo dolžnosti in pristojnosti v zvezi z organiziranjem, priprav- 
ljanjem in usposabljanjem delovnih ljudi in občanov za na- 
loge narodne zašč ite (občinski organi) ter naloge v zvezi z 
izvrševanjem nadzora nad varnostnimi načrti. Zaradi teh na- 
log ne bo potrebno povečevanje administrativno-strokovnih 
služb v organih družbenopolitičnih skupnosti. Zakon v tem 
smislu pomeni celo nekatere poenostavitve s tem, da omo- 
goča skupno opravljanje materialnega in finančnega poslova- 
nja štabov in upravnih organov za ljudsko obrambo, da uvaja 
načelo, da se obrambno in samozaščitno usposabljanje izvaja 
predvsem izven delovnega časa ipd. 

Zakon namreč ne določa, da morajo upravni organi za 

ljudsko obrambo in štabi za teritorialno obrambo sami oprav- 
ljati materialno in finančno poslovanje ampak se opravljanje 
teh del lahko organizira v skupnih službah. S tem so tudi 
zakonsko dane možnosti za združevanje in racionalnejše 
opravljanje administrativno-tehničnih knjigovodskih, skla- 
diščnih in pbdobnih del zlasti v tistih upravnih organih za 
ljudsko obrambo in štabih za teritorialno obrambo, ki delajo 
na istih lokacijah. Dosedanje usmeritve za takšno delo niso 
dale zadovoljivih rezultatov. 

IV. Z uveljavitvijo zakona ne bodo potrebna dodatna fi- 
nančna sredstva razen sredstev, ki jih na podlagi planskih 
aktov za tekoče srednjeročno obdobje že sedaj namenjajo 
nosilci obrambnih priprav za naloge splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. Le na področju izvrševanja zaklo- 
niščne politike bodo morale organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti v 15 letih zago- 
toviti sredstva za zgraditev zaklonišč oziroma prilagoditev že 
obstoječ ih objektov v ta namen tam, kjer za zaklanjanje ni 
poskrbljeno. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

samoprispevku (ESA-81)  

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za ta zakon je v 2. točki 324. č lena ustave 
SR Slovenije, po kateri lahko (republiški) zakon določ i te- 
meljna načela za ureditev financiranja skupnih potreb v kra- 
jevni skupnosti. Področja, na katerih uveljavljajo delovni lju- > 
dje in občani svoje skupne potrebe v krajevni skupnosti, so 
določena v 73. č lenu te ustave; med finančnimi instrumenti, s 
katerimi se zagotavljajo sredstva za financiranje skupnih po- 
treb v krajevni skupnosti, pa je v 74. č lenu iste ustave določen 
tudi samoprispevek. 

II. Ocena stanja na področ ju, ki naj bi ga 
uredil zakon, in razlogi za novo zakonsko 
ureditev 

Družbena pomembnost samoprispevka kot finančnega vira 
za samoupravno urejanje in financiranje potreb delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupnosti izhaja že iz ustavnega načela 
citiranega 74. člena republiške ustave SR Slovenije, ki med 
oblikami samoupravnega združevanja sredstev navaja samo- 
prispevek na prvem mestu. Njegova pomembnost je posebej 
poudarjena tudi v dokumentih družbenopolitičnih organizacij 
(npr. v 3. odstavku 55. točke resolucije VIII. kongresa ZKS), v 
resoluciji zvezne skupščine o nadaljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti (glej razdelek II, točka-2/b, Uradni list SFRJ, št. 
13/79) in zlasti v ugotovitvah, stališč ih in sklepih Skupščine 
SR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovolje- 
vanje skupnih potreb in splošnih potreb delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 32/80). 
Dejanska pomembnost samoprispevka kot dopolnilnega vira 
za neposredno zadovoljevanje potreb delovnih ljudi in obča- 
nov, pa se tako - rekoč vsakodnevno izpričuje v praksi naših 
krajevnih skupnosti; kajti velikanska večina novih objektov, ki 
služijo v te namene v krajevnih skupnostih, je bila zgrajena z 
udeležbo sredstev iz samoprispevka. 

Po stanju 31/12-1981 je bilo v SR Sloveniji v 50 občinah 
uvedenih 483 samoprispevkov, od tega za'krajevne skupnosti 
348 samoprispevkov, za del krajevne skupnosti 81, za več  
krajevnih skupnosti 6, za občino 47 in za več  občin i samopri- 
spevek - Ljubljana (tabela št. 1 - podatki so zbrani na podlagi 
poroč ila občinskih uprav za družbene prihodke). 

Po namenih za katere so uvedeni samoprispevki (stanje 
31/12-1981, tabela št. 1)številčno prevladujejo samoprispevki 
za gradnjo cest in mostov ter komunalno ureditev naselij 
(53%). Po številu je največ samoprispevkov namenjenih za 
ceste in mostove (32%), za komunalno ureditev (21%), za 
vodovod in kanalizacijo (14%), za zdravstvene in telesno 
kulturne objekte in družbene centre (9%», za šole (8%), za 
vzgojno-varstvene organizacije in domove (7%), za elektrifi- 
kacijo (5%), in ostalo (4%). V podatkih niso upoštevane Ljub- 
ljanske občine. 

Glede na višino zbranih sredstev je bilo največ samopri- 
spevkov namenjenih za izgradnjo objekov na področju druž- 
benih dejavnosti (šolstva, zdravstva, otroškega varstva). Po 
podatkih zavoda za statistiko naj bi po veljavnih samoprispev- 
kih v letu 1979 predvidoma zbrali 777 milijonov dinarjev (48%) 
za objekte družbenih dejavnosti, za komunalne objekte pa 
257 milijonov dinarjev (16%), za objekte obeh vrst dejavnosti 
pa 597 milijonov dinarjev (37%). 

Samoprispevki se plačujejo v pretežni več ini v denarju 
(332), manj v denarju in delu (140), najmanj pa samo v delu 
oziroma v materialu (11). 

Največ samoprispevkov je uvedenih za dobo 5 let in sicer 
433, za štiri leta 20, za tri leta 14, za dve leti.7 in za eno leto 9 
samoprispevkov. 

Samoprispevki v denarni obliki se plačujejo od osebnega 
dohodka delavcev po stopnjah od 0,5% do 6%, le v enem 
primeru pa po stopnji 9%. 

Povprečna stopnja občinskega samoprispevka po stanju 
31/12-1981 je bila 1,66 pri tem bi opozorili, da 10 obč in nima 
uvedenega samoprispevka za celotno območje obč ine. 

Občani, ki opravljajo dejavnost z lastnimi sredstvi plačujejo 
samoprispevke po stopnjah od 0,5% do 12%, pri čemer so 
osnove za odmero določene zelo različno. Kmetje plačujejcf 
samoprispevek od katastrskega dohodka po stopnjah od 
0,3% do 10%, v enem primeru pa celo 40%. Pri tem je v 
nekaterih primerih osnova še katastrski dohodek iz leta 1976. 
Druge osnove so določene zelo različno. Delavci zaposleni v 
tujini, plačujejo mesečne zneske od 30 do 200 din in letne 
zneske od 24d do 10.000 din, ter od osebnega dohodka od 0,5 
do 2% v 4 občinah. Gospodinjstva so zavezana k plačevanju 
na območju 12 občin za 65 samoprispevkov v zneskih od 500 
do 35.000 din. Lastniki poč itniških hišic plačujejo 20 samopri- 
spevkov v višini od 500 do 10.000 din, v 8 občinah. Samopri- 
spevek na posest traktorjev je uveden v 15 občinah v zneskih 
od 200 do 2000 din v eni obč ini za kmetijske stroje in kosilnice 
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v zneskih od 500 do 1500 din. Na avtomobile in traktorje je 
uveden samoprispevek v 15 občinah v razponu od 100 do 
4000 din. 

Zakon o samoprispevku iz leta 1973 je služil doslej kot 
sorazmerno dobra pravna podlaga za urejanje vprašanja v 
zvezi z uvajanjem in izvajanjem samoprispevka. Upoštevati pa 
moramo, da je bil ta zakon sprejet pred veljavno ustavo, in da 
zato ni mogel biti v celoti usklajen z načeli in duhom ustavnih 
določb o krajevnih skupnostih. To je prišlo še močneje do 
izraza po uvedbi novega sistema planiranja in sistema svobo- 
dne menjave dela, ki se odvija na nivoju krajevnih skupnosti. 
Pokazalo se je, da mora biti uporaba tega finančnega instru- 
menta usklajena s procesom planiranja v krajevnih skupno- 
stih, sicer ima uvajanje samoprispevkov lahko tudi negativne 
posledice zaradi stihijske uporabe dodatnih družbenih sred- 
stev, ki se v skoraj vsakem primeru angažirajo poleg sredstev 
zbranih s samim samoprispevkom. Samoprispevki so bili po- 
gosto uvedeni za investicije, niso bili predvideni v planskih 
dokumentih tistih krajevnih skupnosti in občin, ki so jih razpi- 
sale. V številnih primerih so bile finančne konstrukcije take, 
da se je s samoprispevkom zbral le del potrebnih sredstev, 
preostali del pa je bil zagotovljen iz sredstev SIS ali z najema- 
njem bančnih kreditov. 

Pereče vprašanje v dosedanji praksi predstavlja problem 
zagotavljanja sredstev za vzdrževanje in obratovanje s samo- 
prispevkom zgrajenih objektov družbenega standarda. Poz- 
nani so primeri, ko imamo zgrajene objekte s samoprispev- 
kom, ki ne morejo začeti obratovati, ker niso zagotovljena 
sredstva za njihovo obratovanje. Že s samim zakonom bi zato 
morali uvedbo samoprispevka pogojevati s tem, da so s sred- 
njeročnim planom krajevnih skupnosti zagotovljena tudi 
sredstva za izvajanje ustrezne dejavnosti. 

Eno od poglavitnih nejasno rešenih vprašanj, na katero 
opozarja Ustavno sodišče SR Slovenije, predstavlja določanje 
osnov za samoprispevek. Osnove so po veljavnem zakonu 
predmet samoupravne odloč itve delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti. To pa ima za posledico, da so v aktih o 
uvedbi samoprispevka v primerih, ko je bil samoprispevek 
določen v denarni obliki, bile osnove zelo različno določene, 
npr. pri delavcih od neto osebnega dohodka ali od bruto 
osebnega dohodka, pri kmetih od katastrskega dohodka, pri 
negozdnih zemljišč ih, pri gozdnih zemljišč ih pa od vrednosti 
posekanega lesa. Ker so se že do sedaj v praksi poleg denar- 
nih osnov uporabljale tudi nedenarne, bi take osnove bilo 
potrebno v zakonu precizirati, upoštevajoč veljavno prakso. 
Upoštevati pa je seveda treba, da z razširitvijo možnih osnov 
pride lahko v praksi do neenakomernega obremenjevanja 
občanov. Zato bi bilo treba z zakonom predvideti, da se lahko 
krajevne skupnosti v obč ini dogovorijo o zgornji meji obreme- 
nitev s samoprispevkom. Probleme in spore je povzročilo tudi 
vprašanje, kdo je lahko zavezanec za samoprispevek; ali so 
zavezanci lahko tudi občani, ki imajo v krajevni skupnosti, za 
katero se samoprispevek uvaja, počitniške hišice in druge 
objekte, nimajo pa tam stalnega prebivališča, če se s samopri- 
spevkom gradijo komunalni objekti, s katerimi se izboljšujejo 
pogoji za uporabo takih objektov v določenem kraju, je go- 
tovo upravičeno pričakovati, da prispevajo za tako graditev 
tudi navedene osebe. Obstoječa zakonska ureditev dopušča, 
da občinska skupščina lahko razširi dolžnost plačevanja sa- 
moprispevka za take osebe, je pa sporna, ker taka odloč itev 
občinskih skupščin posega v.samoupravne pravice odločanja 
o samoprispevku. Ti občani do sedaj niso ImeJi pravice glaso- 
vati na referendumu za uvedbo samoprispevka In večkrat o 
uvedbi samoprispevka niti niso bili seznanjehi, Zato naj bi 
zakon, v kolikor bi razširjal krog zavezancev na te občane, 
predvidel tudi možnost vključevanja teh občanov v vsa pri- 
pravljalna deta za razpis referenduma In glasovanja na refe- 
rendumu. Večkrat je bilo v praksi postavljeno vprašanje oseb, 
ki imajo pravico glasovanja na referendumu, vendar pa samo- 
prispevka ne plačujejo. Problemi so bil tudi v tem ali je prav, 
da na referendumu za uvedbo samoprispevka glasujejo ob- 
čani, kot so nezaposleni, študenti, In drugI, ki sami ne ustvar- 
jajo dohodka in na ta način z glasovanjem odločajo o rezulta- 
tih tujega dela, 

V praksi povzroča problem tudi inflacija v primerih, ko je 
samoprispevek določen v delu ali v naravi. Po veljavni ureditvi 
se v primerih, ko se samoprispevek uvede v delu, materialu, v 
prevozu in v drugih storitvah v aktu o uvedbi samoprispevka 

mora določ iti denarna vrednost takih obvez. Ker pa denarna 
vrednost tako določenih samoprispevkov neprestano pada, 
pa bi bilo treba v primerih, ko se samoprispevek uvede za več  
let, že s samim zakonom predvideti možnost valorizacije. 

Več pobud je bilo danih za ponovno prouč itev možnih 
oprostitev od plačevanja samoprispevka, predvsem pokojnin, 
ki ne dosegajo mejnega zneska najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov, pa ne izpolnujejo pogojev za priznanje varstvenega 
dodatka in osebnih odhodkov delavcev ter dohodkov Iz kme- 
tijstva, ki ne presegajo zneska minimalnih življenskih stroškov 
v smislu ustreznih predpisov. 

Končno se postavlja tudi vprašanje, ali je prav, da lahko 
uvaja samoprispevek tudi občinska Skupščina za več krajev- 
nih skupnosti ali za celotno območje občine, kar dopušča 
sedanji zakon. Po načelih ustave je samoprispevek oblika 
samoupravnega financiranja potreb delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti, ne pa instrument za financiranje skupnih 
potreb v obč ini. Razumljivo je, in ustava sama navaja krajevne 
skupnosti na to, da se povezujejo med seboj pri graditvi 
objektov družbenega standarda, ki imajo širši pomen za več  
krajevnih skupnosti. 

III. Načela, na katerih naj bi temeljila nova 
ureditev in poglavitne rešitve 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona naj 
bi ureditev samoprispevka uskladili z načeli nove ustave in ga 
dosledneje izoblikovali kot finančni instrument za samou- 
pravno urejanje odnosov delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih. Obenem, naj bi ga vključ ili v sistem planiranja, ki 
se odvija na nivoju krajevne skupnosti. Samoprispevek bi se 
lahko uvedel le za gradnjo objektov in za zadovoljevanje 
drugih najbolj neposrednih skupnih potreb delovnih ljudi In 
občanov v krajevnih skupnosti, če so predvideni v planih 
krajevne skupnosti za ustrezno srednjeročno razdobje (73. 
člen republiške ustave SR Slovenije in 127. člen zakona o 
sistemu družbenega planiranja v SRS) in če so v planih hkrati 
planirana tudi sredstva za izvajanje ustrezne dejavnosti. Sa- 
moprispevek bi lahko uvajale krajevne skupnosti ali za njen 
del. Pristojnost občinskih skupšč in za uvajanje samopri- 
spevka, kolikor bi ta sploh še ostala, bi morala biti omejena na 
financiranje objektov, ki so istega pomena, služijo pa potre- 
bam občanov na širšem območju v obč ini. Pravico glasovanja 
na referendumu za uvedbo samoprispevka naj bi Imele le tiste 
osebe, ki bodo samoprispevek tudi plačevale, kar pomeni, da 
bi za te primere morali določ iti posebno kvalificirano večino 
za uspeh referenduma. Zakon naj bi tudi razširil krog zave- 
zancev za samoprispevek tudi na osebe, ki nimajo stalnega 
prebivališča v krajevni skupnosti, imajo pa nepremičnine ka- 
terih uporaba se bo izboljšala zaradi predvidene graditve 
komunalnih oziroma drugih objektov v krajevni skupnosti, 
kjer ležijo. Ti zavezanci naj bi Imeli tudi pravico, da glasujejo 
na referendumu, ki se razpiše pred uvedbo samoprispevka, In 
tudi pravico, da sodelujejo v celotnem pripravljalnem po- 
stopku na način, kakor bi ga določ ila krajevna skupnost. S 
tem bi odpadla dosedanja pravica občinskih skupščin, da v 
takih primerih same razširijo obveznosti na omenjene ob- 
čane. 

Zakon v določeni meri precizira osnove od katerih se lahko 
v denarni obliki predpisuje samoprispevek; to je v prvi vrsti 
č isti osebni dohodek delavcev In drugih delovnih IjudHn tudi 
vsi drugI čisti dohodki občanov, ki Imajo po zakonu o davkih 
občanov značaj osebnega dohodka, Glede na že ustaljeno 
prakso je prav, da se dopusti tudi predpisovanje samopri- 
spevka od nepremičnin, od strojev, prevoznih sredstev, Itd. 
(avtomobili, traktorji) v primerih, ko se s sredstvi samopri- 
spevka gradijo komunalne naprave In objekti, s katerimi se 
Izboljšujejo pogoji za uporabo nepremičnin oziroma navede- 
nih sredstev. Potrebno je omogočiti tudi valorizacijo denarne 
vrednosti samoprispevka, če se ta določa v delu ali v naravi; 
zakon naj bi omogočil, da se z aktom o uvedbi samoprispevka 
pooblasti pristojni organ krajevne skupnosti (npr, Izvršilni 
organ krajevne skupnosti), da vsako leto valorizira te zneske v 
skladu z uradno ugotovljenim porastom cen v preteklem letu, 
Zakon naj bi razširil oprostitve od uvedbe samoprispevka tudi 
na z zakonom najamčene osebne dohodke In dohodke Iz 
kmetijstva, ki ne presegajo zneska minimalnih življenjskih 
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stroškov v smislu ustreznih predpisov in na pokojnine, ki ne 
dosegajo mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov. 

S tezami naj bi bila določena nova višina denarnih kazni 
zaradi spremembe ustreznih določb republiškega zakona o 
prekrških (Uradni list SRS, št. 12/77). 

Predlagane spremembe in dopolnitve so razčlenjene v 
obrazložitvi k tezam. 

IV. Finančne posledice 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona ne bi 

nastale nobene nove obveznosti niti za proračune družbeno- 
političnih skupnosti niti za organizacije združenega dela ozi- 
roma za druge samoupravne organizacije in skupnosti kakor 
tudi ne za občane. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku 

1.teza 
V zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 

3-/73) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da 
se giasi: 

»Delovni ljudje in občani lahko uvedejo samopri- 
spevek za zgraditev objektov oziroma za zadovolje- 
vanje drugih skupnih potreb v krajevni skupnosti na 
področ ju urejanja naselij, komunalnih dejavnosti, 
varstva življenjskega okolja, ljudske obrambe, var- 
nosti in družbene samozaščite, otroškega varstva, 
socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, kultur- 
nih dejavnosti, vzgoje in izobraževanja, telesne kul- 
ture in drugih dejavnosti, ki so namenjene za te 
potrebe.« 

2. teza 
Samoprispevek se lahko uvede, če je zgraditev 

takih objektov oziroma zadovoljevanje drugih 
skupnih potreb predvidena s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana oziroma v planu krajevne 
skupnosti za ustrezno srednjeročno obdobje in če 
so v planu zagotovljena sredstva za izvajanje 
ustrezne dejavnosti.« 

3. teza 
Besedilo 2. člena se tako spremeni, da se glasi: 
»Samoprispevek uvede pristojni organ krajevne 

skupnosti za območje krajevne skupnosti ali za del 
tega območja. 

Variantni dodatek: Izjemoma lahko uvede samo- 
prispevek občinska skupščina, če gre za zgraditev 
objektov oziroma izvajanje del iz prejšnje teze, ki so 
namenjene za zadovoljevanje skupnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov na območju občine. Občin- 
ska skupščina lahko uvede samoprispevek le, če je 
zgraditev takih objektov predvidena z dogovori o 
temeljih plana oziroma planu občine za ustrezno- 
srednjeročno obdobje in, če so v planu zagotovlje- 
na sredstva za izvajanje ustrezne dejavnosti.« 

»Samoprispevek se lahko uvede le, če so se ob- 
čani na ustreznem območju z referendumom vna- 
prej izrekli za njegovo uvedbo. 

I. Varianta drugega odstavka: Samoprispevek se 
lahko uvede le, če je na območju, na katerem je bil 
referendum razpisan, glasovalo zanj več kot dve 
tetjini občanov, ki imajo pravico glasovati na refe- 
rendumu, 

II. Varianta drugega odstavka: Samoprispevek 
se lahko uvede le, če so se občani - zavezanci 
samoprispevka na ustreznem območju z referendu- 
mom vnapre| Izrekli za njegovo uvedbo.« 

4. teza 
V 3. č lenu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi; 
»Z dogovorom, ki ga sklenejo krajevne skupnosti, 

občinska skupščina, občinska konferenca SZDL In 
občinski svet zveze sindikatov se lahko določ i zgor- 
nja meja možnih obremenitev s samoprispevkom, 

5. teza 
V 6. č lenu se za 5. točki doda nova 6. točka, ki se 

glasi: »Zavezanci za samoprispevek«. 
Dosedanje 6., 7. in 8. točka postanejo 7., 8. in 9. 

točka. 
6. teza 

Besedilo tretjega odstavka 8. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 
»Če se uvaja samoprispevek za zgraditev objektov 
oziroma za izvajanje del, s katerimi naj bi se bistve- 
no izboljšali tudi pogoji za uporabo nepremičnin 
občanov na določenem območju, se lahko zavežejo 
za samoprispevek tudi občani, ki imajo take nepre- 
mičnine, čeprav nimajo stalnega prebivališča na 
tem območju.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi; 
»Zavezanci iz prejšnjega odstavka Imajo pravico 

sodelovati v pripravljalnem postopku za razpis refe- 
renduma In pravico osebnega Izjavljanja z referen- 
dumom oziroma s podpisovanjem. Pristojni organ 
krajevne skupnosti določ i način, kako ti zavezanci 
lahko uveljavijo svoje pravice.« 

7. teza 
V 9 členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi 

»č e se uvaja samoprispevek za obdobje več let, 
je z aktom o uvedbi samoprispevka pristojni organ 
krajevne skupnosti lahko pooblaščen, da v nasled- 
njih letih v sladu z uradno ugotovljeno stopnjo 
porasta cen v preteklem letu, določ i novo denarno 
vrednost nedenarnih obvez samoprispevka.« 

8. teza 
Za sedanjim 9. členom se vnese nov 9, a č len, ki 

se glasi: 
»Osnova za določ itev samoprispevka v denarju je 

č isti osebni dohodek delavcev in drugih delovnih 
ljudi oziroma drugi č isti dohodki občanov, ki imajo 
značaj osebnih dohodkov. 

Če gre za samoprispevek, s katerimi naj bi se 
izboljšali pogoji za uporabo neprimičnln ali prevoz- 
nih sredstev ali za delo strojev ali podobno, se 
samoprispevek lahko določ i tudi od takih nepre- 
mičnin oziroma naprav.« 

9. teza 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Samoprispevek se ne more uvesti od: 
- z zakonom zajamčenega letnega zneska oseb- 

nega dohodka, ki ne presega zneska minimalnih 
življenjskih stroškov v smitlu ustreznih predpisov. 

- dohodkov Iz kmetijstva, ki ne presegajo letne- 
ga zneska osebnega dohodka Iz prejSnje alinee 

- pokojnin, ki ne presegajo mejnega zneska naj- 
nižjih pokojninskih prejemkov 

- socialnih podpor 

OPOMBE: 
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OPOMBE: - invalidnin 
- otroškega dodatka 
- štipendij učencev in študentov 
- nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na 

proizvdonem delu oziroma na delovni praksi « 

10. teza 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »do 

20.000 dinarjev« nadomesti z besedilom »od 5.000 
do 50 000 dinarjev « 

V drugem odstavku se besedilo »do 2.000 dinar- 

jev« nadomesti z besedilom »od 500 do 5.000 dinar- 
jev.« 

V tretjem odstavku se besedilo »do 5.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »od 3.000 do 30.000 
dinarjev« 

V četrtem odstavku se besedilo »do 2.000 dinar- 
jev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 10.000 
dinarjev.« 

11. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 
dnem listu SRS. t 

OBRAZLOŽITEV 

Do leta 1973 sta krajevni samoprispevek urejala temeljni in 
republiški zakon o prispevkih in davkih občanov. Glede na 
vsebino in posebnost samoprispevka pa je bila sprejeta odlo- 
č itev, da se ta materija uredi s posebnim republiškim zako- 
nom Zato je bil v letu 1973 sprejet zakon o samoprispevku, 
kot prvi republiški zakon, ki v celoti ureja postopek in sistem 
plačevanja samoprispevka Veljavni zakon opredeljuje samo- 
prispevek kot specifično obliko prispevanja sredstev delovnih 
ljudi in občanov z namenom, da se ustvarijo in izboljšajo 
pogoji za zadovoljevanje h njihovih potreb v krajevni skupno- 
sti in v obč ini Ker pa je bil zakon sprejet pred novo ustavo, ni 
mogel biti v celoti usklajen z načeli in duhom ustavnih določb 
o krajevni skupnosti. Veljavni zakon tudi ni usklajen z novimi 
predpisi družbenem planiranju, kar je imelo za posledico, da 
uvajanje samoprispevkov premalo temelji na programih in 
razvojnih planih krajevne skupnosti. Zaradi tako neusklajene 
zakonske ureditve, kakor tudi zaradi pomanjkljivosti ter neja- 
snosti določb je v praksi prihajalo do številnih problemov. 
Problemi so se pojavljali zlasti v zvezi z določanjem konkret- 
nih osnov za samoprispevek, z opredelitvijo zavezanca samo- 
prispevka in glede odločanja o uvedbi samoprispevka 

V tezah so zato predlagane spremembe in dopolnitve, s 
katerimi naj bi bila ureditev samoprispevka usklajena z načeli 
nove ustave, hkrati pa naj bi bil samoprispevek vključen v 
sistem planiranja, ki se odvija na nivoju krajevne skupnosti. 
Istočasno pa so predlagane tudi spremembe in dopolnitve v 
ureditvi nekaterih v zakonu nerešenih ali nejasno rešenih 
vprašanj in sicer: opredelitev področja in omejitev območja, 
za katero se samoprispevek lahko uvede; določ itev kroga 
oseb, ki imajo pravico glasovati na referendumu za uvedbo 
samoprispevka, oziroma posebne kvalificirane več ine za 
uvedbo referenduma; določitev najvišjih možnih obremenitev 
s samoprispevkom; razširitev kroga zavezancev za samopri- 
spevek na osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v krajevni 
skupnosti, kjer se uvaja samoprispevek, imajo pa tam nepre- 
mičnine, katerih uporaba se bo izboljšala zaradi predvidene 
graditve komunalnih oziroma drugih objektov v krajevni 
skupnosti, v kateri ležijo ter vključ itev teh oseb v pripravljalni 
postopek za uvedbo referenduma in glasovanje na referen- 
dumu za uvedbo samoprispevka, valorizacija denarne vre- 
dnosti nedenarnih obvez samoprispevka; osnov za samopri- 
spevek, razširitev oprostitve plačevanja samoprispevka ter 
sprememba višine denarnih kazni. 

Pri posameznih tezah želimo opozoriti na naslednje: 

k 1. tezi 
Spremenjena določba 1. odstavka 1. č lena pomeni uskladi- 

tev z določbami 73. in 74. člena ustave SR Slovenije, ki 
opredeljuje področ ja, na katerih delovni ljudje in občani v 
skladu s programi in plani razvoja krajevne skupnosti lahko 
uvedejo samoprispevek za zgraditev objektov oziroma za za- 
dovoljevanje drugih skupnih potreb. 

k 2. tezi 
Ta teza uvaja obvezno upoštevanje programov in razvojnih 

planov krajevnih skupnosti. Pri uvajanju samoprispevka naj bi 
bilo praviloma izhodišče in temeljni akt za določanje vseh 
elementov za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov v 
krajevni skupnosti samoupravni sporazum o temeljih plana 

oziroma plan krajevne skupnosti za ustrezno srednjeročno 
obdobje 

k 3. tezi 
Ker je samoprispevek že po ustavi namenjen za zadovolje- 

vanje skupnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti, se s 3. tezo za razliko od veljavne ureditve, po 
kateri se samoprispevek lahko uvede tudi za območje obč ine, 
uvaja samo za območje krajevne skupnosti ali dela njenega 
območja. 

Po predlaganem variantnem dodatku naj bi bila le izje- 
moma dana občinskim skupščinam pristojnost za uvajanje 
samoprispevka in sicer za financiranje objektov, ki so skup- 
nega pomena in služijo potrebam občanov na širšem ob- 
močju občine 

Po veljavni zakonodaji odločajo o uvedbi samoprispevka vsi 
polnoletni občani, vpisani v imenik, poleg njih pa tudi vsi 
zaposleni (20. č len zakona o referendumu in o drugih oblikah 
osebnega izjavljanja). Upoštevati je treba, da je samoprispe- 
vek neobvezen in nereden vir financiranja in je njegova 
uvedba odvisna od svobodne odloč itve delovnih ljudi in obča- 
nov. Zato naj bi po predlagani prvi varianti drugega odstavka 
odloč itev o uvedbi samoprispevka bila sprejeta, če je na 
referendumu zanj glasovalo več kot dve tretjini občanov, ki 
imajo po zakonu o referendumu pravico glasovati na referen- 
dumu. Osvojitev predlagane rešitve bi zahtevala spremembo 
ustreznih določb zakona o referendumu. 

Po predlagani drugi varianti istega odstavka, pa naj bi bila 
odloč itev o uvedbi samoprispevka prepuščena samo tistim 
občanom, ki bodo tudi združevali delo in sredstva za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb. Osvojitev te variante pa bi terjala 
ustrezno prilagoditev volilnih imenikov za te namene. 

k 4. tezi 
Veljavni zakon ne vsebuje določb glede najvišjih obremeni- 

tev predpisovanja samoprispevka. V takih pogojih so v priza- 
devanju, da se zgradi č imveč objektov skupnega pomena v 
krajevni skupnosti, bili občani zavezanci za plačevanje samo- 
prispevka hkrati iz več  osnov (iz osebnega dohodka, od pose- 
sti raznih vrst nepremičnin in premičnin). Taka praksa je 
narekovala predlagano rešitev in sicer, da se lahko določ i 
zgornja meja možnih obremenitev s samoprispevkom z dogo- 
vorom med krajevnimi skupnostmi, občinsko skupšč ino, ob- 
č insko konferenco SZDL in občinskim svetom zveze sindika- 
tov. Pri tem je treba poudariti, da bi pomenila taka ureditev 
samo možnbst pa tudi obvezo. 

k 5. tezi ' 
V kolikor bi bilo osvojeno načelo, da o uvedbi samopri- 

spevka odločajo le tisti delovni ljudje in občani, ki bodo 
plačevali samoprispevek, bi bilo treba v aktu o razpisu refe- 
renduma določ iti, kdo je zavezanec za samoprispevek. Zato 
predlagamo dopolnitev 6. člena zakona z ustrezno določbo o 
zavezancu. 

k 6. tezi 
Po predlagani spremembi določbe tretjega odstavka 8. 

č lena se krog zavezancev za samoprispevek razširi tudi na 
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osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v krajevni skupnosti, 
kjer se uvaja samoprispevek, imajo pa tam nepremičnine, 
katerih uporaba se bo bistveno izboljšala zaradi predvidene 
graditve komunalnih oziroma drugih objektov v krajevni 
skupnosti, v kateri ležijo. 

Ta teza predvideva za zavezance iz prejšnjega odstavka 
pravico sodelovanja v celotnem pripravljalnem postopku za 
razpis referenduma in pravico osebnega izjavljanja z referen- 
dumom oziroma s podpisovanjem. Način uveljavljanja ome- 
njenih pravic določ i krajevna skupnost. S tako ureditvijo bi 
prenehala dosedanja pravica občinskih skupšč in, da v takih 
primerih same razširijo obveznosti na omenjene občane. 

k 7. tezi 
Po veljavni ureditvi se nedenarne obveze samoprispevka 

lahko izpolnijo v denarju, denarna vrednost nedenarnega 
samoprispevka pa mora biti določena v aktu o uvedbi samo- 
prispevka. Določanje denarnih vrednosti samoprispevka v 
delu ali materialu, ki se uvaja za več  let, pa v praksi povzroča 
težave zaradi inflacijskih gibanj cen. Zato se predlaga dopol- 
nitev 9. člena z določbo, po kateri se z aktom o uvedbi 
samoprispevka pooblasti pristojni organ krajevne skupnosti, 
da v primerih, ko se samoprispevek uvaja za obdobje več  let, 
vsako leto valorizira te zneske v skladu z uradno ugotovljenim 
porastom cen v preteklem letu. 

k 8. tezi 
Predlagani nov 9. a č len določa možne osnove, od katerih 

se lahko v denarni obliki predpisuje samoprisvek. To je pred- 
vsem osebni dohodek delavcev v združenem delu in vsi drugi 
dohodki delovnih ljudi in občanov ter nepremičnine, stroji, 
prevozna sredstva in podobno, v primerih, ko se s sredstvi 

samoprispevka gradijo komunalne naprave in objekti, s kate- 
rimi se izboljšujejo pogoji za uporabo nepremičnin oziroma 
navedenih sredstev. Ker se je od navedenih osnov v praksi že 
dosedaj plačevalo samoprispevek, pomeni predlagana do- 
ločba uzakonitev že ustaljene prakse. 

k 9. tezi 
Predlagana sprememba prvega odstavka 10. člena izklju- 

čuje od uvedbe plačevanja samoprispevka tudi: z zakonom 
zajamčeni letni znesek osebnega dohodka in dohodke iz 
kmetijstva, ki ne presegajo zneska minimalnih življenjskih 
stroškov ter pokojnine, ki ne presegajo mejnega zneska naj- 
nižjih pokojninskih prejemkov, torej dohodke, s katerimi se 
zagotavlja minimalna socialna varnost. Po veljavni ureditvi so 
bile izvzete od uvedbe samoprispevka le pokojnine z varstve- 
nim dodatkom. Na pobudo Društva upokojencev iz Središča 
ob Dravi se predlaga razširitev te oprostitve tudi na pokojnin- 
ske prejemke, ki ne presegajo mejnih zneskov najnižjih pokoj- 
ninskih prejemkov, četudi presegajo premoženjski cenzus kot 
pogoj za uveljavitev pravice do varstvenega dodatka. S tako 
rešitvijo so od ozbveznosti plačevanja samopripspevka izv- 
zete tudi starostne pokojnine kmetov. Hkrati pa se besede 
»učenci v gospodarstvu« nadomestijo z besedami »študenti 
na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi«, kar je posle- 
dica terminološke ukladitve z zakonom o usmerjenem izobra- 
ževanju (Uradni list SRS, št. 11/80). 

k 10. tezi 
Po predlagani spremembi prvega, drugega, tretjega in četr- 

tega odstavka 16. č lena se zaradi uskladitve z veljavnim zako- 
nom o prekrških zvišajo zneski denarnih kazni, določenih za 
kršitev posameznih določb zakona. 

POROČILO 

o uvajanju samoprispevkov in izvajanju zakona o 

samoprispevku (ESA-81) 

I. UVOD 

Veljavni zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73) 
določa, da prispevajo občani s samoprispevkom sredstva za 
ustvarjanje in izboljševanje pogojev za zadovoljevanje svojih 
skupnih potreb v krajevni skupnosti oziroma v obč ini in, da se 
s samoprispevkom zbrana sredstva lahko uporabijo le za 
namene, za katere je bil uveden. Samoprispevek uvaja kra- 
jevna skupnost, če se uvaja za celotno območje krajevne 
skupnosti ali za posamezne dele območja krajevne skupnosti. 
Obč inske skupščine pa ga uvajajo za območja več krajevnih 
skupnosti ali za območje občine. Za uvedbo samoprispevka je 
potrebno, da se občani na ustreznem območju z referendu- 
mom izrečejo zanj. Pri tem veljajo določbe zakona o referen- 
dumu in o drugih oblikah osebnega izvajanja (Uradni list SRS, 
št. 23/77). Po 20. členu zakona imajo pravico glasovanja na 
referendumu v družbenopolitični skupnosti in v krajevni 
skupnosti delovni ljudje in občani, ki so vpisani v splošnem 
volilnem imeniku za območje, na katerem se uvaja^eferen- 
dum. Če je razpisan referendum zaradi uvedbe samopri- 
spevka za financiranje skupnih družbenih potreb, imajo pra- 
vico glasovati tudi zaposleni občani, ki še niso vpisani v 
splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni v TOZD ali v 
delovnih skupnostih. 

Po zakonu o samoprispevku imajo občani ob enakih pogo- 
jih enake obveznosti glede plačevanja samoprispevka. Zakon 
določa, katere kategorije občanov so izvzete od obveznosti 
plačevanja samoprispevka in samoprispevka v delu. Krajev- 
nim skupnostim in obč inam je dano pooblastilo, da z aktom o 
uvedbi samoprispevka določijo posebne olajšave za tiste ob- 
čane, katerih dohodki ne presegajo določenega zneska. 

Zakon taksativno našteva vse elemente, ki jih mora vsebo- 

vati akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, 
posebej pa še določa, da mora v aktu o uvedbi samoprispevka 
poleg elementov, ki jih je vseboval referendum, biti določen 
tudi način odmere in pobiranja samoprispevka, ter način 
njegove uporabe. 

Zavezanec za samoprispevek je občan, ki ima na območju, 
na katerem je uveden samoprispevek, stalno prebivališče. 
Izjemoma občinska skupščina obveznost plačevanja samopri- 
spevka, ki se plačuje od posesti oziroma od dohodkov od 
nepremičnin, lahko razširi tudi na občane, ki na območju, na 
katerem je uveden samoprispevek, nimajo stalnega prebivali- 
šča, imajo pa nepremičnine, vendar le pod pogojem, da se 
bodo s samoprispevkom izvajala dela, s katerimi bodo izbolj- 
šani pogoji za izkoriščanje teh nepremičnin. Če se uvaja 
samoprispevek samo v denarni obliki, je zavezanec samo tisti 
občan, ki ima lastne dohodke. 

Samoprispevek je praviloma uveden v denarni obliki, lahko 
pa se uvede tudi v delu, v materialu, v prevozu in drugih 
storitvah, če je glede na namen uvedbe in možnosti občanov 
to ustrezneje. 

Združevanje sredstev s samoprispevkom je pri nas uveljav- 
ljeno ves čas po vojni, v obdobju od 1946 do 1965 je bil urejen 
z zveznimi in republiškimi predpisi, od leta 1973 pav celoti z 
republiškim zakonom. 

Samoprispevek predstavlja pomemben finančni vir financi- 
ranja potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. V 
največ jem obsegu so se najprej uveljavljali samoprispevki 
predvsem v rttanj razvitih krajevnih skupnostih v njegovih 
različnih oblikah. V velikem številu primerov so se spremenili 
pogoji življenja in dela krajanov predvsem z združevanjem 
dela in sredstev iz naslova samoprispevkov. V nadaljevanju 
prikazujemo podatke o uvedbi samoprispevkov po stanju 
31/12-1981. 
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Ker je zakon o samoprispevku v veljavi že od leta 1973 dalje, 
so se v praksi pokazale določene nepravilnosti in nezakonito- 
sti pri uvajanju samoprispevkov kot tudi pri izvajanju, kar je 
posledica zastarelih zakonskih določb, v precejšnji meri pa je 
temu vzrok tudi nestrokovnost kadrov, ki opravljajo te naloge. 

II. ŠTEVILO SAMOPRISPEVKOV 

Po stanju 31. 12. 1981 je bilo y SR Sloveniji v 50 občinah 
uvedenih 483 samoprispevkov, po stanju 31/12-1980 pa 448 
samoprispevkov. Po stanju 31/12-1981 je uvedenih največ  
samoprispevkov za področje krajevnih skupnosti 348 (leta 
1980 - 277), za del krajevne skupnosti 81 (leta 1980-121), za 
več krajevnih skupnosti 6 (leta 1980 - 6), za območje celotne 
občine je uvedenih 47 (v letu 1980 43) in en samoprispevek za 
območje več  občin - Ljubljana (tabela št. 1 - podatki so zbrani 
na podlagi poroč il obč tnskrh uprav zg družbene prihodke). 

III. ČAS TRAJANJA SAMOPRISPEVKOV 

Samoprispevek se sme uvesti največ za obdobje 5 let. 
Največ samoprispevkov je uvedenih za dobo 5 let in sicer 
(433) in le manjše število samoprispevkov za krajše obdobje. 
V nekaterih primerih plačujejo občani več samoprispevkov 
hkrati, ker se uvaja nov samoprispevek, ko prejšnji še ni 
potekel. 

Obdobje plačevanja samoprispevkov se v več ini primerov 
ne ujema z obdobjem srednjeročnega planiranja. Zato se 
sredstev, zbranih s samoprispevkom, vedno ne upošteva pri 
oblikovanju sredstev v temeljih plana krajevne skupnosti ozi- 
roma občine. V primerih, ko se s sredstvi samoprispevka 
financira nek družbeni objekt (npr. vrtec, zdravstveni dom, 
šola) bi po našem mnenju morali v postopku uvajanja samo- 
prispevkov opredeliti tudi vire iz katerih se bodo po dokonča- 
nju objektov zagotovila tudi sredstva za vzdrževanje objektov 
in financiranje dejavnosti. 

V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80, 
33/80 in 2/81) je potrebno v dogovorih o temeljih plana 
upoštevati samoprispevke tako, da so ta sredstva sestavni del 
bilance sredstev v planih občin in krajevnih skupnosti. 

IV. NAMEN UVEDBE SAMOPRISPEVKOV 

Po namenih za katere so uvedeni samoprispevki (stanje 31. 
12. 1981, tabela št. 1) številčno prevladujejo samoprispevki za 
gradnjo cest in mostov ter komunalno ureditev naselij (53%). 
Po številu je največ samoprispevkov namenjenih za ceste in 
mostove (32%), za komunalno ureditev (21%), za vodovod in 
kanalizacijo (14%), za zdravstvene, telesno kulturne objekte 
in družbene centre (9%), za šole (8%), za vzgojno varstvene 
organizacije in domove (7%), za elektrifikacijo (5%), in ostalo 
(4%). V podatkih niso upoštevane ljubljanske občine. 

Glede na višino zbranih sredstev je bilo največ samopri- 
spevkov namenjenih za izgradnjo objektov na področ ju druž- 
benih dejavnosti (šolstva, zdravstva, otroškega varstva). Po 
podatkih zavoda za statistiko naj bi po veljavnih samoprispev- 
kih v letu 1979 predvidoma zbrali 777 milijonov dinarjev (48%) 
za objekte družbenih dej&vnošti, za komunalne objekte pa 
257 milijonov dinarjev (16%), za objekte obeh vrst dejavnosti 
pa 597 milijonov dinarjev (37%). 

Čeprav je namen zakona, da se s samoprispevkom gradijo 
objekti, ki so splošnega družbenega pomena, niso redki pri- 
meri, da se samoprispevek uvaja tudi za namene, za katere so 
opredeljeni drugi viri (na primer za urejanje in vzdrževanje 
cest, za vzdrževanje skupnih komunalnih in družbenih objek- 
tov in podobno). V aktih o uvedbi samoprispevka in o rapisu 
referenduma za uvedbo samoprispevka pogosto namen ni 
konkretno naveden in se uvaja le s splošno navedbo namena 
(na primer za sofinanciranje programov krajevne skupnosti, 
za komunalno in ostalo ureditev naselij in podobno). 

V. OSNOVE ZA PLAČEVANJE 
SAMOPRISPEVKOV 

Zakon o samoprispevku določa, da se samoprispevek 
uvede praviloma v denarni obliki, dopušča pa uvedbo samo- 
prispevka tudi v delu, v materialu, v prevozih in drugih stori- 
vah, če je to glede na namen uvedbe fn možnosti občanov 
ustrezneje. V praksi se samoprispevek pogosto uvaja tako v 
denarju kot tudi v delu in drugih oblikah. V 57 občinah je 
uvedenih 332 samoprispevkov samo v denarju in v delu v 4 
občinah je 11 samoprispevkov uvedenih v delu in materialu. 

Zavezanec za samoprispevek je občan, ki ima na območju, 
na katerem je uveden samoprispevek, stalno prebivališče. Ce 
se samoprispevek uvaja samo v denarni obliki, je zavezanec 
samo tisti občan, ki ima lastne dohodke. Denarne obveznosti 
se določajo v odstotkih od dohodkov ali pa v enkratnih zne- 
skih. Stopnje samoprispevkov na osebni dohodek delavcev se 
gibljejo različno. Samoprispevki v denarni obliki se plačujejo 
od osebnega dohodka delavcev po stopnjah od 0,5% do 6% 
le, v enem primeru pa po stopnji 9%. Povprečna stopnja 
občinskega samoprispevka po stanju 31.12.1981, je bila 1.66, 
pri tem bi opozorili, da 10 občin nima uvedenega samopri- 
spevka za celotno območje občine. Občani, ki opravljajo 
dejavnost s sredstvi v lasti občanov plačujejo samoprispevke 
po stopnjah od 0,5% do 12%. 

Dalje ugotavljamo, da se zavezancem samoprispevka od 
obrtne dejavnosti določa različna stopnja glede na osnove, 
tako se v nekaterih primerih določa od netto OD, v nekaterih, 
od bruto OD, včasih pa tudi tako, da se do višine netto OD 
določ i po enaki stopnji kot za delavce, od presežka pa po 
drugačni stopnji. Kmetom se nalagajo obveznosti samopri- 
spevka glede na višino katastrskega dohodka. V 32 občinah je 
uveden samoprispevek v razponu od 0,3% do 4%, v 9 občinah 
do 6%, v 12 občinah do 10%, v 6 občinah nad 10%, od teh je v 
enem primeru določena stopnja celo v višini 40%. Upokojen- 
cem je v 41 občinah stopnja samoprispevka določena od 
0,5% do 2%, v 11 občinah do 3%, nad 3% je stopnja v 7 
občinah (tabela št. 2 - podatki so zbrani na podlagi poroč il 
obč inskih uprav za družbene prihodke). 

Glede na določbo 11. člena zakona o samoprispevku so 
zavezanci za samoprispevek tudi občani na začasnem delu v 
tujini, če imajo stalno prebivališče na območju, za katero je 
uveden samoprispevek. Kot take osebe se obravnavajo tudi 
občani, ki so najmanj 3 mesece v letu na delu v tujini. Ugotav- 
ljamo, da se jim nalagajo obveznosti v zelo različnih višinah, 
največ se določajo letno, pa tudi mesečno ali v enkratnih 
zneskih. Mesečno plačevanje se uvaja v 4 občinah, pri čemer 
se zneski gibljejopd 30 din do 200 din. Letni zneski se gibljejo 
od 240 din do 10.000 din in to v 11 občinah. V 4 občinah imajo 
uveden samoprispevek v enkratnem znesku in sicer od 40 din 
do 1.000 din. V dveh občinah je za občane na delu v tujini 
določena stopnja 1,5% in 2% od osebnega dohodka. 

Čeprav zakon določa, da je zavezanec za samoprispevek 
tako v denarni obliki kot v delu samo občan, se pogosto 
zavezuje k plačevanju samoprispevka v denarju in v delu tudi 
gospodinjstva. Iz tabele št. 3 je razvidno, da so gospodinjstva 
zavezana k plačevanju samoprispevka za 65 samoprispevkov 
na območju 12 občin in sicer v zneskih od 500 do 35.000 din 
letno. 

Po 8. členu zakona je mogoče samoprispevek uvsti tudi za 
lastnike nepremičnin, ki nimajo na območju, na katerem je 
uveden samoprispevek stalnega prebivališča, imajo pa nepre- 
mičnine, če se bodo s tem izboljšali pogoji za izkoriščanje teh 
nepremičnin. V 8 občinah je uvedenih 20 samoprispevkov, s 
katerimi zavezujejo k plačevanju občani, ki imajo na območju, 
kjer se samoprispevek uvaja, počitniške hišice in sicer v 
zneskih od 500 do 10.000 din. 

Ker zakon ne določa, da se sme samoprispevek uvesti samo 
od dohodka oziroma od določenih vrst dohodkov, taka za- 
konska ureditev dopušča, da se v praksi uvaja samoprispevek 
pa tudi od drugih osnov, npr. od posesti stanovanjskih hiš in 
stanovnj, avtomobilov, traktorjev, buldožerjev, kombajnov, 
kosilnic, mopedov, ponekod celo od pony koles. Poleg lastni- 
kov stanovanjskih hiš in stanovanj se nalagajo obveznosti iz 
samoprispevka tudi lastnikom novogradenj, lastnikom parcel 
z gradbenim dovoljenjem, nosilcem stanovanjske pravice, 
vinogradnikom, pač glede na namen zbiranja sredstev, več- 
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krat tudi vsem volilnim upravičencem. Ugotavljamo, da se 
samoprispevek uvaja na posest traktorjev v 15 občinah v 
zneskih od 200 do 2.000 din, v 1 občini je uveden samoprispe- 
vek na kmetijske stroje v višini od 500 do 1.500 din. Na 
avtomobile in tovornjake je uveden samoprispevek v 15 obči- 
nah v razponu od 100 do 4.000 din. Ostali zavezanci plačujejo 
samoprispevek v razponu od 100 do 7.000 din. 

VI. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE 

Občinskim skupščinam in krajevnim skupnostim je v za- 
konu dano pooblastilo, da v aktu o razpisu referenduma 
predpiše olajšave za občane z nižjimi osebnimi in drugimi 
dohodki. Že sam zakon izvzema določene prejemke, na katere 
se ne more uvesti samoprispevek (socialne podpore, pokoj- 
nine z varstvenim dodatkom, otroški dodatek, štipendije in 
nagrade učencev). 

Iz aktov je razvidno, da se oprostitve in olajšave največkrat 
nanašajo na upokojence, kmete in gospodinjstva. V nekaterih 
primerih je določena posebna olajšava, če zavezanci, ko je 
samoprispevek uveden za več let, celotno obveznost porav- 
najo v krajšem času in sicer, če je v celoti poravnajo v prvem 
letu za 10%, če pa v drugem letu, pa za 5%. 

V enem primeru pa je bila oprostitev plačevanja samopri- 
spevka določena zavezancem, ki plačujejo nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča. 

VIII. VIŠINA SREDSTEV, ZBRANIH 
S SAMOPRISPEVKOM 

Za natančnejšo analizo o višini zbranih sredstev bi bili 
potrebni podatki o sredstvih in vrstah objektov, ki so bili 
zgrajeni po občinah. Na razpolago so le podatki o realizaciji 
teh sredstev za preteklo obdobje. Višina teh sredstev za ob- 
dobje od 1974 do 1979 je ocenjena na podlagi skupno vplača- 
nih sredstev samoprispevka in združenih sredstev za potrebe 
krajevnih skupnosti. 

Po posameznih letih so bila zbrana sredstva v naslednji 
višini: 

Leto Samoprispevek in združena samoprispevek 
sredstva za krajevne skupnosti 

1 2 3 

1974 241225 207454 
1975 368809 317176 
1976 628690 540674 
1977 936895 805730 
1978 1195061 1027753 
1979 1572272 1352154 
1980 2011593 1723965 
1981 2573280 2257396 

Za leto 1980 in 1981 pa so podatki o realizaciji samopri- 
spevka po občinah razvidni iz tabele IV, (vir podatkov - 
obrazec B2 SDK). 

IX. NEKATERI PRIMERI NEZAKONITOSTI 
IN POMANJKLJIVOSTI AKTOV O UVEDBI 
SAMOPRISPEVKOV 

Glede na številne pripombe na akte o uvedbi samoprispev- 
kov navajamo nekatere primere nezakonitosti in nepravilno- 
sti, ki so razvidni iz posameznih aktov o uvedbi samoprispev- 
kov. Samoprispevek uvede za območje krajevne skupnosti 
najvišji organ skupnosti, za območje več krajevnih skupnosti 
ali za območje občine pa ga uvede občinska skupšč ina. V 

nekaterih primerih je krajevna skupnost uvedla samoprispe- 
vek tudi za del druge krajevne skupnosti (npr. določene hišne 
številke). 

V aktu o razpisu referenduma mora biti doiočen namen, za . 
katerega se uvaja samouprispevek ter program za uporabo 
sredstev. 

Te določbe so v aktih o uvedbi samoprispevka pogosto zelo 
splošne (na primer: za financiranje programov v krajevne 
skupnosti, komunalne in ostale ureditve in podobno). Pogosti 
so primeri uvajanja samoprispevkov za vzdrževanje cest in 
drugih komunalnih naprav, za odplačevanje anuitet kreditov 
in podobno. 

Zavezanec za samoprispevek je občan s stalnim prebivali- 
ščem v krajevni skupnosti. Ugotavljamo primere, ko so dolo- 
čeni za zavezance gospodinjstva in gospodarstva, v nekaterih 
primerih pa celo organizacije združenega dela. Prav tako akti 
v številnih primerih ne upoštevajo v zadostni meri materialnih 
možnosti zavezancev. Tako je bil uveden samoprispevek za 6 
mesecev, ko so morali vsi zaposleni plačati en mesečni doho^ 
dek, obrtniki 7.000 din in upokojenci polovico pokojnine. 

Osnove za plačevanje samoprispevkov so v aktih različno 
določene. Predvsem so te razlike velike pri obrtnikih, katerim 
se tudi druge obveznosti odmerjajo od različnih osnov. 

Samoprispevek je mogoče po 8. č lenu zakona uvesti tudi za 
lastnike nepremičnine, ki nimajo na območju, na katerem je 
uveden samoprispevek stalnega prebivališča, imajo pa nepre- 
mičnine, če se bodo s tem izboljšali pogoji za izkoriščanje teh 
nepremičnin. Te določbe so bile večkrat predmet spora po- 
sebno v primerih, ko so se sredstva samoprispevka, ki so bila 
zbrana od teh zvezancev, izkoriščala za namene lokalnega 
značaja (npr.: gradnja družbenega centra in podobno). V 
nekaterih primerih so bili ti zavezanci drugače obravnavani 
kot domgč i in so se jim nalagale več je obremenitve od istih 
nepremičnin. 

K plačevanaju samoprispevkov so v nekaterih občinah za- 
vezani tudi občani, ki začasno delajo v tujini, če. imajo stalno 
prebivališče na območju, kjer se samoprispevek uvaja. Če- 
prav ni v nasprotju z zakonom, da tudi ti občani prispevajo s 
samoprispevkom del svojega dohodka, pa pripominjamo, da 
so stališča do obremenjevanja teh občanov različna. 

Po veljavni ureditvi je dana alternativna možnost uvedbe 
samoprispevka v denarni ali nedenarni obliki. Zakon pravi- 
loma predvideva uvajanje samoprispevka v denarju, podre- 
jeno pa omogoča uvajanje samoprispevkov tudi v delu, mate- 
rialu, prevoznih in drugih storitvah, če je to glede na namen in 
možnosti občanov ustrezneje. Po zakonu se nedenarne ob- 
veznosti samoprispevka lahko izpolnijo v denarju, denarna 
obveznost nedenarnega samoprispevka pa mora biti dolo- 
čena v aktu o uvedbi samoprispevka. Akti navedenih podat- 
kov o vrednosti vedno ne vsebujejo, včasih pa določajo, da bo 
denarno vrednost nedenarne obveznosti določ il svet krajevne 
skupnosti, pri čemer bo nedenarni samoprispevek v obliki 
materiala določ il po tržnih cenah, v obliki dela pa po vredno- 
stih, ki veljajo za krajevno skupnost. 

Zaradi načela demokratičnosti bi bilo potrebno oceniti 
upravičenost glasovanja občanov, ki so že vnaprej izvzeti iz 
obveznosti za plačevanje samoprispevkov. O uvedbi samopri- 
spevka odločajo sedaj vsi občani, vpisani v volilni imenik, 
poleg njih pa tudi tisti, ki niso vpisani v volilni imenik, če so 
zaposleni. Ob taki ureditvi se v praksi dogaja, da je za uvedbo 
samoprispevka, ki se uvaja v denarju, lahko odločilen glas 
tistih občanov, ki niso zavezani k plačevanju samoprispevka, 
v primerih, ko se uvaja samoprispevek v delu, odločajo tudi 
občani, ki so izvzeti iz te obveznosti, če se samoprispevek 
uvaja v obliki prevoznih storitev, odločajo tudi tisti, ki ne 
razpolagajo s prevoznimi sredstvi in podobno. Prav tako bi 
bilo potrebno dati možnost glasovanja tistim občanom, ki 
nimajo stalnega prebivališča v krajevni skupnosti, kjer se 
uvaja, so pa zavezane zanj, ker imajo nepremičnine. 

V aktih so premalo upoštevane ustavne določbe, po katerih 
delovni ljudje prispevajo za zadovoljevanje splošnih družbe- 
nih potreb po načelu, da sorazmerno prispeva već tisti, ki 
dosega več ji •ohodek in da je vsakdo pod enakimi pogoji in v 
sorazmerju s svojimi možnostmi dolžan prispevati k zadovo- 
ljevanju družbenih potreb. Z družbenimi dogovori bi bilo 
potrebno na ravni občin ali med občinami določ iti v skladu s 
srednjeročnim planom najvišje stopnje oziroma obremenitve 
za posamezne zavezance samoprispevka. 
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TABELA 2 

ŠTEVILO SAMOPRISPEVKOV PO NAČINU IN VIŠINI PLAČEVANJA ZA POSAMEZNE VRSTE 
ZAVEZANCEV (stanje 31. 12. 1981) 
VIR OD KATEREGA SE PLAČUJE SAMOPRISPEVEK IN STOPNJE 

Oblika samoprispevka Odosebnegadohodka Odkatastrskegadohodka 
delavcev 

Od dohodka iz gosp. in 
negosp.dej. 

Od pokojnine 

OBČINE Vdin Vdelu Vdinin Število 
oz. mat. delu 

Stopnja% Število 
od do 

Stopnja % 
od do 

Število Stopnja % 
od do 

Število Stopnja % 
oddo 

1 6 8 10 11 12 
1. Ajdovšč ina 
2. Brežice 
3. Celje 
4 Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gor. Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilir. Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Lj. Bežigrad 
25. Lj. Center 
26. Lj. Moste-Polje 
27. Lj. Šiška 
28. Lj.Vič -Rudnik 
29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor 
32. Metlika 
33. Mozirje 
34. Murska Sobota 
35. NovaGorica 
36. Novo mesto 
37. Ormož 
38. Piran 
39. Ptuj 
40. Postojna 
41. RadljeobD. 
42. Radovljica 
43. Ravne na K. 
44. Ribnica 
45. Sevnica 
46. Sežana 
47. Slov.Gradec 
48. Slov. Konjice 
49. Slov. Konjice 
50. Šentjur 
51. ŠkofjaLoka 
52. Šmarje 
53. Tolmin 
54. Trbovlje 
55. Trebnje 
56. Tržič  
57. Velenje 
58. Vrhnika 
59. Zagorje 
60. Žalec 

5 
4 
5 
2 
2 

10 
5 
3 

21 
1 
4 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 • 
1 
9 

3 
21 

2 
29 
4 
1 

16 
4 
2 

10 
1 

36 
1 
1 

13 
1 
1 
9 
5 
1 

15 
1 

11 
4 
1 

11 
1 

14 
1 
5 
6 
5 

12 

10 

1 
31 

9 
4 
5 
1 
2 
7 
5 

15 
21 

1 
7 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
2 

32 
9 

1 

0,5-2,5 
0,9-5,0 
1,0-1,5 

2 
1,5 

1,5-3,0 
1,5-2,0 
1,0-3,5 
1,5-2,0 

1,5 
1,0-3,0 
2,0-6,0 

2 
1,0-1,5 

2 
2 
2 

1,0-2,0 
1,5-2,0 
1,5-2,5 
0,5-3,0 
1,0-3,0 

2 

1,5 
5 1 1,5 
3 22 1,0-6,0 

2 1,0-2,0 
1 30 0,5-2,0 
1 5 2 

1 1,8 
26 42 0,5-3,0 

3 1,0-2,0 
- 2 2 

10 3,5-6,0 
1 2 

2 38 1,0-9,0 
1 2 
1 1,5 

13 1,0-1,5 
1 1,5 
1 2 

1 10 0,5-2,0 
13 18 2,0-5,0 

1 2 
15 1,0-2,5 

1 2,0-3,0 
- 11 2 
1 10 1,0-4,0 

1 2 
19 30 1,0-2,0 

1 1 
14 1,5-3,5 

2 
1,5-3,0 
1,5-2,0 
1,5-2,0 

8 
4 
5 
1 
2 
1 
5 

15 
21 

1 
5 
8 
1 
2 
1 1 1 
1 
9 
7 
2 
2 

32 
6 

1 
24 

2 
30 

2 
1 

42 
3 
2 

10 
1 

38 
1 
1 

13 
1 
1 

10 
16 

1 
15 

1 
11 
10 

1 
27 

1 
14 

1 
5 
5 
5 

2,0-20,0 
2.0-10,0 
0,32-5 

1 
0,3-1,5 

2 
1.1-5,0 

2,0-10,0 
1.2-6,0 

4,5 
2,0-5,0 

2 ' 
2 

1.0-1,5 
0,47 

2 
1 

1,5-10,0 
1,0-3,0 

1,5-30,0 
1,0-6,4 
1,0-9,0 
0,4-1,2 

1,5 
0,5 

1,0-40,0 
2,0-4,0 0,3-5,0 

2,0-10,0 
2,5 

I,0-10,0 
1,0-3,0 

2 
II,0-32,0 

1 
2,0-18,0 

2 
2,3 

1,0-6,0 
1,5 
2 

0,5-2,0 
2,0-25,0 

2 
1,0-10,0 
1,0-3,0 

3 
4,0-10,0 

1,8 
1,0-7,0 

0,5 
1,5-7,0 

2 
3,0-10 
1,5-6,0 
2,0-6,0 

4 
5 
1 
2 
1 
5 

15 
21 

1 
7 
8 
1 
2 
1 
1 . 
1 
9 
7 
2 
2 

32 
6 

1 
17 

2 
30 

1 
1 

40 
3 
2 
9 
1 

38 
1 
1 

13 
1 
1 

10 
17 

1 
15 

1 
11 
9 
1 

30 
1 

14 
1 
5 
5 
5 

0,5-2,5 
3,0-5,0 

2 
1,5 
2 

1,5-3,0 
1,0-4,0 
1,0-5,0 

6 
2,0-3,0 
2,0-10,0 

2 
1,0-1,5 

2 
2 
2 

1,5-2,5 
1.5-2,0 
1,5-2,5 
1,0-3,0 
1.0-3,0 

2 

1,5 
1,5 

1,0-8,0 
1.0-2,0 
0,5-2,0 

3 
3 

1,0-5,0 
1,0-2,0 

2 
5,0-12,0 

2 
1,0-4,0 

2 
1,5 

1,0-2,0 
1,5 
2 

0,5-2,0 
2,0-5,0 

3 
1,0-3,0 

3 
2 

1,5 
3 

1,0-2.0 
2 

1,5-3,5 
3 

1,5-3,0 
1,5-2,0 
1,0-10,0 

9 
4 
5 
1 
2 
7 
5 

15 
21 

1 
7 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
7 

"2 
2 

32 
6 

1 
19 
2 

30 
5 
1 

30 
3 
2 

10 
1 

38 
1 
1 

13 
1 
1 

10 
18 

1 
15 

1 
11 
10 

1 
30 

1 
14 

1 
5 
6 
5 

0,5-2,5 
0,9-3,0 
1,0-1,5 

2 
1,5 

1,5-3,0 
1,0-2,0 
1,0-2,0 
1,0-2,0 
1,0-3,a 
2,0-6,0 

2 
1,0-1,5 

2 
2 
2 

1.5-2,0 
1,0-2,0 
1,5-2,5 
0,5-3,0 
1,0-3,0 

2 

1,5 
1,5 

1,0-5,0 
2,0-4,0 
0,5-2,0 

2 
1,5 

0,5-5,0 
1,0-2,0 

2 
3,25-4,75 

2 
1,0-3,0 

2 
1 

1,0-1,5 
1,5 
2 

0,5-2,0 
2,0-5,0 
1,0-2,0 
1,0-2,5 

3 
1 

1,0-3,0 
2 

1,0-2,0 
0,5 

1,5-3,5 
1 

1,0-2,0 
0,7-1,0 
1,5-2,0 
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TABELA 4 
ZBRANA SREDSTVA SAMOPRISPEVKA PO 
OBČINAH 

OBČINE 

1. Ajdovšč ina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrstnik 
11. Idrija 
12. Ilir. Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Lj. Beižigrad 
25. Lj. Center 
26. Lj. Moste-Polje 
27. Lj. Šiška 
28. Lj. Vič -Rudnik 
29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor 
32. Metlika 
33. Mozirje 
34. Murska Sobota 
35. Nova Gorica 
36. Novo mesto 
37. Ormož 
38. Piran 
39. Postojna 
40. Ptuj 
41. Radlje ob Dravi 
42. Radovljica 
43. Ravne na Koroškem 
44. Ribnica 
45. Sevnica 
46. Sežana 
47. Slov. Gradec 
48. Slov. Bistrica 
49. Slov. Konjice 
50. Šentjur 
51. škofja Loka 
52. Šmarje 
53. Tolmin 
54. Trbovlje 
55. Trebnje 
56. Tržič  
57. Velenje 
58. Vrtinika 
59. Zagorje 
60. Žalec 

SKUPAJ 

v 000 din 
1980 1981 št. preb. 

20.627 
28.460 
60.237 
16.237 
20.570 
56.363 

5.745 
18.712 
16.913 
9.239 

20.756 
13.458 
12.855 
35.668 
29.232 
17.568 
45.561 
13.426 
10.014 
12.568 
15.825 
18.732 
19.446 

31.425 
36.805 
77.946 
23.502 
27.104 
74.629 

7.020 
24.889 
24.125 
12.011 
25.409 
22.455 
17.473 
26.297 
36.446 
22.831 
59.125 
15.249 
11.001 
16.734 
19.873 
26.805 
26.042 

351.766 449.552 

18.339 
8.063 

143.639 
5.757 

11.367 
51.489 
65.137 
52.440 
14.087 
16.427 
20.913 
61.674 

9.976 
11.410 
20.547 
9.833 

14.034 
30.938 
18.280 
32.245 
18.499 
12.148 
31.101 
20.014 
12.945 
11.766 
20.769 
13.290 
42.786 

4.333 
13.668 
36.082 

27.878 
10.553 

183.556 
9.325 

15.241 
67.555 
84.368 
68.679 
26.967 
21.479 
27.827 
86.305 
13.219 
11.843 
27.117 
12.929 
22.996 
30.790 
24.398 
43.910 
25.276 
16.475 
49.978 
26.775 
18.524 
15.066 
29.704 
7.079 

57.282 
6.044 

20.008 
53.502 

22.607 
25.390 
65706 
14.705 
17.530 
39.174 

8.011 
20.961 
25.105 
11.193 
17.336 
15.463 
12.097 
29.821 
25.932 
18.308 
42.274 
65.987 
28.180 
18.777 
16.769 
27.217 
17.406 
58.049 
34.542 
64.983 
84.243 
76.881 
18.952 
8.323 

189.351 
8.239 

15.646 
65.362 
56.592 
55.683 
18.188 
15.309 
20.072 
68.324 
17.025 
31.805 
26.241 
12.230 
19.079 
23.540 
19.274 
32.029 
20.467 
18.637 
34.933 
31.296 
121.178 
18.656 
17.240 
13.726 
37.258 
17.531 
16.422 
36.311 

1.723.965 2.257.396 1.909.566 
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POROČILO 

o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 

temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj 

zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in 
v tujini, o poteku preoblikovanja te mreže in o izvozni 

usmerjenosti in ekonomičnosti naših gospodarskih enot v tujini 

. (ESA-80) 

i 
UVOD 

Skupščina SR Slovenije je na svoji seji dne 7. februarja 1979 
sprejela sklepe in stališča o temeljnih usmeritvah za organizi- 
ranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovin- 
skih kadrov doma in v tujini. 

Zbor združenega dela Skupšč ine SR Slovenije je na svoji 
63. seji dne 28. julija 1981 obravnaval prvo poroč ilo o izvaja- 
nju sklepov in stališč Skupšč ine SR Slovenije o temeljnih 
usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske 
mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini ter ugo- 
tovil, da se omenjeni sklepi in stališča prepočasi uresničujejo 
in da je v tem tudi eden od razlogov za nezadosten izvoz in 
njegovo nezadovoljivo regionalno strukturo ter tudi podprl 
sklepne ugotovitve in aktivnosti, ki so bile navedene v poro- 
č ilu za nadaljnje uč inkovitejše delovanje zunanjetrgovinske 
mreže. Ob tem je poudaril, da so sklep in stališča Skupščine 
še vedno aktualni in jih je potrebno dosledno in celovito 
izvajati, upoštevajoč  pri tem predvsem usmeritve v resoluciji o 
družbenoekonomski politiki in razvoju v SR Sloveniji v letu 
1981 na področ ju ekonomskih odnosov s tujino. 

Glede na ugotovitve, da je zunanjetrgovinska mreža organi- 
zacij združenega dela iz naše republike še vedno preveč  
razdrobljena, nepovezana, da ni izdelane in usklajene politike 
te mreže v tujini, da delo sekcij še ni zaživelo itd., je Zbor 
združenega dela še posebej naložil Gospodarski zbornici 
Slovenije in bankam, da pospešijo delovanje sekcij, v okviru 
katerih naj se organizacije združenega dela dogovorijo o 
skupnem interesu za nastop na posameznem tržišču, za boj j 
gospodarno razmestitev vseh predstavništev v tujini in za 
zmanjšanje njihovih stroškov. Organizacijam združenega dela 
pa je naložil, da do konca leta 1981 izpopolnijo svojo organizi- 
ranost za enotno in uč inkovitejše nastopanje na tujih tržišč ih, 
za smotrno povezovanje izvoznih in uvoznih poslov ter za 
nuđ enje kompleksnih objektov. 

Dne 28. 10. 1981 je Zbor združenega dela obravnaval, v 
okviru poroč ila o uresničevanju nalog na področ ju ekonom- 
skih odnosov s tujino, tudi poroč ilo o podjetjih v tujini, ki so v 
letu 1980 poslovala z izgubo. Skupšč ina SR Slovenije je 
poudarila, da je potrebno selektivno obravnavati taka podjetja 
s tem, da je potrebno tista, ki nimajo perspektive, takoj likvidi- 
rati. 

Skupšč ina SR Slovenije je že v letu 1981 obravnavala celo- 
vito problematiko zunanjetrgovinske mreže in kadrov doma in 
v tujini. Zato poroč ilo ne obravnava celotnega stanja na tem 
področ ju, marveč  predvsem z vidika predlogov in stališč , ki jih 
je k tej problematiki dala Skupščina SR Slovenije, opozarja na 
osnovne odprte probleme. Poročilu je priložen analitično 
statistični del, ki daje celovitejši pregled organiziranosti in 
stanja zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini. 

II. 
OCENA STANJA IN PROBLEMI 
ORGANIZIRANOSTI ZUNANJETRGOVINSKE 
MREŽE IN KADROV DOMA IN V TUJINI 

V zadnjih štirih letih je bila izvršena vrsta aktivnosti za 
boljše organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini: 

- preverjena je bila organiziranost zunanjetrgovinske mreže 
doma in v tujini; 

- opravljena je bila ponovna registracija zunanjetrgovin- 
skih organizacij. S tem se je število zunanjetrgovinskih orga- 
nizacij zmanjšalo za 14%; 

- ocenjeno je bilo poslovanje gospodarskih enot v tujini; na 
podlagi te ocene je moralo prenehati poslovati 20% gospo- 
darskih enot v tujini; 

- preverjena je bila stopnja uveljavljanja družbenoekonom- 
skih odnosov, še posebej uveljavljanja dohodkovnih odnosov 
med trgovskimi in proizvodnimi organizacijami združenega 
dela in dana vrsta sugestij in predlogov za njihovo uresičeva- 
nje; 

- pripravljeni in sprejeti so bili programi obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja in zastopanja tujih firm; 

- organizirane so bile sekcije pri Gospodarski zbornici 
Slovenije za usklajevanje nastopa organizacij združenega 
dela na posameznih trgih; 

- opravljena je bila analiza poslovanja podjetij v tujini, ki 
poslujejo z izgubo ter na njeni osnovi tudi sprejeti ukrepi za 
prenehanje poslovanja tistih podjetij v tujini, ki so trajno 
poslovala z izgubo; 

- izvršena je bila akcija za vrnitev v Jugoslavijo tistih delav- 
cev v gospodarskih enotah v tujini, ki so bili razporejeni v 
tujino brez ustreznih soglasij, aH pa jim je soglasje poteklo; 

- stalno je potekalo izobraževanje zunanjetrgoviriskih de- 
lavcev; 

- urejene so bile osnovne evidence o zunanjetrgovinskih 
■ organizacijah, delavcih v zunanji trgovini, gospodarskih eno- 
tah v tujini in zagotovljeno stalno spremljanje rezultatov nji- 
hovega poslovanja. 

Vse te aktivnosti je povezoval in usmerjal Koordinacijski 
odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za organiza- 
cijo združenega dela, ki opravljajo posle.zunanjetrgovinskega 
prometa, ki je sestavljen iz predstavnikov Izvršnega sveta, 
Gospodarske zbornice Slovenije in Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije 

V zunanjetrgovinski mreži tako doma kot tudi v tujini je 
prišlo do določenih pozitivnih sprememb. Mreža doma se je 
skrčila, medsebojno že dolno povezala, sprejela programe 
svojih aktivnosti na tujih tržišč ih, začela se je usmerjati v 
opravljanje več jih poslov, predvsem pa v investicijska dela v 
tujini in spoznava, da je izvoz sestavni del nadaljnjega razvoja, 
ki mora postati tudi osnova za ustvarjanje dohodka. Prav tako 
se je skrčila tudi mreža v tujini, bolj se je usmerila v izvozne 
posle iz Jugoslavije, organizacije združenega dela se že do- 
govarjajo za skupen nastop preko gospodarskih enot v tujini, 
s tem pa se tudi zmanjšuje njihovo medsebojno konkuriranje 
v tujini. 

Izboljšala seje tudi strokovnost in usposobljenost delavcev 
v zunanji trgovini. 

Kljub temu so v organiziranosti zunanjetrgovinske mreže še 
vedno nekatere pomanjkljivosti, tako da je slika zunanjetrgo- 
vinske mreže doma in v tujini naslednja: 

A) ZUNANJETRGOVINSKA MREŽA DOMA 
1. V SR Sloveniji je za opravljanje poslov zunanjetrgovin- 

skega prometa registriranih 309 organizacij združenega dela, 
medtem ko jih je bilo pred uveljavitvijo Zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino registriranih 356. 
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Zunanjetrgovinska mreža je razdrobljena, ustrezna delitev 
dela v organiziranosti zunanje trgovine ni dosežena, zunanje- 
trgovinski posli se opravljajo v številnih organizacijah združe- 
nega dela, zato je zunanja trgovina premalo uč inkovita. Za 
posamezne posle zunanjetrgovinskega prometa ter za posa- 
mezne trgovske stroke je registriranih preveliko število orga- 
nizacij združenega dela. 

V zadnjem letu je bila še naprej prisotna težnja po širitvi 
zunanjetrgovinske mreže doma. Tako je vedno več zahtev 
proizvodnih organizacij za opravljanje zunanjetrgovinskih po- 
slov za lastne potrebe, v nekaterih primerih pa tudi za druge 
kot trgovec. Trgovske organizacije pa želijo širiti svoje poslo- 
vanje na nove zunanjetrgovinske stroke, za katere do sedaj 
niso bile registrirane. Zaradi podobnih tendenc v drugih repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah se organiziranost zunanje 
trgovine in njeno poslovanje zapirata v republiške meje. Ker 
številne zunanjetrgovinske organizacije delajo za majhen go- 
spodarski prostor, prihaja do podvajanja teh poslov v posa- 
meznih organizacijah združenega dela in njihove medsebojne 
konkurence ne samo doma, marveč predvsem v tujini. 

Zaradi takšnih usmeritev, ki vodijo k nadaljnji drobitvi in 
slabši uč inkovitosti so pristojni organi v SR Sloveniji vodili 
restriktivno politiko dajanja soglasij za vpis poslov zunanjetr- 
govinskega prometa v sodni register in ugodili le manjšemu 
številu zahtev, 

Istočasno je bila v vsej Jugoslaviji sprožena aktivnost za 
vzpodbujanje specializacije in koncentracije zunanjetrgovin- 
ske mreže doma ob upoštevanju načela enotnosti jugoslovan- 
skega trga. Pripravljen je bil osnutek dopolnilnih kriterijev za 
registracijo zunanjetrgovinskih organizacij združenega dela 
Ti kriteriji se ne bi uporabljali samo za organizacije združe- 
nega dela, ki se želijo na novo registrirati, marveč tudi že za 
registrirane organizacije združenega dela in sicer tako, da bi 
tiste, ki ob preverjanju rezultatov poslovanja za posamezno 
leto oziroma za določeno obdobje ne bi izpolnjevale sprejetih 
kriterijev, morale prenehati opravljati posle zunanjetrgovin- 
skega prometa. V tem smislu se bo ponovno preverila upravi- 
čenost organizacij združenega dela do zunanjetrgovinske re- 
gistracije. 

2. Tudi v samih organizacijah združenega dela, predvsem v 
sestavljenih organizacijah združenega dela ni dosežena deli- 
tev dela. Zunanjetrgovinski posli se opravljajo na več  nivojih - 
v sami sestavljeni organizaciji združenega dela in njenih č la- 
nicah in tako prihaja do podvajanja zunanjetrgovinskih po- 
slov. Poleg tega pa nekatere sestavljene organizacije združe- 
nega dela in poslovne skupnosti sploh niso organizirane 
zaradi opravljanja skupnih nalog marveč so v njih organiza- 
cije združenega dela povezane le formalno 

3. Združevanje dela in sredstev med trgovskimi in proizva- 
jalnimi organizacijami po zakonu o obveznem združevanju 
dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga in storitev s proizvajalnimi organizacijami 
združenega dela, počasi teče. 

K sklenjenim samoupravnim sporazumom je ob preregi- 
straciji koordinacijski odbor za organizacije združenega dela, 
ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa dal vrsto 
pripomb in sugestij za njihovo dopolnitev in s sklepom tudi 
zadolžil organizacije združenega dela, da te sporazume v 
določenem roku dopolnijo oziroma popravijo. 

Po novem zakonu bi se morali vsi obstoječ i samoupravni 
sporazumi ter pogodbe, ki se nanašajo na trajno poslovno 
sodelovanje, uskladiti do konca leta 1981 z določ ili zakona 

Za evidentiranje sporazumov je po novem zakonu zadol- 
žena Gospodarska zbornica republike oziroma avtonomne 
pokrajine, ki mora tudi analizirati vsebino samoupravnih spo- 
razumov in spremljati njihovo izvajanje. Gospodarska zbor- 
nica Slovenije bo pregledala tudi samoupravne sporazume, ki 
so bili sklenjeni pred uveljavitvijo zakona ter ugotovila' ali so 
bile tedaj dane pripombe upoštevane. 

Zakon je še posebej predvidel, da se temeljni organizaciji 
združenega dela, ki se ukvarja z izvozom in uvozom in je bila 
do uveljavitve zakona vpisana v sodni register za opravljanje 
poslov zunanjetrgovinskega prometa po zakonu o prometu 
blaga in storitev s tujino, ni potrebno ponovno vpisati v sodni 
register. 

Do 31. 3 1982 je pri Gospodarski zbornici Slovenije eviden- 
tiranih le 39 samoupravnih sporazumov, ob tem, da je za 

zunanjetrgovinski promet registriranih 63 trgovskih organiza- 
cij združenega dela in 30 storitvenih organizacij združenega 
dela, ki bi morale imeti sklenjene in usklajene omenjene 
samoupravne sporazume. 

Vzrok tako majhnemu številu evidentiranih samoupravnih 
sporazumov na področju zunanjetrgovine (ocenjujemo, da jih 
je bilo pred zakonom v SR Sloveniji sklenjenih več kot tisoč ) 
je med drugim tudi dejstvo, da njihovo usklajevanje z zako- 
nom in evidentiranje ni vezano na ponovno registracijo Pose- 
bej je zaskrbljujoče da prometne in proizvodne organizacije 
združenega dela niso zadosti zainteresirane za skupno poslo- 
vanje na podlagi skupnega prihodka ob skupnem riziku. 

Poleg tega pa je razlog tako majhnega števila evidentiranih 
samoupravnih sporazumov tudi enostranska obveznost, ki jo 
je zakon pri sporazumevanju naložil le organizacijam združe- 
nega dela, ki opravljajo promet blaga in storitev. 

4. Pri organizacijah združenega dela je še vse premalo 
usmeritev za izvajanje kompleksnih poslov v tujini. Bistvenih 
premikov na področ ju investicijskih del v tujini, ki bi bili 
usmerjeni k izdelavi in izvedbi skupnih programov nastopa, 
praktično ni. 

Gradbeniške organizacije se še vedno niso dovolj organizi- 
rale in povezale za skupno nastopanje in izvajanje investicij- 
skih del v tujini. Organizacije, ki bi bile sposobne koordinirati 
in povezovati taka dela v tujini in v teh okvirih sklepati tudi 
kompleksne posle, so premalo razvite in organizirane. 

Zaradi boljšega organiziranja in povezovanja organizacij 
združenega dela je bilo pri Gospodarski zbornici Slovenije 
nedavno ustanovljeno splošno združenje za inženiring. 

5. V Sklepih in stališč ih Skupščine so posebej opredeljene 
naloge zastopniških organizacij združenega dela pri poveče- 
vanju izvoza jugoslovanskega blaga. Zato so bile zastopniške 
organizacije dolžne izdelati srednjeročne programe zastopa- 
nja tujih firm, v katerih so predvidele obseg uvoza od princi- 
palov, izvoz jugoslovanskega blaga principalom ter druge 
poslovne možnosti sodelovanja. Na podlagi sprejetih srednje- 
ročnih programov zastopanja tujih firm so organizacije zdru- 
ženega dela dobile soglasje za zastopanje tujih firm. 

V letu 1982 je bila opravljena anketa o realizaciji srednje- 
ročnih programov zastopanja tujih firm: od 84 organizacij 
združenega dela je podatke posredovalo 58 organizacij zdru- 
ženega dela. Od 58 organizacij združenega dela je imelo 51 
organizacij združenega dela v letu 1981 s tujimi firmami 
sklenjenih 692 pogodb o zastopanju, sedem organizacij zdru- 
ženega dela pa nima sklenjene nobene pogodbe; od teh sta 
dve organizaciji združenega dela šele pridobili soglasje za 
zastopanje in še nista sklenili zastopniških pogodb 

Iz podatkov o blagovni menjavi je razvidno, da uvoz od 
principalov predstavlja v celotnem uvozu SR Slovenije velik 
delež, medtem ko je delež v izvozu majhen, precejšnje število 
zastopniških organizacij pa ni realiziralo nobenega izvoza 
principalom v letih 1979-1981, čeprav so ga planirale. Nobena 
zastopniška organizacija združenega dela ni v celoti izvršila 
sprejetega programa v smislu temeljnih usmeritev Skupščine 
SR Slovenije, 

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije je bilo skle- 
njenih 27 pogodb o višjih oblikah gospodarskega sodelova- 
nja. Trgovske organizacije pa so udeležene v pogodbah o 
višjih oblikah sodelovanja v desetih primerih in sicer le s 
sredstvi (skupna vlaganja). 

Zaradi tako slabega izvrševanja programov je koordinacij- 
ski odbor pričel z ocenjevanjem dela posamezne zastopniške 
organizacije združenega dela in dvema že izdal odločbo, da 
se izbrišeta iz sodnega registra za zastopanje tujih firm. 

6. Skupščina SR Slovenije je tudi sprejela posebne sklepe 
in stališča za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja 
in opredelila, da se za opravljanje poslov obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja lahko registrirajo le tiste organizacije 
združenega dela, ki bodo s proizvodnimi organizacijami zdru- 
ženega dela združevale delo in sredstva za razvoj višjih oblik 
obmejnega gospodarskega sodelovanja na proizvodnem po- 
droč ju in tudi sprejele srednjeročne programe združevanja 
dela in sredstev za razvoj višjih oblik obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja. 

Tudi programi obmejnega gospodarskega sodelovanja se 
ne izvršujejo tako kot so začrtani. Čeprav še ni opravljen 
celoten pregled izvrševanja programov, pa je mogoče ocenitK 
da so nekatere organizacije združenega dela sprejele te pro- 

priloga poročevalca 61 



grame samo zato, da so pridobile registracijo in izkoristile 
nekatere ugodnosti, ki so predvidene za poslovanje v obmej- 
nem gospodarskem sodelovanju. 

B) ZUNANJETRGOVINSKA MREŽA V TUJINI 
1. Zunanjetrgovinska mreža v tujini je pomemben element 

pospeševanja politike ekonomskih odnosov s tujino za ure- 
sničevanje poslovnih ciljev organizacije združenega dela in 
razvoj proizvodnje, kar naj ima predvsem za rezultat, poveča- 
nje izvoza blaga in storitev iz Jugoslavije in doseganje več je 
produktivnosti dela z vključevanjem v mednarodno delitev 
dela. 

2. Stanje organiziranosti mreže v tujini je odraz stanja 
organiziranosti mreže doma. Mreža v tujini je razdrobljena, 
številčna, med seboj nepovezana, v tujini si gospodarske 
enote često medsebojno konkurirajo,neustrezno je regio- 
nalno razporejena. Predvsem je prisotna v razvitih zahodnih 
državah in še vedno preveč uvozno usmerjena. Zaradi tega so 
stroški poslovanja te mreže precej visoki, ni pa uč inkovita 
predvsem pri pospeševanju izvoza jugoslovanskega blaga. 
Znač ilno je tudi, da so podjetja v tujini ustanovljena s premaj- 
hnimi osnovnimi sredstvi in zato v tujini najemajo drage 
kredite za svoje poslovanje. 

Zaradi takega stanja so bila v SFRJ sprejeta skupna merila 
za ocenjevanje smotrnosti nadaljevanja dela oblik opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini. Ta merila so: več ji izvoz 
podjetja ali predstavništva v tujini iz Jugoslavije od uvoza 
vanjo, potreben najmanjši izvoz na zaposlenega v podjetju ali 
predstavništvu y tujini, koncentracija tam, kjer SFRJ ustvarja 
največ ji trgovski deficit, opravljanje gospodarskih dejavnosti 
za celotno področje SFRJ z vidika enotnosti jugoslovanskega 
trga ter sorazmerni stroški poslovanja. 

Na njihovi podlagi je bilo doslej analiziranih 27 držav, od 
tega vse socialistične države vzhodne Evrope, razvite evrop- 
ske države ter1 nekatere druge več je države; analiza gospodar- 
skih enot v državah v razvoju bo opravljena predvidoma do 
prve polovice leta 1983. 

V tem okviru je bilo analizirano poslovanje 159 gospodar- 
skih enot iz SR Slovenije (to predstavlja 64% vseh gosposar- 
skih enot v tujini iz SR Slovenije), od katerih jih mora prene- 
hati s poslovanjem 32, kar predstavlja 20% do sedaj analizira- 
nih enot iz SR Slovenije. 

Ti podatki še ne dajejo dokončne slike ponovne registracije 
oziroma racionalizacije zunanjetrgovinske mreže v teh drža- 
vah, kajti dokončne odločitve za vrsto gospodarskih enot še 
ni, ker se rezultati za 80 gospodarskih enot iz SFRJ (v tem 
okviru 23 iz SRS) še preverjajo oziroma se bodo upoštevali 
rezultati poslovanja v letu 1981 pri njihovi dokončni razpore- 
ditvi, za države v razvoju pa bodo odločitve šele sprejete. 

3. Za usklajevanje medsebojnih interesov organizacij zdru- 
ženega dela in uresničevanje skupne politike na področju 
ekonomskih odnosov s tujino in v tem okviru koncipiranje 
organiziranja in povezovanja zunanjetrgovinske mreže slo- 
venskih organizacij v posamezni državi oziroma v skupini 
držav ter vključevanja slovenske v jugoslovansko mrežo v 
tujini, so bile pri Gospodarski zbornici Slovenije ustanovljene 
sekcije. Po statutu Gospodarske zbornice Slovenije so naloge 
sekcij: usklajevanje programov aktivnosti članic sekcije, 
predvsem z vidika povečevanja izvoza, povezovanja uvoznih z 
izvoznimi tokovi, sporazumevanje v primerih, ko prihaja do 
prekrivanja programov aktivnosti, dogovarjanje o skladnem 
delovanju zunanjetrgovinske mreže in o drugih vprašanjih 
usklajenega nastopanja v določeni državi ali skupini držav. 

Vendar pa njihovo delo še ni v celoti zaživelo. Do sedaj so 
se pretežno vključevale le v obravnavo gradiv Zveznega se- 
kretariata za zunanjo trgovino o predlagani racionalizaciji 
zunanjetrgovinske mreže v tujini. Pri. tem pa niso v vseh 
državah uskladile zasnov in programov aktivnosti zunanjetr- 
govinskih organizacij, predvsem z vidika povečevanja izvoza, 
povezovanja uvoznih z izvoznimi tokovi. Prav tako niso izpe- 
ljale dogovarjanja v vseh primerih, kadar prihaja do prekriva- 
nja aktivnosti na posameznem tržišču in nekaterih drugih 
vprašanj skladnega delovanja in usklajenega nastopa organi- 
zacij združenega dela na posameznem tržišču. 

V sekcijah so povezane proizvodne in prometne organiza- 
cije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega 
prometa na posameznem tržišču, medtem ko so v splošnih 

združenjih organizirane organizacije združenega dela po 
branžnem principu. Sodelovanje med sekcijami in splošnimi 
združenji je premalo razvito, čeprav bi bilo nujno, saj sekcije 
brez ugotavljanja celovitih potreb in možnosti izvoza oziroma 
uvoza za proizvajalne organizacije ne morejo realno progra- 
mirati in usklajevati aktivnosti na posameznih tržišč ih. 

Tudi delovanje republiških in zveznih sekcij je premalo 
usklajeno. Njihovo delovanje bi moralo biti naravnano tako, 
da bi utrjevalo enotnost jugoslovanskega trga ter delovalo 
proti zapiranju v republiške okvire. 

4. Število podjetij v tujini, ki poslujejo z visoko rentabil- 
nostjo je majhno, več ina jih posluje na meji rentabilnosti. 
Približno, četrtina podjetij v tujini ustvarja izgubo. Izgube 
nekaterih podjetij so precej visoke in ne opravičujejo njiho- 
vega nadaljnjega obstoja. Podjetja, ki poslujejo z dobičkom 
pa le v manjši meri transferirajo ta dobiček v Jugoslavijo. 

Zaradi trajne izgube dalj kot tri leta, so pristojni organi v SR 
Sloveniji sprejeli v 1981. letu sklep, da morajo tri taka podjetja 
v tujini prenehati poslovati in so organizacije združenega dela 
ustanoviteljice zanje že začele postopek likvidacije. 

Eden izmed ugotovoljenih razlogov za izgube nekaterih 
podjetij v tujini je ugotavljanje poslovnega rezultata po pla- 
čani realizaciji, torej po jugoslovanskih predpisih o ugotavlja- 
nju celotnega prihodka. Zaradi tega je SR Slovenija predla- 
gala, da se poslovni rezultati podjetij v tujini ugotavljajo po 
predpisih države, v kateri je sedež podjetja v tujini, vendar s 
svojim stališčem pri sprejemanju sprememb in dopolnitev 
zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini ni 
uspela. 

5. Izvoz in uvoz prek podjetij v tujini sta v nenehnem 
porastu, čeprav je izvoz iz Jugoslavije nekoliko padel glede na 
uvoz. Pri tem je vrednost izvoza iz Jugoslavije še vedno večja 
od uvoza vanjo, kar pomeni, da nekatere organizacije združe- 
nega dela pri svojih naložbah v tujini ustvarjajo neto devizni 
efekt in se taka menjava vključuje v usmeritve ekonomske 
politike SR Slovenije in SFR Jugoslavije s tujino. 

Nekatera podjetja pa še vedno več  uvažajo v Jugoslavijo kot 
iz nje izvažajo. Stroški poslovanja podjetij v tujini so pov- 
prečno visoki. 

6. Predstavništva organizacij združenega dela v tujini so 
praviloma usmerjena v izvoz, ki pa je po obsegu relativno 
majhen. Celoten promet, ki ga ustvari predstavništvo v po- 
slovnem letu, le redko preseže 10 mio US 0 in so zato tudi 
stroški poslovanja visoki. Stroški poslovanja posameznega 
predstavništva se gibljejo med 0,5 do 10% ustvarjenega pro- 
meta, povprečno pa znašajo 1.5-2% realiziranega prometa. 

7. Regionalno so podjetja in predstavništva še vedno pre- 
težno ustanovljena v razvitih zahodnih državah in socialistič- 
nih državah Vzhodne Evrope, v zadnjem času pa se kaže tudi 
nekoliko močnejša usmeritev organizacij združenega dela v 
ustanavljanje lastne mreže v DVR in to predvsem tam, kjer 
naše organizacije izvajajo investicijska dela. 

8. Eden izmed ključnih problemov je tudi, da nastop v tujini 
ni dovolj dobro pripravljen, kar kažejo tudi poslovni rezultati. 
V pripravljalno fazo posamezne naložbe v tujini so preredko 
vključene ustrezne strokovne inštitucije, ki poznajo razmere 
in pogoje na posameznem tržišču; odloč itve prepogosto 
sprejemajo poslovodne strukture v organizacijah združenega 
dela brez temeljite in vsestranske proučitve posamezne na- 
ložbe s strani delavcev v organizacijah združenega dela. 

9. Kljub temu, da so bile osnovne zakonske rešitve sprejete 
že leta 1977, urejanje nekaterih vprašanj pa prepuščeno pod- 
zakonskim aktom, nekateri med njimi še niso sprejeti. Pri tem 
nastajajo številni problemi, predvsem glede knjigovodstva, 
izgub, prenosa dobička iz podjetij v tujini in njegovi uporabi, 
pokrivanju izgub itd. 

C) ZUNANJETRGOVINSKI DELAVCI 
1. Delavci, ki opravljajo dela in naloge na zunanjetrgovin- 

skih poslih, morajo izpolnjevati predpisane pogoje ter pogoje 
določene s samoupravnimi splošnimi akti organizacijo zdru- 
ženega dela. Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, ali 
delavci, ki delajo v zunanji trgovini, izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

2. Gospodarska zbornica Slovenije je do 1. 3. 1982 izdala 
zunanjetrgovinskim organizacijam združenega dela potrdila 
za 4.025 delavcev, da izpolnjujejo predpisane pogoje ža delo v 
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zunanji trgovini. Število delavcev, ki so zaposleni v zunanji 
trgovini, se je od 31. 12. 1979 do 1. 3. 1982 povečalo za 320 
delavcev. Ti podatki se nanašajo tako na delavce, ki opravljajo 
dela in naloge na zunanjetrgovinskih poslih doma kot tudi na 
tiste, ki so razporejeni na delo v tujino. Število delavcev, ki 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov 
je veliko, vendar so ti delavci razporejeni v 309 organizacijah 
združenega dela. Nekateri delavci še vedno niso dovolj uspo- 
sobljeni za izvozni prodor predvsem na konvertibilno po- 
droč je in opravljanje kompleksnih poslov v tujini; še vedno je 
preveč delavcev usmerjenih na posle uvoza v Jugoslvijo. 
Nekatere organizacije združenega dela imajo majhno število 
zunanjetrgovinskih delavcev glede na obseg zunanjetrgovin- 
skega prometa, zato tudi ne morejo kvalitetno in uč inkovito 
izpolnjevati začrtanih ciljev. 

3. Od skupnega števila delavcev, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov, je delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 830 ali 21%. 

Struktura izobrazbe zunanjetrgovinskih delavcev je nasled- 
nja: 

- višja oz. visoka izobrazba 2400 delavcev 60% 
- srednja izobrazba 1625 delavcev 40% 
Od skupnega števila delavcev v zunanji trgovini govori tuje 

jezike 3930 delavcev in sicer 3700 delavcev aktivno in 230 
delavcev pasivno; v več ini govore nemščino 47,8%, na dru- 
gem mestu je znanje angleščine 32,9%, italijansko govori 
11,5%, francosko 4,9%, rusko 1,2%, madžarsko 0,6%, češko 
0,5%, medtem ko je znanje ostalih jezikov neznatno. 

Več ina delavcev govori le enega izmed teh jezikov. To pa ni 
dovolj za usmeritev zunanjetrgovinske menjave z deželami v 
razvoju, kjer je nujno znanje tudi nekaterih drugih jezikov kot 
kitajšč ina, arabšč ina, španščina itd. 

4. Gospodarska zbornica Slovenije je jeseni leta 1972 usta- 
novila šolo za izobraževanje delavcev v zunanji trgovini s 
sedežem v Radencih. Šola organizira poleg osnovnega izo- 
braževanja - priprave delavcev na strokovne izpite za delo pri 
zunanjetrgovinskih poslih - tudi dodatno dopolnilno izobra- 
ževanje za delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 
ki delajo na zunanjetrgovinskih poslih ter delegate slovenskih 
organizacij združenega dela, ki delajo v predstavništvih in 
podjetjih v tujini, kakor tudi za druge strokovne delavce v 
zunanji trgovini. Leta 1981 je bila uvedena nova oblika izobra- 
ževanja za delavce v zunanji trgovini, ki obsega vsa aktualna 
področja dela v zunanji trgovini. 

Obsežnost tega izobraževanja kažejo naslednji podatki o 
udeležbi na seminarjih: 

- osnovno izobraževanje - 4715 udeležencev: opravljeno 
4120 strokovnih izpitov 

- dopolnilno izobraževanje - 1067 udeležencev 
- specialno izobraževanje - 638 udeležencev 
V okviru sestavljene organizacije združenega dela Iskra je 

ustanovljena posebna šola za zunanjo trgovino. 
5. Delavci se razporejajo na delo v tujino za določen čas. To 

določ ilo organizacije združenega dela tudi upoštevajo, so pa 
primeri, ko delavci ostanejo v tujini preko dovoljenega roka ali 
pa se v tujino razporejajo brez ustreznih soglasij. 

V SR Sloveniji je bil že leta 1976 sklenjen poseben samou- 
pravni sporazum, ki je opredelil pogoje in postopek za razpo- 
rejanje delavcev v naše gospodarske enote v tujino. Kasneje 
je bil sprejet zakon o varstvu naših državljanov v tujini; spre- 
jeti pa so bili tudi skupni kriteriji za razporejanje delavcev v 
tujino vseh republik in avtonomnih pokrajin. Vsi ti akti med 
seboj niso popolnoma usklajeni. 

Poleg navedenega je potrebno opozoriti še na naslednje: 
- Organizacije združenega dela se v vedno več ji meri po- 

služujejo ustanavljanja začasnih predstavništev v tujini. Za 
njihovo ustanovitev namreč ne potrebujejo dovoljenja, mar- 
več  se ustanovitev le evidentira. Tako začasno predstavništvo 
se lahko ustanovi za dobo dveh let. To pa pomeni tudi, da 
svojega nastopa organizacija združenega dela preko zača- 
snega predstavništva v tujini ne usklajuje z drugimi organiza- 
cijami združenega dela v sekciji. 

- Včasih nepopolne, neustrezne in medsebojno nepove- 
zane informacije otežujejo ocenjevanje vseh premikov na 
področju zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih ka- 
drov tako doma kot v tujini. 

III. 
PREDLOG AKTIVNOSTI 

Izhajajoč  iz ocene stanja in organiziranosti zunanjetrgovin- 
ske mreže doma in v tujini in da bi se hitreje izvrševali sklepi in 
stališča Skupščine SR Slovenije s tem v zvezi predlagamo 
naslednje aktivnosti: 

1. Gospodarska zbornica Slovenije in Splošno združenje za 
trgovino bosta pripravila predlog sprememb (zmanjševanje) 
registracije organizacij združenega dela za zunanjetrgovin- 
sko poslovanje v smeri večje specializacije, koncentracije in 
nacionalizacije pri opravljanju zunanjetrgovinskega poslova- 
nja. Posebej bosta predlagala spremembe v tistih primerih, 
kjer je za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa po posa- 
meznih skupinah proizvodov registriranih več je število orga- 
nizacij združenega dela. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo predlagala, katere or- 
ganizacije združenega dela naj se med seboj povezujejo in 
združujejo, da bi se racionalno izkoristile prednosti že razvite 
zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije bodo predlagali, da v 
okviru sestavljenih organizacij združenega dela nadaljujejo z 
zunanjetrgovinskim poslovanjem le tiste organizacije združe- 
nega dela, ki opravljajo te naloge za vse članice sestavljene 
organizacije združenega dela ter da bo med njimi v okviru 
sestavljene organizacije združenega dela dogovorjena delitev 
dela. 

ROK: december 1982 

2. Gospodarska zbornica Slovenije bo zagotovila, da bodo 
organizacije združenega dela v sekcijah pri Gospodarski 
zbornici Slovenije ob sodelovanju splošnih združenj uskladile 
programe svojih aktivnosti po posameznih državah, obravna- 
vale vse oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini in 
ocenile smotrnost nadaljevanja dela obstoječe mreže ter se 
do ustanovitve oziroma nadaljevanja dela opredelilo; o rezul- 
tatih teh aktivnosti bo Gospodarska zbornica Slovenije obve- 
stila koordinacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije. Pri tem bodo sekcije ocenjevale tudi sposobnost 
več je izvozne usmerjenosti, več jega neto deviznega uč inka in 
ekonomičnosti naše mreže v tujini na posameznem tržišču. 
Pri tem bodo upoštevale tudi sorazmerno regionalno razpore- 
ditev in sorazmernost stroškov poslovanja. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno združenje za 
gradbeništvo in Splošno združenje za inženiring bodo predla- 
gali nač in in obliko organiziranosti za izvajanje investicijskih 
del v tujini z namenom, da bi se gradbeništvo, inženiring 
organizacije, banke in proizvajalne organizacije, predvsem 
proizvajalke opremo medsebojno poslovno in organizacijsko 
povezale za skupen in usklajen nastop na posameznem trži- 
šču ali projektu. 

ROK: december 1982 
4. Gospodarska zbornica Slovenije bo pripravila analizo o 

skladnosti samoupravnih sporazumov o združevanju dela in 
sredstev, ki so jih sklenile trgovske in proizvajalne organiza- 
cije združenega dela, z zakonom o obveznem združevanju 
dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom blaga in storitev s proizvajalnimi organizacijami 
združenega dela in o izvrševanju teh sprazumov ter predla- 
gala koordinacijskemu odboru ustrezne ukrepe za tiste orga- 
nizacije združenega dela, ki svojih obveznosti ne izpolnjujejo. 

ROK: oktober 1982 
5. Gospodarska zbornica Slovenije bo v sodelovanju z me- 

dobčinskimi gospodarskimi zbornicami obmejnih območ ij 
pregledala, kako se izvršujejo sprejeti programi obmejnega 
gospodarskega sodelovanja, ki so jih organizacije združe- 
nega dela predložile koordinacijskemu odboru za organiza- 
cije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega 
prometa pri pridobivanju soglasij za vpis teh poslov v sodni 
register. O svojih ugotovitvah bo obvestila koordinacijski od- 
bor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za organiza- 
cije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega 
prometa. Za tiste organizacije združenega dela. ki v več ji meri 
ne izvršujejo sprejetih programov, bo koordinacijski odbor 
predlagal, da se izbrišejo iz sodnega registra za opravljanje 
obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

ROK: december 1982 
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6. Koordinacijski odbor za organizacije združenega dela, ki 
opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, bo tistim za- 
stopniškim organizacijam združenega dela, ki niso realizirale 
ali bistveno odstopajo od realizacije srednjeročnega pro- 
grama zastopanja tujih firm izdal sklep, da se njihova dejav- 
nost izbriše iz sodnega registra. 

ROK: oktober 1982 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje bo od za- 

stopniških organizacij, ki še niso posredovale poroč ila o reali- 
zaciji srednjeročnih programov zastopanja tujih firm, zahte- 
val, da to takoj storijo. 

ROK: september 1982 
7. Gospodarska zbornica Slovenije bo zagotovila, da bodo 

sekcije ponovno obravnavale vsa podjetja v tujini, katerih 
ustanoviteljice so slovenske organizacije in ki so poslovala z 
izgubo v letu 1981. Ugotovila bo razloge za nastalo izgubo, 
nadaljnje razvojne možnosti podjetij v tujini, ali so delavci v 
organizaciji združenega dela - ustanoviteljici sprejeli sanacij- 
ske programe podjetij v tujini ter ocenila smotrnost nadaljeva- 
nja dela teh podjetij v tujini. Za tista podjetja, ki poslujejo z 
izgubo zaporedoma 3 leta ter tudi druga, ki so v letu 1981 
ustvarila več jo izgubo in niso usmerjena v iztfoz iz Jugoslavije 
bo predlagala, da prenehajo poslovati. 

Sekcije bodo tudi ponovno obravnavale vse gospodarske 
enote v tujini iz SR Slovenije, ki iz Jugoslavije manj izvozijo 
kot vanjo uvozijo ter predlagala, da lahko nadaljujejo s poslo- 
vanjem le tiste gospodarske enote v tujini, katerih program 
poslovanja je opredeljen z vidika družbeno dogovorjenih 
uvoznih prioritet ter so stroški poslovanja nižji od povprečnih 
stroškov vseh enot enake oblike opravljanja gospodarske 
dejavnosti v tujini. 

ROK: oktober 1982 
8. Republiški komite za mednarodno sodelovanje, Gospo- 

darska zbornica Slovenije in Samoupravna interesna skup- 
nost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino bodo v 
sodelovanju s poslovnimi bankami opredelili pogoje in posto- 

pek pod katerimi podjetja v tujini lahko najemajo kredite v 
tujini. 

ROK: september 1982 
9. Narodna banka Slovenije bo stalno spremljala kako orga- 

nizacije združenega dela vnašajo v Jugoslavijo ustvarjeni do- 
biček v podjetjih v tujini in o tem obveščala koordinacijski 
odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, da bi ta 
lahko ustrezno ukrepal. 

10. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predlagal Zvez- 
nemu izvršnemu svetu sprejem vseh predpisov, ki se nanašajo 
na opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini in so predvi- 
deni z zakonom, pa dosedaj še niso bili sprejeti. 

ROK: september 1982 
11. Služba družbenega knjigovodstva in Narodna banka 

Slovenije bosta uskladili evidence in register oblik opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tujini, Služba družbenega knjigo- 
vodstva pa bo razširila računalniške obdelave podatkov tudi 
na podatke, ki bodo omogočali analiziranje poslovanja in 
organiziranosti zunanjetrgovinske mreže v tujini. 

ROK: december 1982 
12. Gospodarska zbornica Slovenije bo še naprej razvijala 

in dograjevala sistem izobraževanja s ciljem doseč i celovito 
oblikovanje delavcev v zunanji trgovini, ki bodo temeljito 
poznali tuje gospodarske sisteme in njihova gospodarska 
gibanja ter znali jezike države, s katero poslujejo. Šola za 
usposabljanje zunanjetrgovinskih delavcev pri Gospodarski 
zbornici Slovenije bo še naprej razvijala programe izobraže- 
vanja zunanjetrgovinskih delavcev na vseh aktualnih področ- 
jih dela v zunanji trgovini. 

ROK: december 1982 
Koordinacijski odbor za organizacije združenega dela, ki 

opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, bo tekoče 
spremljal uresničevanje sklepov in stališč  o temeljnih usmeri- 
tvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini in potek preobli- 
kovanja te mreže ter o tem in o izvrševanju teh aktivnosti 
poročal Izvršnemu svetu, ta pa Skupšč ini SR Slovenije. 
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