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RESOLUCIJA o sprejetju postopka za razdružitev SFRJ in o možni razdružitvi 
v zvezo suverenih republik     

- S potrjevanjem svoje privrženosti načelom in ciljem 
Listine OZN, Helsinške deklaracije in Zaključnega doku- 
menta pariške konference o varnosti in sodelovanju 
v Evropi, 

- z opiranjem na neodtujljivo in neizkoriščeno pravico 
hrvaškega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do 
odcepitve in združevanja z drugimi narodi in državami, in 
suverenosti Republike Hrvatske, ki po njeni ustavi pripada 
vsem njenim državljanom, ne glede na njihovo pripadnost 
in poreklo, 

- prepričani, da nadaljnji razvoj in utrjevanje dobrega 
sosedstva, medsebojnega prijateljstva in sodelovanja 
z vsemi narodi in državammi Evrope ustreza bistvenim 
interesom Republike Hrvatske in vseh držav ter da pri- 
speva k mednarodnemu miru in varnosti, 

- z graditvijo sodobne civilne družbe in pravne države, 
ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, tržnega 
gospodarstva in evropske skupnosti, kot največjih ciljev 
hrvatskega naroda in vseh držav ter celotne mednarodne 
skupnosti, 

- z zavedanjem, da bo šele morebitni novi zgodovinski 
sporazum, ki ga pripravljajo suverene republike današnje 
SFRJ, omogočil njihovim predstavnikom sklepanje prav- 
noveljavne mednarodne pogodbe, sprejema Sabor Repu- 
blike Hrvatske na seji Zbora 21. februarja 1991, ob prejemu 
Resolucije Skupščine Republike Slovenije o predlogu za 
sporazumno razdružitev SFRJ in na podlagi 140. člena 
ustave Republike Hrvatske ter na predlog predsednika 
Republike 

RESOLUCIJO O SPREJETJU 
POSTOPKA ZA RAZDRUŽITEV SFRJ 
IN O MOŽNI ZDRUŽITVI V ZVEZO 
SUVERENIH REPUBLIK 

Republika Hrvatska sprejema Resolucijo Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi 140. člena ustave Repu- 
blike Hrvatske o sporazumni razdružitvi SFRJ na vec suve 
renih in samostojni držav. Nove države, ki nastajajočz na - 
družitvijo SFRJ, so suverene v popolnem smislu besede na 
celotnem območju v okviru sedanjih meja R®Pu^'lke. 
Sabor Republike Hrvatske predlaga, da se postopek za 
razdružitev izvede postopno, demokratično in v interesu 
vseh prizadetih strani. 

Drugič: 
Republika Hrvatska je pripravljena na združevanje samo 

s tistimi republikami — državami današnje SFRJ, ki si 
vzajemno priznavajo temeljne pravice vsake od njih do 
obstanka, samostojnosti, suverenosti, enakosti ter medna- 
rodne subjektivitete in spoštovanja in ki se zavežejo, da se 
ne bodo vmešavale v zadeve, ki so v notranji pristojnosti, 
razen k<5 je to dovoljeno s pravili mednarodnega prava. 

Tretjič: 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti medrepubli- 

ško zvezo samo s tistimi državami, ki zagotavljajo ena 
drugi status suverene države in prostorsko celovitost (teri- 
torialno integriteto) in se zavežejo vzdrževanja postopkov, 
ki bi lahko škodili državni suverenosti in prostorski celovi- 
tosti druge države. 

Četrtič: 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti zvezo samo 

s tistimi državami, ki v svojih ustavah in zakonih vsem 
svojim državljanom, neodvisno od nacionalne pripadnosti 
in drugih razlik, zagotavljajo enake pravice in svoboščine. 

Petič: 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti meddržavno 

zvezo samo s tistimi državami, ki se zavežejo priznavati in 

spoštovati vse pravice do enakega postopka, sodelovanja 
v političnem odločanju, jezika in pisave ter kulturnih usta- 
nov pripadnikov drugih narodov in manjšin, ki živijo na 
njihovem območju, v skladu s splošno priznanimi nor- 
mami mednarodnega prava. 

Šostič * 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti meddržavno 

zvezo s tistimi državami, ki bodo spoštovale na svojem 
celotnem območju pluralizem lastništva, svoboden pretok 
delovne sile, blaga in kapitala, v skladu z mednarodno 
sprejetimi konvencijami in pravili Evropske skupnosti. 

Sedmič: 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti zvezo 

s tistimi državami, ki soglašajo, da se pravni režim celot- 
nega premoženja, ki se lahko kvalificira kot zvezno (jugo- 
slovansko) premoženje, uredi s posebnim medsebojnim 
sporazumom, na temelju načel mednarodnega prava in 
načel varstva gospodarske suverenosti in interesov vseh 
prizadetih strani. 

Osmič: 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti zvezo 

s tistimi državami, ki priznavajo nujnost obstoja kolektivne 
varnosti, vključno z medsebojnim sodelovanjem na 
področju obrambe in varnosti, v skladu s splošnimi priza- 
devanji, da se ohranita in okrepita mir in varnost tudi v tem 
delu Evrope. 

Devetič: 
Republika Hrvatska je pripravljena skleniti zvezo z dru- 

gimi državami, ki spoštujejo enotnost evropskega ekolo- 
škega prostora in splošne ter mednarodno sprejete norme 
o varstvu in izboljševanju okolja. 

Republika Hrvatska je pripravljena skleniti zvezo tudi 
z drugimi državami Evrope, tudi SFRJ, vkl|učno s pravico 
sklepanja ustreznih dvostranskih in multilateralnih spora- 
zumov. 

Enajstič: 
Republika Hrvatska je za nadaljevanje pogajanj suvere- 

nih republik pripravljena določiti minimum zveznih funkcij 
v prehodnem obdobju, dokler se ne doseže dogovor o raz- 
družitvi, konkretno o oblikovanju nove zveze suverenih 
republik. 

Dvanajstič:' 
Ta resolucija predstavlja temelj in kažipot za končni 

dogovor o ureditvi medsebojnih odnosov Republike Hrvat- 
ske z drugimi republikami in državami, s predlogom, da se 
konča do 30. junija 1991. 

Sabor Republike Hrvatske pošilja to resolucijo vsem 
vodstvenim predstavniškim telesom republik, pokrajin in 
SFRJ. 

Zagreb, 21. februarja 1991 
SABOR 

REPUBLIKE HRVATSKE 

PREDSEDNIK SABORA 
dr. Žarko Domljan 

PREDSEDNIK 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
Ivan Matija 
PREDSEDNIK 
ZBORA OBČIN 
Slavko Degoricija 
PREDSEDNIK 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
Ivan Vekič 

Prevedeno v službah Skupščine R Slovenije. 



Predlog zakona o OBRAMBI IN ZAŠČITI - ESA 183 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Janez JANŠA, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za ljudsko obrambo, 

- Jelko KACIN, namestnik republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo, 

- Miran BOGATAJ, svetovalec Izvršnega sveta v Repu- 
bliškem sekretariatu za ljudsko obrambo. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 63. seji 
dne 28. 2. 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OBRAMBI IN ZAŠČITI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Predlog zakona o obrambi in zaščiti bodo obravnavali Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komi- 
sija skupščine za obrambo kot matično delovno telo 

PREDLOG ZAKONA o obrambi in zaščiti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja: 
- organizacijo, pripravljanje in delovanje obrambnega 

sistema za primer, če bi bile ogrožene svoboda, neodvisnost, 
suverenost in ozemeljska celovitost Republike Slovenije; 

- enotne osnove sistema za zaščito in reševanje ljudi, 
materialnih in drugih dobrin za primer naravnih in drugih 
nesreč ter vojnih dejstvovanj. 

Ta zakon določa tudi temeljne ukrepe ter druge varnostne 
priprave za odpravljanje izrednih razmer, če bi izjemna 
splošna nevarnost ogrozila obstanek Republike Slovenije ozi- 
roma njeno ustavno ureditev. 

2. člen 
Obrambni sistem Republike Slovenije obsega obrambne 

ukrepe in aktivnosti, ki jih izvajajo organi, organizacije in 
drugi nosilci sistema ter obrambne sile, da bi preprečili in 
odvrnili morebiten napad oziroma zagotovili pravočasno in 
organizirano upiranje napadu na državo. 

Obrambne sile, ki obsegajo oborožene sile, narodno zaš- 
čito in enote za zveze, so temeljni nosilec oboroženih oblik 
upiranja napadu na državo. Oborožen odpor skupaj z neobo- 
roženimi oblikami odpora ter delovanjem nosilcev obramb- 
nega sistema tvori celoto. 

Nosilci obrambnega sistema z obrambnimi načrti zagotav- 
Ijajo pravočasno in načrtno izvrševanje obrambnih ukrepov, 
prehod v vojne razmere ter materialno in zdravstveno oskrbo 
oboroženih sil, prebivalstva ter drugih obrambnih potreb 
v vojni. 

3. člen 
Zaščita in reševanje obsegata: 
- ukrepe in aktivnosti za preprečevanje nastanka in 

odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter vojnih 
dejstvovanj; 

- ukrepe za zaščito in reševanje; 
- priprave državljanov, podjetij in drugih nosilcev; 
- priprave in delovanje splošnih reševalnih služb ter 

civilne zaščite; 
- organizacijo opazovanja in obveščanja o nevarnostih. 

Zaščita in reševanje se v republiki organizirata kot enoten 
sistem, ki deluje v miru in v vojni. 

" 
4. člen 

Oborožen boj in vse druge oblike odvračanja ter upiranja 
napadu na državo in izvajanje zaščite ter reševanja temeljijo 
na spoštovanju načel mednarodnega prava oziroma sprejetih 
mednarodnih obveznosti. 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV PRI 
URESNIČEVANJU OBRAMBE IN ZAŠČITE 

5. člen 
Na področju obrambe in zaščite državljani v skladu z ustavo 

uresničujejo: 
1. vojaško dolžnost, ki jo izvršujejo v oboroženih silah, 

v določenih sestavih organov za notranje zadeve in v enotah 
za zveze republike in občin; 

2. delovno dolžnost, ki jo izvršujejo v podjetjih, zavodih in 
drugih organizacijah, v državnih organih in z opravljanjem del 
za oborožene sile oziroma za obrambo države; 

3. dolžnost delovati v civilni zaščiti ter izvajati ukrepe 
osebne in vzajemne zaščite; 

4. dolžnost delovati v službi za opazovanje in obveščanje. 
Za izvrševanje določenih varnostnih in obrambnih nalog so 

državljani dolžni delovati v narodni zaščiti. 
Državljani so se dolžni usposabljati za tiste naloge obrambe 

in zaščite h katerim so razporejeni ali, ki so določene, da jih 
bodo opravljali pri obrambi oziroma zaščiti. Ne glede na 
razpored so se v skladu z zakonom dolžni dopolnilno uspo- 
sabljati tudi za vojaško strokovne naloge, za katere so bili 
posebej poslani na šolanje. 

Vojaško dolžnost urejajo posebni predpisi. 
Pri izvrševanju dolžnosti iz prvega, drugega in tretjega 

odstavka morajo državljani varovati državne, vojaške in 
uradne skrivnosti ter po predpisih vzdrževati orožje in 
opremo, ki jim je zaupana. 

Državljani se razporejajo na dolžnosti iz 1., 2., 3. in 4. točke 
prvega odstavka tega člena. Posameznik je lahko razporejen 
tudi k opravljanju več dolžnosti, če se te med seboj ne izklju- 
čujejo. 
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6. člen 
Državljani imajo materialno dolžnost, ki jo izvršujejo z daja- 

njem vozil, strojev in drugih določenih sredstev ter opreme 
oboroženim silam, narodni zaščiti, enotam za zveze, civilni 
zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje, državnim orga- 
nom ter podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, katerih 
dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito. 

Državljani so dolžni dajati sredstva in opremo iz prejšnjega 
odstavka tudi v miru zaradi pregledov in vaj ter po odločitvi 
pristojnega štaba za civilno zaščito za izvajanje zaščite in 
reševanja. 

Materialno dolžnost v skladu s prvim in drugim odstavkom 
imajo tudi društva in druge organizacije državljanov, razen 
gasilskih in drugih organizacij za sredstva in opremo name- 
njeno zaščitni in reševalni dejavnosti. 

Vrsto sredstev in opreme za katero velja materialna dolž- 
nost določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
Podatke o teh sredstvih zbirajo, hranijo in uporabljajo upravni 
organi, pristojni za obrambne zadeve. Organi, ki zbirajo 
podatke o sredstvih in opremi po tem členu, so jih dolžni dati 
na razpolago upravnim organom, pristojnim za obrambne 
zadeve, na njihovo zahtevo. 

7. člen 
Delovno dolžnost izvajajo državljani, ki so stari najmanj 18 

let in so zdravstveno sposobni za delo. 
Delovna dolžnost se po odločitvi pristojnega organa lahko 

izjemoma uvede tudi v miru in v izrednih razmerah v dejavno- 
stih posebnega pomena za obrambo in zaščito. Delovna dolž- 
nost v miru se lahko uvede le, če je neposredno ogrožena 
varnost ljudi in premoženja v večjem obsegu oziroma, da se 
izvršijo nujne naloge obrambe in zaščite ali mednarodne 
obveznosti. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podrobneje 
predpiše način izvajanja delovne dolžnosti. 

8. člen 
Naloge v narodni zaščiti lahko opravljajo državljani, ki so 

dopolnili 18 let starosti. 
Opravljanja nalog v narodni zaščiti je oproščen kdor je 

zaradi bolezni ali poškodbe začasno ali trajno nezmožen za 
delo ali če je poklican k opravljanju dolžnosti na katero je 
razporejen, v skladu s tem zakonom. Opravljanja nalog 
v narodni zaščiti so oproščeni tudi delavci organov za notra- 
nje zadeve ter državljani, ki jim je v skladu z zakonom priz- 
nana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

9. člen 
Državljani morajo brez odlašanja obvestiti najbližji center 

za obveščanje, organ za notranje zadeve ali gasilsko enoto 
o vsaki nevarnosti naravne ali druge nsreče, ki so jo opazili ali 
kako drugače zanjo zvedeli. 

Ob nastanku naravne in druge nesreče se je vsak državljan, 
star najmanj 18 let, dolžan vključiti v zaščito in reševanje 
v skladu s svojimi sposobnostmi in možnostmi, dokler ni 
poklican k opravljanju drugih nalog. 

* 10. člen 
V civilni zaščiti so dolžni delovati državljani, ki so zdrav- 

stveno sposobni za delo, od 18. do dopolnjenega 55. leta 
starosti. Na podlagi prostovoljne odločitve lahko v civilni 
zaščiti delujejo tudi starejši. 

Državljan, ki je razporejen v civilno zaščito, dobi knjižico 
pripadnika civilne zaščite, ki jo izda upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve. 

Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen v štab za civilno 
zaščito republike, občine ali medobčinske skupnosti oziroma 
združeni odred civilne zaščite, se ne more razporediti še na 
drugo dolžnost. V vojni je status takega pripadnika izenačen 
s statusom delovnega obveznika. 

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka se uporab- 
ljajo tudi za razporejanje državljanov v službo za opazovanje 
in obveščanje. 

11. člen 

V civilno zaščito ne morejo biti razporojeni: 
1. vojaški obvezniki razporejeni v vojni sestav oboroženih 

sil in pripadniki stalnega sestava oboroženih sil; 
2. delavci organov za notranje zadeve in pripadniki rezerv- 

nega sestava teh organov; 
3. nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni star 

15 let; 
4. državljani, ki zdravstveno niso sposobni za delo v civilni 

zaščiti. 

12. člen 
Državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge 

zaščite in reševanja v operativnih sestavih gasilskih organiza- 
cij, gorske in jamarske reševalne službe ter drugih društev in 
organizacij državljanov v skladu z načrti občin ali republike 
imajo pravice in dolžnosti, kot jih imajo pripadniki civilne 
zaščite, če ni drugače določeno z zakonom. Člani teh enot in 
služb se izjemoma razporejajo na obrambne dolžnosti, pravi- 
loma tako, da je omogočeno njihovo delovanje v zaščiti in 
reševanju. 

Člani enot in služb, ki opravljajo naloge v skladu s prejšnjim 
odstavkom, morajo izpolnjevati poleg splošnih zdravstvenih 
pogojev tudi posebne pogoje določene z zakonom in akti 
društva ali organizacije v sestavi katere enota ali skužba 
deluje. 

13. člen 
Zdravstveno sposobnost za opravljanje dolžnosti v narodni 

zaščiti, v civilni zaščiti ter v službi za opazovanje in obvešča- 
nje ugotavljajo zdravstvene organizacije in delavci pooblaš- 
čeni za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško 
službo. 

14. člen 
Pripadnik oboroženih sil, narodne zaščite, enot za zveze, 

rezervnega sestava organov za notranje zadeve, civilne zaš- 
čite, službe za opazovanje in obveščanje ter obveznik delovne 
dolžnosti se mora na vpoklic pristojnega organa zglasiti pri 
določenem organu oziroma organizaciji v kraju in ob času, ki 
sta navedena v splošnem ali posamičnem pozivu. 

Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen tudi na delovno 
dolžnost, se ob istočasnem pozivu k opravljanju obeh dolžno- 
sti, najprej odzove na opravljanje dolžnosti v civilni zaščiti. 
Določba tega odstavka se smiselno uporablja tudi za držav- 
ljana, ki opravlja vodstvene naloge v narodni zaščiti. 

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

15. člen 
Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, zbirajo ozi- 

roma uporabljajo ter hranijo podatke o državljanih, ki so 
dopolnili 17 let starosti, o rojstvu, državljanstvu, kraju stalne 
in začasne nastanitve, družinskem stanju, šolski izobrazbi, 
zaposlitvi in poklicu, vojaško strokovni usposobljenosti in 
znanjih pomembnih za zaščito in reševanje. Podatke zbirajo 
zato, da ugotovijo sposobnost državljanov za opravljanje 
nalog obrambe in zaščite ter jim določijo razpored ali naloge 
v oboroženih silah, narodni zaščiti, enotah za zveze, civilni 
zaščiti ter službi za opazovanje in obveščanje. O državljanih, 
ki bodo opravljali dela kriptografskega zavarovanja podatkov 
ali poklicno delali v upravnih in drugih strokovnih organih na 
obrambnem področju ali opravljali dolžnosti upraviteljev 
obrambnih in varnostnih načrtov, zbirajo oziroma uporabljajo 
upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, tudi podatke 
o kaznovanosti v skladu s tem zakonom. Za pripadnike oboro- 
ženih sil in enot za zveze, zbirajo upravni organi, pristojni za 
obrambne zadeve, tudi podatke o številu in starosti vzdrževa- 
nih družinskih članov za določitev pravice do preskrbnine. 

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, vodijo zbirke 
podatkov o pripadnikih enot za zveze, državljanih določenih 
za vodstvene dolžnosti v narodni zaščiti, pripadnikih civilne 
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zaščite ter službe za opazovanje in obveščanje, o izvajalcih 
obrambnih in varnostnih priprav ter v skladu s posebnimi 
predpisi o vojaških obveznikih. Upravni organi, pristojni za 
obrambne zadeve, morajo zagotoviti varstvo in zaupnost 
osebnih podatkov o državljanih. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena upravni organi, pri- 
stojni za obrambne zadeve, iz centralnega ali občinskih regi- 
strov prebivalstva pridobivajo, uporabljajo in hranijo tudi 
podatke o državljanih o rojstvu, kraju stalne in začasne nasta- 
nitve ter zaposlitve za načrtovanje evakuacije ali izmika ter 
racionirane preskrbe. 

Organi, ki zbirajo ali vodijo podatke o državljanih iz prvega 
in tretjega odstavka so jih dolžni dati v uporabo upravnim 
organom, pristojnim za obrambne zadeve, na njihovo zah- 
tevo. 

Podatke iz zbirk iz tretjega odstavka upravni organi, pri- 
stojni za obrambne zadeve, dajejo v upravo samo organom, 
poveljstvom ali službam v katerih opravljajo državljani dolo- 
čene naloge obrambe ali zaščite ali so vanje razporejeni. 

i 16. člen 
Pripadniki enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazova- 

nje in obveščanje ter državljani, ki opravljajo vodstvene dolž- 
nosti v narodni zaščiti, morajo v petnajstih dneh prijaviti 
občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za obrambne 
zadeve, pri katerem so vpisani v evidenco, spremembo pri- 
imka ali imena, spremembo kraja stalne ali začasne nastani- 
tve, pridobitev strokovne izobrazbe, sprememb zaposlitve 
z navedbo delodajalca, pri katerem so zaposleni oziroma 
vrsto in kraj samostojne dejavnosti. 

17. člen 
Poškodba ali bolezen, ki nastane pri izvrševanju dolžnosti iz 

5., 6., 9. in 12. člena tega zakona, se šteje za poškodbo pri 
delu. Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, nastala na 
poti z doma ali z delovnega mesta na zbirališče oziroma pri 
vrnitvi po opravljeni dolžnosti, 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 obrambne zadeve. 

18. člen 
Pripadnik oboroženih sil, narodne zaščite, enote za zveze, 

civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje ali član 
enote in službe iz 12. člena tega zakona, ki se pri opravljanjui 
nalog poškoduje ali zboli, je zavarovan po predpisih o zdrav- 
stveni, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kakor 
oseba v delovnem razmerju za primer nesreče pri delu. 
Osnova za odmero pravic je povprečni mesečni osebni doho- 
dek na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v zadnjem 
mesecu pred nastankom poškodbe, če je to za pripadnika 
ugodnejše ali če ne zaposlen. 

Družinski člani pripadnika, ki je v primerih iz prejšnjega 
odstavka izgubil življenje, imajo po njem pravico do družinske 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. 

Pripadnik, ki je utrpel pri opravljanju nalog iz prvega 
odstavka tega člena škodo, ima pravico do povračila te škode. 

19. člen 
Pripadnik oboroženih sil, narodne zaščite, enote za zveze, 

civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje ali član 
enote in službe iz 12. člena tega zakona, ki se je s temi 
nalogami brez svoje krivde poškodoval, zaradi česar je njegov 
organizem okvarjen najmanj za 20%, ima pravico do enkratne 
denarne pomoči. Denarna pomoč se mu odmeri glede na 
stopnjo telesne okvare, ki se ugotavljajo po predpisih o zdrav- 
stvenem zavarovanju oziroma za pripadnike teritorialne 
obrambe po predpisih s katerimi se urejajo pravice vojaških 
invalidov. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka ima pravico do enkratne 
denarne pomoči pripadnik oiziroma član tudi v primeru, kadar 
je njegov organizem okvarjen najmanj za 20% zaradi bolezni, 
ki je nastala ali se je poslabšala kot neposredna posledica 
opravljanja nalog obrambe in zaščite. 

Ce pripadnik iz prvega odstavka izgubi življenje ali umre 
zaradi poškodbe oziroma bolezni, ki jo je dobil v okoliščinah 
iz prvega in drugega odstavka tega člena, dobi enkratno 
denarno pomoč njegova družina. Denarna pomoč znaša naj- 
manj dvanajst povprečnih mesečnih osebnih dohodkov zapo- 
slenih delavcev v Republiki Sloveniji v zadnjih šestih mesecih 
pred poškodbo. 

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se 
uporabljajo tudi za vojake med vojaškim rokom v teritorialni 
obrambi ali organih za notranje zadeve oziroma za državljane 
med opravljanjem civilne službe. 

Pravice iz tega člena se financirajo iz proračuna republike 
ali občine, ki financira dejavnost, v kateri je pripadnik oprav- 
ljal naloge. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi višino 
enkratne denarne pomoči in pristojni organ za odločanje 
o enkratni denarni pomoči. Postopek za uveljavitev pravic 
vodi pristojni organ skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

20. člen 
Pripadnik oboroženih sil, narodne zaščite, enote za zveze, 

civilne zaščite oziroma službe za opazovanje in obveščanje ali 
član operativnega sestava reševalnih enot društev in drugih 
organizacij državljanov, ki v času službe ali v zvezi z opravlja- 
njem službe ter nalog obrambe in zaščite, povzroči name- 
noma ali iz velike malomarnosti materialno škodo občini, 
republiki oziroma drugim pravnim ali fizičnim osebam, odgo- 
varja po predpisih o mateiralni odgovornosti delavcev držav- 
nih organov. 

Državljani in pravne osebe imajo pravico do povračila 
dejanske škode, ki so jo utrpele zaradi vaj obrambe in zaščite. 

II. NOSILCI OBRAMBNEGA SISTEMA 

1. Podjetja, zavodi in druge organizacije 

21. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo po 

odločitvi pristojnih organov republike oziroma občin, dejav- 
nosti posebnega pomena za obrambo in zaščito, sprejemajo 
svoje obrambne načrte. 

Za dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito se 
štejejo zlasti proizvodnja ali storitve, ki so nenadomestljiv 
pogoj za delo in življenje prebivalstva ali za delo drugih 
podjetij in organizacij oziroma za delo državnih organov na 
določenem območju, za oskrbo oboroženih in drugih 
obrambnih sil ter prebivalstva oziroma so namenjene zaščiti 
in reševanju. 

Poslovodni organ podjetja, zavoda ali druge organizacije 
oziroma njemu enak organ, je vodja obrambnih priprav. Spre- 
jema obrambni načrt. Skrbi za strokovno izvajanje obrambnih 
priprav in priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za 
njihovo stanje. 

22. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžne načrtovati 

in zagotavljati izvajanje posameznih ukrepov za pripravljenost 
ter opravljanje določene proizvodnje ali storitev v vojni 
v sistemu materailne in zdravstvene oskrbe oboroženih sil, 
prebivalstva ter drugih obrambnih potreb, po odločitvi pristoj- 
nega organa republike oziroma občine. 

Podjetja, zavodi in druge organizacije imajo materialno 
dolžnost za sredstva in opremo s katero razpolagajo pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon za državljane. 

2. Krajevne skupnosti 

23. člen 
Krajevne skupnosti organizirajo in izvajajo priprave za zaš- 

čito prebivalstva in za svoje delo v vojni v skladu z odločitvami 
občine ter v skladu s svojim možnostmi. 

Pristojni organ občine lahko določi posamezne naloge, ki 
jih izvajajo krajevne skupnosti v vojni. Pristojni organ določi 
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tudi tiste krajevne skupnosti, ki organizirajo narodno zaščito 
ali civilno zaščito. 

Predsednik sveta krajevne skupnosti ali njemu enakega 
organa, je vodja obrambnih priprav ter je odgovoren za nji- 
hovo stanje. 

3. Občina 

24. člen 
Občina ureja in organizira obrambo ter zaščito na svojem 

območju kot sestavni del obrambnega sistema in sistema 
zaščite in reševanja v republiki, v skladu s svojimi potrebami 
in načrti ter odločitvami republiških organov. V vojni občina 
organizira in vodi odpor na svojem območju v skladu s pristoj- 
nostmi, ki jih določa zakon. 

V obrambnem načrtu občina določi na podlagi republiške 
ocene vojaško političnih, ekonomskih in drugih razmer v pri- 
meru napada na republiko ter svoje ocene, način izvajanja 
predpisanih ukrepov za pripravljenost, izvajanje mobilizacije 
in organizacijo ter delovanje v vojni. 

V varnostnem načrtu občina določi ukrepe in aktivnosti za 
odpravo izrednih razmer. 

Občina mora uskladiti svoj obrambni in varnostni načrt 
z načrti sosednjih občin ter z načrti republike. 

25. člen 
' Občinska skupščina na podlagi lastnih ocen, potreb in 
možnosti ter ocen in usmeritev republike, zlasti: 

1. spremlja, usmerja obrambne priprave ter priprave na 
zaščito in reševanje; 

2. spremlja in ocenjuje politično varnostne razmere ter 
ekonomske in druge razmere ob napadu na republiko v občini 
ter na tej podlagi odloča o temeljnih vprašanjih obrambe in 
zaščite, ki so splošnega pomena za občino: 

3. ureja organizacijo civilne zaščite, opazovanja in obvešča- 
nja ter drugih sil in ukrepov za zaščito ter reševanje; 

4. določa načrt razvoja obrambe in zaščite ter zagotavlja 
materialne pogoje za njegovo uresničevanje; 

5. imenuje predsedstvo občinske skupščine za delo v vojni. 

26. člen 
Če se občinska skupščina zaradi vojnih razmer ne more 

sestati, odloča o vseh vprašanjih iz njene pristojnosti pred- 
sedstvo občinske skupščine. 

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

V primeru, da se tudi predsedstvo občinske skupščine 
zaradi vojnih razmer ne more sestati, sprejema ukrepe iz 
njegove pristojnosti predsednik predsedstva občinske skupš- 
čine. Te ukrepe mora predložiti v potrditev predsedstvu 
občinske skupščine takoj, ko se to lahko sestane. 

Predsednik predsedstva občinske skupščine je predsednik 
občinske skupščine kot vodja obrambnih in varnostnih pri- 
prav občine. 

27. člen 
Izvršni svet občinske skupščine izvaja politiko in odločitve 

občinske skupščine s področja obrambe in zaščite in pri tem 
zlasti: * 

1. usmerja izdelavo obrambnih načrtov v občim, sprejema 
svoj obrambni in varnostni načrt ter skrbi za uresničevanje 
razvojnega načrta obrambe in zaščite; 

2. določa podjetja, zavode in druge organizacije katerih 
dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito, orga- 
nizacije, ki organizirajo narodno ali civilno zaščito ter nosilce 
in njihove naloge v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe 
oboroženih sil, prebivalstva ter drugih obrambnih potreb, 
v vojni pa skrbi za delovanje tega sistema; 

3. usmerja mobilizacijske priprave in skrbi za izvajanje 
mobilizacije; 

4. usmerja in usklajuje razvoj varstva pred požari ter drugih 
zaščitnih in reševalnih dejavnosti; 

5. usmerja in usklajuje priprave ter popolnitev obrambnih 
sil in sil za zaščito in reševanje, ustanavlja občinske enote 
civilne zaščite ter imenuje občinski štab za civilno zaščito; 

6. usmerja in usklajuje usposabljanje za obrambo in zaš- 
čito, imenuje predstavnike občine v naborno komisijo ter 
druge komisije v zvezi z vojaško dolžnostjo. 

28. člen 
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 

opravlja upravne in strokovne zadeve iz pristojnosti občine na 
področju obrambe in zaščite, če posamezne zadeve niso dane 
v pristojnost drugim občinskim upravnim organom. 

Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
zlasti: 

1. spremlja in usklajuje strokovno delo upravnih organov 
pri pripravi in dopolnjevanju občinskega obrambnega načrta 
ter skrbi za usklajenost obrambnih načrtov drugih nosilcev 
z obrambnim načrtom občine; 

2. sprejema svoj obrambni in varnostni načrt, opravlja 
naloge upravitelja obrambnega načrta občine ter pripravlja 
skupaj z občinskim štabom za civilno zaščito in drugimi 
organi občinski razvojni načrt obrambe in zaščite; 

3. organizira in skrbi za prenos ukazov za izvajanje predpi- 
sanih ukrepov za pripravljenost ter ukaza o mobilizaciji; 

4. opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na 
pripravo upravnih zvez ter kriptografsko zavarovanje in pre- 
našanje zaupnih podatkov; 

5. skrbi za načrtno opremljanje in usposabljanje občinskih 
enot civilne zaščite in drugih priprav za zaščito in reševanje 
po usmeritvah občinskega štaba za civilno zaščito; 

6. opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred poža- 
rom kot dela sistema za zaščito in reševanje; 

7. organizira in skrbi za delovanje službe za opazovanje in 
obveščanje; 

8. organizira v skladu s predpisanimi programi usposablja- 
nje pripadnikov enot za zveze, civilne zaščite, službe za opa- 
zovanje in obveščanje, prebivalstva ter usposabljanje za 
opravljanje nalog narodne zaščite; 

9. opravlja upravne zadeve za izvrševanje vojaške in materi- 
alne dolžnosti, dolžnosti za delovanje v narodni zaščiti, civilni 
zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje ter upravne 
zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč. 

29. člen 
Občinski upravni organ za notranje zadeve usklajuje izde- 

lavo varnostnih načrtov v občini. Upravni organ za notranje 
zadeve je upravitelj varnostnega načrta občine, sprejema pa 
tudi svoj obrambni in varnostni načrt. 

Drugi občinski upravni organi izvajajo priprave za delovanje 
gospodarskih in drugih dejavnosti v vojni in v izrednih razme- 
rah. Usklajujejo in nadzorujejo izvajanje nalog nosilcev 
v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe v vojni. Skrbijo za 
priprave na zaščito in reševanje v podjetjih, zavodih in drugih 
organizacijah v dejavnostih iz njihove pristojnosti. 

30. člen 
Določbe tega zakona, ki urejajo naloge občine in njenih 

organov, se smiselno uporabljajo tudi za mestno in medob- 
činsko skupnost. Občine na območju skupnosti lahko skupno 
organizirajo civilno zaščito ter službo za opazovanje in obveš- 
čanje. 

4. Republika 

31. člen 
Republika ureja, organizira in vodi obrambne sile in druge 

obrambne priprave ter enotni sistem zaščite in reševanja. 
V neposredni vojni nevarnosti in v vojni organizira in vodi 
obrambo pred napadom. V izrednih razmerah pa sprejema 
ukrepe in aktivnosti za odpravljanje izrednih razmer. 

32. člen 
Skupščina Republike Slovenije izvršuje pravice in dolžnosti 

določene z ustavo, in na tej podlagi zlasti: 
1. določa splošna načela, cilje in politiko v zvezi z naci- 

onalno varnostjo; 
2. ureja temeljna vprašanja obrambe in zaščite, ki so skup- 

nega pomena za republiko; 
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3. spremlja in obravnava politično varnostne in vojaškopo- 
litične razmere; 

4. spremlja in ocenjuje stanje obrambnih priprav ter pri- 
prav na zaščito in reševanje ter na tej podlagi določa temeljne 
usmeritve za organiziranje obrambnih priprav in priprav za 
zaščito ter reševanje; 

5. sprejema republiški razvojni načrt obrambe in zaščite ter 
zagotavlja materialne pogoje za njegovo uresničevanje; 

6. ureja oblikovanje stalnih in drugih blagovnih rezerv za 
oskrbo oboroženih sil, prebivalstva in drugih obrambnih 
potreb v vojni ter za zaščito in reševanje. 

33. člen 
Predsedstvo Republike Slovenije na področju obrambe in 

zaščite izvršuje pravice in dolžnosti določene z ustavo, in na 
tej podlagi zlasti: 

1. spremlja in ocenjuje stanje obrambnih priprav ter pri- 
prav na zaščito in reševanje, zavzema stališča o teh vprašanjih 
in daje predloge ter pobude pristojnim organom za njihovo 
reševanje; 

2. sprejema oceno političnovarnostnih razmer in oceno 
vojaškopolitičnih, ekonomskih ter drugih razmer v primeru 
napada na republiko; 

3. sprejema obrambni in varnostni načrt republike; 
4. določa splošni načrt organizacije, opremljanja in oboro- 

ževanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije, določa 
njen vojni in mirnodobni sestav, usmerja pripravo načrtov za 
njeno uporabo ter potrjuj^srednjeročne in letne načrte uspo- 
sabljanja; V 

5. vodi in poveljuje Teritorialni obrambi Republike Slove- 
nije v miru in v izrednih razmerah; 

6. usklajuje temeljne obrambne priprave republike z JLA 
ter daje soglasje k ustanovitvi skupnih poveljstev JLA in 
teritorialne obrambe; 

7. določa predloge uredb z zakonsko močjo. 
Predsedstvo Republike Slovenije lahko določene zadeve 

vodenja teritorialne obrambe prenese na predstojnika repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni Predsedstvo Repu- 
blike Slovenije organizira in vodi obrambo in odpor na 
območju republike. V izrednih razmerah Predsedstvo Repu- 
blike Slovenije odloča o izjemni uporabi teritorialne obrambe, 
uvedbi delovne dolžnosti v skladu s 7. členom tega zakona ter 
sprejema druge ukrepe za odpravljanje izrednih razmer. 

34. člen 
Predsedstvo Republike Slovenije lahko določi območje 

pokrajin za organiziranje in vodenje obrambe na ozemlju 
republike. Pokrajina obsega območja več občin, ki so med 
seboj geografsko, urbano ali kako drugače povezane in 
v obrambnem smislu predstavljajo zaključen del ozemlja 
republike. Občine na območju posamezne pokrajine morajo 
medsebojno usklajevati obrambne priprave, ki so skupnega 
pomena za vodenje obrambe. 

Teritorialno obrambo, upravne zveze ter druge obrambne 
priprave organizira republiški upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve tako, da omogočajo uspešno izvajanje 
nalog Predsedstva Republike Slovenije na območju vseh 
pokrajin in v vseh vojnih razmerah. 

Predsedstvo Republike Slovenije lahko v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni z uredbo z zakonsko močjo ustanovi 
pokrajinske odbore in določi, da opravljajo posamezne 
zadeve iz pristojnosti republike. 

35. člen 
Predsedstvo Republike Slovenije ima svet za obrambo. 
Svet Predsedstva Republike Slovenije za obrambo spremlja 

in ocenjuje obrambne priprave ter priprave za zaščito in 
reševanje v republiki ter svetuje in pomaga Predsedstvu pri 
uresničevanju njegovih pristojnosti s področja obrambe in 
zaščite. 

Predsednik sveta je predsednik Predsedstva Republike Slo- 
venije. Člani sveta po položaju so predsednik Skupščine 
Republike Slovenije, predsednik Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije, predstojniki upravnih organov pristojnih 
za obrambo, notranje zadeve in za mednarodno sodelovanje 

ter poveljnika Teritorialne obrambe in Civilne zaščite Repu- 
blike Slovenije. 

36. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na področju 

obrambe in zaščite zlasti: 
1. spremlja in usmerja delovanje republiških upravnih 

organov ter organizacij pri uresničevanju obrambnih priprav 
ter priprav na zaščito in reševanje na območju republike; 

2. ureja izdelavo obrambnih in varnostnih načrtov ter spre- 
jema svoj obrambni in varnostni načrt; 

3. ureja mobilizacijske priprave, ob mobilizaciji pa skrbi za 
njeno izvajanje; 

4. ureja način organiziranja in delovanja materialne in 
zdravstvene oskrbe oboroženih sil, prebivalstva ter drugih 
obrambnih potreb v vojni, določa podjetja, zavode in druge 
organizacije katerih dejavnost je posebnega pomena za 
obrambo in zaščito v republiki, v vojni pa odloča o prerazpo- 
rejanju proizvodnih in drugih zmogljivosti na območju repu- 
blike za zagotavljanje materialne in zdravstvene oskrbe; 

5. ureja organizacijo upravnih zvez ter kriptozaščite; 
6. ureja izvajanje delovne in materialne dolžnosti, določa 

kriterije za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti in 
dolžnosti v zaščiti ter določa usmeritve za usposabljanje za 
obrambo in zaščito; 

7. ureja organizacijo in priprave civilne zaščite, drugih sil 
za zaščito in reševanje ter sistema za opazovanje in obvešča- 
nje, ustanavlja ali določa enote civilne zaščite republiškega 
pomena ter imenuje Republiški štab za civilno zaščito; 

8. usmerja in usklajuje razvoj varstva pred požari kot dela 
enotnega sistema za zaščito in reševanje; 

9. ureja postopek za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti 
za delovanje v narodni zaščiti, v civilni zaščiti, službi za 
opazovanje in obveščanje; 

10. določa objekte, pri katerih se mora pri projektiranju in 
izgradnji upoštevati obrambne interese; 

11. skrbi za uresničevanje republiškega razvojnega načrta 
obrambe in zaščite, programov oblikovanja stalnih in drugih 
blagovnih rezerv ter rezerv sredstev za zaščito in reševanje. 

37. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 

opravlja upravne in strokovne zadeve s področja obrambe in 
zaščite iz pristojnosti republike, če z zakonom niso dane 
v pristojnost drugim republiškim upravnim organom. 

Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve 
zlasti: 

1. spremlja in usklajuje strokovno delo republiških uprav- 
nih organov in organizacij pri obrambnih pripravah dejavnosti 
in pri izdelavi obrambnega načrta republike, organizira in 
usklajuje obrambne priprave med občinami v pokrajinah ter 
skrbi za druge priprave za delovanje republiškega vodstva 
v vojni; 

2. določa razdelavo in način prenašanja ukazov o predpisa- 
nih ukrepih za pripravljenost in za mobilizacijo ter usklajuje 
mobilizacijske priprave; 

3. opravlja določene naloge vodenja Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije v skladu s pooblastili, ki jih na predstoj- 
nika organa prenese Predsedstvo Republike Slovenije ter 
skrbi za njeno organizacijo, kadrovsko popolnitev, opremlja- 
nje, organizacijo materialne in zdravstvene oskrbe ter oprav- 
lja upravne in strokovne zadeve v zvezi s teritorialno 
obrambo; 

4. organizira upravne zveze republiških organov ter 
usmerja priprave upravnih zvez občine, zagotavlja usklaje- 
nost zvez za potrebe obrambe ter zaščite, organizira kripto- 
grafsko zavarovanje in druge varnostne ukrepe za prenašanje 
podatkov v sistemu upravnih zvez; 

5. skrbi za organiziranje, opremljanje in usposabljanje 
civilne zaščite, drugih sil za zaščito in reševanje ter za izvaja- 
nje ukrepov za zaščito in reševanje; 

6. opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred poža- 
rom kot dela enotnega sistema za zaščito in reševanje; 

7. organizira službo za opazovanje in obveščanje, republi- 
ški center za obveščanje ter delovanje centrov za obveščanje 
ki delujejo v miru za več občin; 

8. izdaja strokovna navodila o izdelavi in varovanju 
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obrambnih načrtov, načrtov civilne zaščite ter drugih načrtov 
in aktov s področja obrambe in zaščite, o uniformah teritori- 
alne obrambe in civilne zaščite, o kriterijih in načinu nabave 
orožja za potrebe državnih organov, teritorialne obrambe ter 
narodne zaščite, o evidenci vojaških obveznikov, pripadnikov 
civilne zaščite ter službe za opazovanje in obveščanje ter 
navodila za organiziranje in delovanje obrambnih sil ter 
civilne zaščite; 

9. pripravlja razvojni načrt obrambe in zaščite za republiko, 
usmerja in usklajuje pripravo razvojnih načrtov občin ter 
spremlja in usmerja njihovo uresničevanje; 

10. opravlja naborne in druge zadeve za izvajanje vojaške 
dolžnosti in vojaške mobilizacije ter strokovne zadeve pri 
usmerjanju v vojaške in obrambne poklice; 

11. organizira in izvaja varnostne zadeve za potrebe 
obrambnih sil upravnih organov, pristojnih za obrambne 
zadeve, ter skrbi za izvajanje ukrepov za varnost obrambnih 
ter vojaških priprav; 

12. organizira enoten informacijski sistem za potrebe 
obrambe in zaščite ter preko organa za informatiko skrbi za 
enotno uvajanje informacijske in komunikacijske tehnologije 
ter enotno rabo in razvoj programske tehnologije ter enotno 
rabo in razvoj programske opreme; 

13. odloča v upravnem postopku na drugi stopnji in oprav- 
lja druge upravne zadeve iz pristojnosti republike, ki se nana- 
šajo na pravice in dolžnosti državljanov ter drugih nosilcev na 
področju obrambe in zaščite; 

14. podeljuje priznanja za dosežene uspehe na področju 
obrambe in zaščite. 

Republiški upravni organ pristojen za obrambne zadeve 
opravlja naloge upravitelja obrambnega načrta Republike 
Slovenije. 

38. člen 
Inšpekcijo nad izvajanjem predpisov, ki urejajo obrambo in 

zaščito na območju Republike Slovenije, razen požarnega 
varstva in Jugoslovanske ljudske armade, opravlja republiški 
inšpektorat za obrambo. 

Predstojnik Republiškega upravnega organa, pristojnega 
za obrambne zadeve, lahko pooblasti za opravljanje posamez- 
nih inšpekcijskih opravil s področja obrambe in zaščite, tudi 
delavce tega organa ter drugih republiških upravnih organov. 

39. člen 
Republiški inšpektor za obrambo in druge pooblaščene 

osebe za opravljanje inšpekcije, imajo pravico in dolžnost: 
1. preverjati obrambne priprave,- obrambne načrte ter 

druge dokumente; 
2. preverjati in ocenjevati bojno pripravljenost teritorialne 

obrambe; 
3. preverjati izvajanje vojaških zadev; 
4. odrediti, da se odpravijo neskladja v obrambnih načrtih 

in drugih dokumentih oziroma izvedejo ukrepi in naloge 
v skladu z obrambnimi na<Jrti; 

5. odrediti, da se ustavijo dejanja, ki niso v skladu 
z obrambnimi načrti občin oziroma republike, dokler o tem ne 
odloča pristojni organ; 

6. odrediti, da se odstranijo z dela ali dolžnosti delavci, ki 
delajo v obrambi ali zaščiti, če s svojim delom ogrožajo 
varnost ljudi in premoženja, do odločitve pristojnega organa. 

40. člen 
Republiški upravni organ za notranje zadeve; 
1. pripravlja varnostno oceno za območje Republike Slove- 

nije; 
2. organizira, pripravlja in usposablja organe za notranje 

zadeve za izvrševanje nalog določenih z obrambnimi in var- 
nostnimi načrti občin in republike; 

3. skrbi za organizacijo in delovanje organov za notranje 
zadeve ob naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah 
in v vojni; 

4-, odloča o uporabi enot organov za notranje zadeve za 
izvajanje bojnih nalog v vojni; 

5. izvaja določene ukrepe za varovanje območij, objektov, 
naprav in del, ki so posebnega pomena za obrambo; 

6. usmerja sodelovanje organov za notranje zadeve pri 
strokovnem usposabljanju narodne zaščite za opravljanje 
določenih varnostnih nalog; 

7. opravlja inšpekcijo nad varnostnimi načrti ter naloge 
upravitelja varnostnega načrta Republike Slovenije. 

41. člen 
Republiški upravni organ pristojen za finance: 
1. ureja izplačevanja nadomestil osebnih dohodkov ter 

povračil stroškov za pripadnike rezervnega sestava oborože- 
nih sil v zvezi z izvrševanjem njihove vojaške dolžnosti in 
način izplačevanja nadomestil osebnih dohodkov ter povračil 
stroškov med opravljanjem drugih nalog obrambe in zaščite 
v skladu s tem zakonom; 

2. določa višino odškodnine za sredstva, vzeta v miru za 
vaje obrambnih sil, civilne zaščite, službe za opazovanje in 
obveščanje ter državnih organov oziroma za zaščito in reševa- 
nje ob naravnih in drugih nesrečah; 

3. predpisuje v soglasju s predstojnikom republiškega 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, način 
vodenja knjigovodske evidence sredstev za obrambo in zaš- 
čito. 

42. člen 
Drugi republiški upravni organi pri izvajanju nalog obrambe 

in zaščite v dejavnostih iz njihove pristojnosti: 
1. usmerjajo in usklajujejo obrambne priprave ter priprave 

na zaščito in reševanje; 
2. izdelujejo dokumente obrambnega načrta republike ter 

sprejemajo svoje obrambne in varnostne načrte; 
3. sodelujejo pri organizaciji ter izvedbi vaj in drugih oblik 

usposabljanja ter skrbijo za usposabljanje delavcev, ki oprav- 
ljajo strokovne naloge obrambe in zaščite v dejavnostih. 

Predstojniki republiških upravnih organov in organizacij ter 
funkcionarji drugih državnih organov in organizacij ter funk- 
cionarji drugih državnih organov, so vodje obrambnih in 
varnostnih priprav, ki sprejemajo obrambne in varnostne 
načrte svojih organov in organizacij. 

IV. OBRAMBNE SILE 

1. Teritorialna obramba 

a) Skupne določbe 

43. člen 
Teritorialna obramba je oblika organiziranja in pripravljanja 

državljanov za oborožen boj v neposredni vojni nevarnosti in 
v vojni. V vojni so pripadniki teritorialne obrambe tudi držav- 
ljani, ki sodelujejo v narodni zaščiti v oboroženem boju. 

Teritorialna obramba lahko izjemoma opravlja v skladu 
s tem zakonom tudi določene naloge v izrednih razmerah ter 
ob naravnih in drugih nesrečah. 

Teritorialna obramb© deluje v miru ter izrednih razmerah 
v skladu s tem zakonom, oborožen boj v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni pa vodi skupaj z JLA. 

V vojni se lahko uporabijo za izvršitev določenih bojnih j 
nalog tudi enote organov za notranje zadeve, če vojne raz- j 
mere tako zahtevajo. 

44. člen 
Teritorialna obramba je sestavljena iz štabov, enot in zavo- 

dov, ki jih organizirata v skladu s splošnim načrtom organizi- 
ranja, opremljanja in oboroževanja Teritorialne obrambe j 
Republike Slovenije, republiški upravni organ, pristojen za | 
obrambne -zadeve, ter Republiški štab za teritorialno 
obrambo. .... 

Teritorialna obramba Republike Slovenije ima mirnodobni 
in vojni sestav. Mirnodobni sestav se popolnjuje z osebami 
v stalni sestavi teritorialne obrambe ter vojaki, ki služijo voja- 
ški rok. Vojni sestav teritorialne obrambe pa se popolnjuje 
z obvezniki iz rezervnega sestava ter materialnimi sredstvi iz 
popisa. 

Enote in zavodi teritorialne obrambe vojnega sestava se 
organizirajo in pripravljajo v miru. Mobilizirajo se v nepo- 
sredni vojni nevarnosti in v vojni. V skladu s tem zakonom se 

8 poročevalec 



mobilizirajo tudi v izrednih razmerah in ob naravnih drugih 
nesrečah ter zaradi izvajanja vojaških vaj. 

Štabe in zavode za teritorialno obrambo ustanavlja ter 
stalni sestav teritorialne obrambe določa republiški upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve, po predhodnem 
soglasju Predsedstvu Republike Slovenije. 

45. člen 
Vodenje in poveljevanje v Teritorialni obrambi Republike 

Slovenije poleg Predsedstva Republike Slovenije uresničujejo 
poveljnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, povelj- 
niki teritorialne obrambe pokrajin, območij, poveljniki enot 
ter upravniki zavodov v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

Poveljevanje v Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
temelji na načelih enotnosti poveljevanja, enostarešinstva in 
obveznega izvrševanja odločitev ter ukazov predpostavljenih 
starešin. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni vodi in poveljuje 
teritorialni obrambi, kot delu skupnih oboroženih sil, Pred- 
sedstvo SFRJ. 

Odnose in razmerja v Teritorialni obrambi Republike Slove- 
nije poleg tega zakona urejajo tudi predpisi o službi v oboro- 
ženih silah. 

46. člen 
štabi za teritorialno obrambo so vojaško teritorialna povelj- 

stva, ki delujejo v republiki, za določena območja in v pokra- 
jinah. 

Republiški štab za teritorialno obrambo, kot organ v sestavi 
republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve, opravlja štabne in druge vojaško strokovne zadeve za 
Predsestvo Republike Slovenije v zvezi z vodenjem in povelje- 
vanjem Teritorialni obrambi Republike Slovenije. 

Območni štab za teritorialno obrambo se ustanovi za 
območje ene ali več občin oziroma mestne skupnosti. Pokra* 
jinski štab za teritorialno obrambo se ustanovi za območje 
pokrajine. 

47. člen 
Načrt za uporabo teritorialne obrambe je sestavni del 

obrambnega načrta republike. Načrt mora biti usklajen 
z načrti uporabe JLA. Teritorialna obramba Republike Slove- 
nije se lahko uporablja le na območju Republike Slovenije. 

48. člen 
Poveljevanje in pouk v teritorialni obrambi se izvaja v slo- 

venskem jeziku. 
49. člen 

Državljani, ki še niso dali slovesne prisege, jo dajo ob 
vstopu v teritorialno obrambo. Besedilo prisege se glasi: 

»Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvis- 
nost, svobodo in ozemeljsko celovitost moje domovine Repu- 
blike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal svoje dolž- 
nosti pri njeni obrambi.« 
b) Enote in zavodi teritorialne obrambe 

50. člen 
Enote teritorialne obrambe se organizirajo in pripravljajo za 

oborožen boj. Določene enote se lahko pripravljajo tudi za 
delovanje ob naravnih in drugih nesrečah in izvajanje drugih 
nalog. 

Zavodi teritorialne obrambe se organizirajo za vojaško izo- 
braževanje, za zdravstveno varstvo, za materialno oskrbo ter 
za zagotavljanje drugih pogojev za delovanje teritorialne 
obrambe in vodenje oboroženega boja. Zavodi teritorialne 
obrambe se organizirajo zlasti kot izobraževalni centri, delav- 
nice, ambulante in skladišča. 

Enote in zavodi teritorialne obrambe se praviloma organizi- 
rajo po teritorialnem načelu. 

c) Vodenje in poveljevanje v teritorialni obrambi 

51. člen 
Poveljnik teritorialne obrambe območja, pokrajine, povelj- 

nik enote in upravnik zavoda je odgovoren predpostavlje- 
nemu starešini. 

Poveljnike teritorialne obrambe območij ter brigad, njim 
enakih ali višjih enot, imenuje ter razrešuje poveljnik Teritori- 
alne obrambe Republike Slovenije. Poveljnike teritorialne 
obrambe pokrajin imenuje in razrešuje poveljnik Teritorialne 
obrambe Republike Slovenije po predhodnem soglasju Pred- 
sedstva Republike Slovenije. Poveljnike nižjih enot ter uprav- 
nike zavodov imenujejo poveljniki teritorialne obrambe 
pokrajin oziroma območij. 

52. člen 
Poveljnika Teritorialne obrambe Republike Slovenije in 

načelnika Republiškega štaba za teritorialno obrambo ime- 
nuje in razrešuje Predsedstvo Republike Slovenije na predlog 
predstojnika republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve. Poveljnik je Predsedstvu Republike Slove- 
nije odgovoren za bojno pripravljenost, uporabo ter za vode- 
nje in poveljevanje Teritorialni obrambi Republike Slovenije. 

Za opravljanje določenih zadev vodenja teritorialne 
obrambe, ki jih je na predstojnika republiškega upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve, preneslo Predsed- 
stvo Republike Slovenije, je poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije odgovoren tudi predstojniku tega or- 
gana. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni je poveljnik Teritori- 
alne obrambe Republike Slovenije odgovoren za uporabo in 
poveljevanje Teritorialni obrambi Republike Slovenije tudi 
Predsedstvu SFRJ. 

Poveljnika Teritorialne obrambe Republike Slovenije 
v odsotnosti nadomešča načelnik Republiškega štaba za teri- 
torialno obrambo. 

53. člen 
Območni štab za teritorialno obrambo vodi enote in zavode 

teritorialne obrambe na območju ene ali več občin oziroma 
mestne skupnosti, če zanje ni odgovoren višji štab. 

Pokrajinski štab za teritorialno obrambo vodi teritorialno 
obrambo na območju pokrajine, razen enot in zavodov, ki so 
neposredno podrejeni Republiškemu štabu za teritorialno 
obrambo. 

54. člen 
Štabi za teritorialno obrambo iz prejšnjega člena zlasti: 
1. predlagajo predpostavljenemu štabu mobilizacijski raz- 

voj enot in zavodov na svojem območju ter skrbijo za njihovo 
mobilizacijsko in bojno pripravljenost; 

2. izdelujejo načrte za uporabo teritorialne obrambe, pro- 
učujejo možnosti za njeno delovanje ter oblike, način oziroma 
taktiko delovanja v različnih razmerah; 

3. organizirajo in vodijo usposabljanje pripadnikov, enot in 
zavodov teritorialne obrambe na svojem območju ter sodelu- 
jejo pri usposabljanju narodne zaščite za opravljanje določe- 
nih obrambnih nalog; 

4. dajejo ocene, predloge in mnenja občinskim organom za 
izvajanje obrambnih priprav v zvezi z organiziranjem in vode- 
njem oboroženega boja. 

55. člen 
Republiški štab za teritorialno obrambo zlasti: 
1. določa mobilizacijski razvoj, organizacijo in formacijo 

ter merila za razvoj in opremljanje teritorialne obrambe 
v skladu s splošnim načrtom organizacije, opremljanja in 
oboroževanja teritorialne obrambe ter v skladu z drugimi 
odločitvami Predsedstva Republike Slovenije; 

2. izdeluje načrte uporabe Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije; 

3. skrbi za mobilizacijsko in bojno pripravljenost teritori- 
alne obrambe; 

4. načrtuje in usmerja vojaško strokovno usposabljanje 
pripadnikov štabov, enot in zavodov ter teritorialne obrambe 
ter podeljuje priznanja teritorialne obrambe; 
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6. usklajuje s pristojnimi poveljstvi Jugoslovanske ljudske 
armade načrte uporabe teritorialne obrambe in druge zadeve, 
ki so skupnega pomena za bojno pripravljenost. 
d) Mobilizacija, pripravljenost in uporaba teritorialne 
obrambe 

56. člen 
Mobilizacija in uporaba teritorialne obrambe v neposredni 

vojni nevarnosti ali ob oboroženem napadu na državo ter 
v izrednih razmerah, se izvaja po mobilizacijskih načrtih in 
načrtih za uporabo teritorialne obrambe. 

Mobilizacijo teritorialne obrambe ali njenih posameznih 
delov, v miru odreja poveljnik Teritorialne obrambe Republike 
Slovenije oziroma starešina, ki ga ta pooblasti. Mobilizacija se 
lahko odredi zaradi preverjanja mobilizacijske in bojne pri- 
pravljenosti, usposabljanja ter za sodelovanje pri zaščiti in 
reševanju prebivalstva, materialnih in drugih dobrin. 

Ukrepe za pripravljenost v teritorialni obrambi v miru in 
v izrednih razmerah odreja, po predhodni odločitvi Predsed- 
stva Republike Slovenije, poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije ali starešina, ki ga ta pooblasti. 

Mobilizacijo in uporabo enot teritorialne obrambe za 
odpravljanje izrednih razmer, odreja po odločitvi Predsedstva 
Republike Slovenije poveljnik Teritorialne obrambe Repu- 
blike Slovenije ali starešina, ki ga ta pooblasti. Če se v izred- 
nih razmerah uporabi teritorialna obramba za opravljanje 
določenih nalog organov za notranje zadeve, skupno delova- 
nje usklajuje predstavnik pristojnega organa za notranje 
zadeve. Uporaba enot in zavodov teritorialne obrambe se 
v izrednih razmerah odredi le izjemoma. 
e) Popolnjevanje teritorialne obrambe ter imenovanje in 
povišanje oseb v rezervni sestavi 

57. člen 
Teritorialna obramba se popolnjuje z aktivnimi vojaškimi 

osebami, vojaki na služenju vojaškega roka, obvezniki rezerv- 
nega sestava in civilnimi osebami. 

Načrte popolnjevanja teritorialne obrambe določajo štabi 
za teritorialno obrambo za štabe, enote in zavode, v skladu 
z mobilizacijskim razvojem. 

58. člen 
Rezervne oficirje, rezervne vojaške uslužbence, rezervne 

podoficirje in rezervne vojake postavljajo na oficirske dolžno- 
sti v teritorialni obrambi poveljnik Teritorialne obrambe Repu- 
blike Slovenije ali starešine, ki jih ta pooblasti. 

Aktivne vojaške osebe postavlja na ustrezna formacijska 
mesta v teritorialni obrambi poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije ali starešine, ki jih ta pooblasti. Aktivne 
vojaške osebe s činom .generala oziroma admirala ali na 
formacijska mesta s tem činom postavlja Predsedstvo Repu- 
blike Slovenije. # 

59. člen 
Rezervne vojake v teritorialni obrambi povišuje poveljnik 

teritorialne obrambe območja in višji starešina na predlog 
poveljnika enote ali upravnika zavoda. 

Rezervne vodnike v teritorialni obrambi imenuje poveljnik 
teritorialne obrambe pokrajine ali njemu enak ali višji stare- 
šina. 

Rezervne podoficirje, rezervne oficirje do čina kapetana I. 
razreda in rezervne vojaške uslužbence do IV. razreda, ki so 
razporejeni v teritorialno obrambo ali niso razporejeni v obo- 
rožene sile, povišujejo poveljnik Teritorialne obrambe Repu- 
blike Slqvenije in starešine, ki jih ta pooblasti. 

Rezervne oficirje od majorja do generala oziroma admirala 
in rezervne vojaške uslužbence od III. do I. razreda, ki so 
razporejeni v teritorialno obrambo ali niso razporejeni v obo- 
rožene sile, povišuje Predsedstvo Republike Slovenije. 

60. člen 

Štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe, organi za notra- 
nje zadeve ter organizacije zveze rezervnih vojaških starešin, 
dajejo predloge občinskemu upravnemu organu, pristojnemu 
za obrambne zadeve, za imenovanje rezervnih vodnikov in 

povišanje rezervnih podoficirjev, oficirjev in vojaških usluž- 
bencev. 

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

Odredbe o napredovanju rezervnih vojakov ter o imenova- 
nju vodnikov in o povišanju rezervnih podoficirjev, oficirjev in 
vojaških uslužbencev po tem zakonu, se javno objavijo in 
pošljejo občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
obrambne zadeve. 
f) Služba v teritorialni obrambi 

61. člen 
V stalnem sestavu teritorialne obrambe so civilne in vojaške 

osebe. 
Civilne osebe po tem zakonu so osebe, ki so v delovnem 

razmerju v štabih, enotah in zavodih teritorialne obrambe, ne 
glede na svoj čin in dolžnost, ki jo opravljajo. 

Vojaške osebe po tem zakonu so aktivne vojaške osebe, 
pripadniki rezervnega sestava, dokler so na vojaški dolžnosti 
v teritorialni obrambi ter vojaki, ki opravljajo vojaški rok 
v teritorialni obrambi. 

Za aktivne vojaške osebe v teritorialni obrambi se uporab- 
ljajo predpisi, ki urejajo službo v oboroženih silah, če ni 
drugače določeno s tem zakonom. 

Določbe predpisov o službi v oboroženih silah o izvrševanju 
ukazov, posebnih pooblastilih vojaških oseb in posebnih 
dolžnostih vojaških starešin, se uporabljajo tudi za civilne 
osebe, ki opravljajo dolžnost vojaških starešin v stalnem 
sestavu teritorialne obrambe. Aktivna vojaška oseba in civilna 
oseba v stalnem sestavu teritorialne obrambe ne sme biti član 
nobene politične organizacije. 

Civilne osebe, ki opravljajo dolžnosti vojaških starešin 
v stalnem sestavu teritorialne obrambe, lahko nosijo orožje, 
uniformo, imajo službene izkaznice, oznake čina in položajne 
oznake formacijske dolžnosti. Položajne oznake nosijo tudi 
aktivne vojaške osebe. 

Oznake pripadnosti in činov ter položajne oznake v Teritori- 
alni obrambi Republike Slovenije, določa Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

62. člen 
Vojaški obvezniki v rezervnem sestavu imajo v času službe 

v teritorialni obrambi vse pravice do zdravstvenega varstva, 
ter posebne pravice v zvezi z obolenjem, poškodbo ali smrtjo 
kot jih imajo vojaški obvezniki razporejeni v vojni sestav JLA. 

Odločbe v zadevah iz prejšnjega odstavka izdaja na prvi 
stopnji predstojnik organizacijske enote republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za obrambne zadeve, v pokrajini za 
osebe iz območnih in pokrajinskegaštaba ter njim nepo- 
sredno podrejenih enot. Odločbe na drugi stopnji in odločbe 
na prvi stopnji za osebe iz sestave Republiškega štaba za 
teritorialno obrambo in njemu neposredno podrejenih enot, 
izdaja predstojnik republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za obrambne zadeve. 

63. člen 
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 

obrambne zadeve, izda za civilne osebe, ki opravljajo dolžno- 
sti vojaških starešin ter druge pripadnike teritorialne 
obrambe, natančnejše predpise o uniformi, nošenju strelnega 
orožja, za ocenjevanje njihove usposobljenosti za ustrezno 
dolžnost, o postopku za pošiljanje predlogov za napredovanje 
rezervnih vojaških starešin ter za izdajanje službene izkaz- 
nice. 

Poveljnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije ureja 
pristojnost starešin v teritorialni- obrambi za odločanje 
o napredovanju, za izrekanje pohval ter varstvenih in disci- 
plinskih ukrepov določenih s predpisi o službi v oboroženih 
silah. 

2. Narodna zaščita 

64. člen . 

Narodna zaščita je organizirana oblika delovanja državlja- 
nov za opravljanje določenih varnostnih nalog in za vključeva- 
nje državljanov v oborožen boj ter druge oblike odpora. Orga- 
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nizirajo jo poslovodni ali njim enaki organi tistih podjetij, 
zavodov ter drugih organizacij ter sveti tistih krajevnih skup- 
nosti, ki jih določi izvršni svet občinske skupščine. 

65. člen 
V načrtu za delovanje narodne zaščite se določijo naloge za 

varovanje premoženja in drugih dobrin, če je v večjem obsegu 
ogrožen javni red in mir v miru, ob naravnih in drugih nesre- 
čah, v izrednih razmerah ter njene naloge v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni. V načrtu se določi tudi organiziranje in 
razporeditev državljanov za opravljanje določenih nalog 
v narodni zaščiti. 

66. člen 
Narodno zaščito vodi načelnik narodne zaščite. Načelnik 

narodne zaščite ima namestnika in enega ali več pomočnikov 
za opravljanje določenih nalog narodne zaščite ali za vodenje 
narodne zaščite v posameznih okoljih. 

Načelnika, njegovega namestnika in pomočnike imenuje 
organ, ki organizira narodno zaščito. Načelnik narodne zaš- 
čite je temu organu odgovoren za svoje delo ter za vodenje in 
delovanje narodne zaščite. 

67. člen 
Narodno zaščito lahko aktivira načelnik narodne zaščite, 

poslovodni ali njemu enak organ ali predsednik sveta kra- 
jevne skupnosti v soglasju z upravnim organom pristojnim za 
obrambne zadeve. 

O aktiviranju narodne zaščite v večjem obsegu odloča 
izvršni svet občinske skupščine. 

68. člen 
Državljani opravljajo v narodni zaščiti naloge po razporedu, 

ki ga določi načelnik narodne zaščite ali njegov namestnik ali 
pomočnik. 

Kadar pripadniki narodne zaščite opravljajo varnostne 
naloge skupaj z organi za notranje zadeve, skupno delovanje 
vodi pristojni organ za notranje zadeve. Pri opravljanju var- 
nostnih nalog ob naravnih in drugih nesrečah pripadniki 
narodne zaščite delujejo v skladu z odločitvami pristojnega 
štaba za civilno zaščito. Kadar pripadniki narodne zaščite 
opravljajo naloge skupaj s teritorialno obrambo, skupno delo- 
vanje vodi pristojni vojaški starešina. 

Pripadniki narodne zaščite nosijo pri opravljanju nalog 
predpisane oznake. 

69. člen 
Pripadniki narodne zaščite imajo pri opravljanju nalog 

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

podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma krajevni skup- 
nosti, v bližini objektov, ki jih varujejo ali na drugih območjih) 
kjer opravljajo naloge; 

- da preprečujejo nepooblaščenim osebam vstop prostore 
oziroma dostop k objektom, ki jih varujejo; 

- da zadržijo osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem deja- 
nju, s katerim se ogroža varnost ter premoženje, do prihoda 
pooblaščenih delavcev organov za notranje zadeve. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni pripadniki narodne 
zaščite opravljajo obrambne in varnostne naloge v skladu 
z načrtom za delovanje narodne zaščite in odločitvami pristoj- 
nih organov. 

70. člen 
Pripadniki narodne zaščite so lahko med opravljanjem 

nalog narodne zaščite oboroženi: 
1. kadar varujejo objekte in drugo premoženje, ki je poseb- 

nega javnega pomena; 
2. kadar so ogrožena življenja ljudi ali premoženje zaradi 

kriminalne dejavnosti skupin ali posameznikov; 
3. kadar grozi nevarnost sabotaž in drugih terorističnih 

dejanj; 

4. v neposredni vojni nevarnosti in v vojni. 
Pripadnik narodne zaščite sme v miru, med opravljanjem 

nalog narodne zaščite, uporabiti strelno orožje le, če ne more 
drugače zavarovati življenja ljudi ali odvrniti od sebe nepo- 
srednega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje 
oziroma odvrniti napada na objekt, ki ga varuje. 

71. člen 
Predstojnika republiških upravnih organov za obrambne in 

notranje zadeve predpišeta navodila za organiziranje, aktivi- 
ranje in opravljanje nalog narodne zaščite, oznake narodne 
zaščite, nošenje in uporabo orožja ter drugih sredstev za 
opravljanje nalog narodne zaščite in program usposabljanja. 

3. Upravne zveze 

72. člen 
Republika in občine organizirajo upravne zveze za vodenje 

zaščite in reševanja ter obrambe na območju republike. 
Upravne zveze so poseben, samostojno organiziran sistem 
zvez. 

V sistemu upravnih zvez se zagotavljajo zveze za državne 
organe, organizacije, ki so posebnega pomena za obrambo in 
zaščito, službo za opazovanje in obveščanje ter zveze sodelo- 
vanja med državnimi organi in pristojnimi poveljstvi oborože- 
nih sil. 

Za potrebe upravnih zvez se uporablja tudi javni sistem zvez 
ter sredstva in sistemi zvez drugih imetnikov. 

73. člen 
Delovanje upravnih zvez ter kriptografsko in protielektron- 

sko varovanje podatkov zagotavljajo enote za zveze s centri 
zvez ter relejnimi kurirskimi zvezami. Kriptografsko in proti- 
elektronsko varovanje po tem zakonu, dosega varovanje 
podatkov v sistemu upravnih zvez in v Teritorialni obrambi 
Republike Slovenije. 

Zagotavljanje zvez za republiško vodstvo in zvez za vodenje 
obrambe v pokrajinah, je skupnega pomena za obrambo 
republike. Zato morajo zagotoviti občine na določenem 
območju, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, direktne zveze z določenim občinskim 
centrom zvez. 

Enote za zveze organizirajo občine in republika v skladu 
z določbami tega zakona, ki veljajo za enote teritorialne 
obrambe. Enote delujejo po odločitvah vodstev občin in repu- 
blike. 

V. OBRAMBNI UKREPI 

1. Ukrepi za pripravljenost 

74. člen 
Z ukrepi za pripravljenost se zagotavlja postopen in organi- 

ziran prehod nosilcev obrambnega sistema ter obrambnih sil 
v stanje pripravljenosti za izvajanje obrambnih nalog v izred- 
nih razmerah ali v neposredni vojni nevarnosti oziroma za 
delovanje v vojnih razmerah. 

Ukrepe za pripravljenost predpisuje Predsedstvo Republike 
Slovenije. Izvršni sveti občinskih skupščin določajo katere 
predpisane ukrepe za pripravljenost načrtujejo in izvajajo 
državni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije. Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije določi predpisane ukrepe 
za pripravljenost v republiških državnih organih ter podjetjih, 
zavodih in drugih organizacijah, katerih dejavnost je republi- 
škega pomena. 

75. člen 
Predsedstvo Republike Slovenije odloča in daje ukaz za 

izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljenost na območju 
Republike Slovenije. 

Ukrepi za pripravljenost o katerih je odločil pristojni zvezni 
organ med izrednimi razmerami ali v zvezi z njimi, se na 
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območju Republike Slovenije izvajajo le po predhodnem 
soglasju. Skupščine Republike Slovenije oziroma Predsed- 
stva Republike Slovenije, če ga je Skupščina Republike Slov- 
venije za to pooblastila. Predsedstvo Republike Slovenije 
v takem primeru lahko zadrži izvedbo posameznega ali vseh 
ukrepov, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 

2. Mobilizacija 

76. člen 
Mobilizacija obsega ukrepe, naloge in aktivnosti, ki jih 

izvajajo nosilci obrambnega sistema, oborožene in druge 
obrambne sile v skladu s svojimi načrti, za organiziran prehod 
iz mirnodobne na vojno organizacijo oziroma drugim razme- 
ram ustrezno organiziranost. 

Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po načinu 
izvedbe pa tajna ali javna. Začne se s sprejemom ukaza za 
izvajanje mobilizacije ter konča v času, ki je določen v mobili- 
zacijskem načrtu. 

Po izvršeni mobilizaciji organi in organizacije ter obrambne 
sile nadaljujejo z delovanjem po vojni organizaciji. S pripra- 
vami za izvajanje zaščite in reševanja po izvršeni mobilizaciji 
nadaljujejo tudi združeni odredi in štabi za civilno zaščito 
občin in republike. Druge enote civilne zaščite pa se razpu- 
stijo in aktivirajo po potrebi. 

Občinski upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, 
organizirajo za izvajanje mobilizacije enotno pozivno službo. 
Pozivna služba mora omogočati samostojno pozivanje pri- 
padnikov civilne zaščite in drugih reševalnih sil. Po odločitvi 
pristojnega republiškega organa, pa tudi pozivanje pripadni- 
kov enot in služb, ki so republiškega pomena. 

Izvajalci in odgovorni za izvedbo mobilizacije so vodje 
obrambnih priprav oziroma poveljniki in upravniki v teritori- 
alni obrambi, poveljniki civilne zaščite ter načelniki centrov za 
obveščanje. 

3. Ukrepi za varnost in varovanje skrivnosti 

77. člen 
S podatki o obrambi, ki so določeni kot državna, vojaška ali 

uradna skrivnost, je treba ravnati tako, da se varuje in zago- 
tavlja njihova zaupnost. Zaupnost podatkov določa tisti, ki 
podatke prvi oblikuje ali posreduje oziroma upravitelj po- 
datkov. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podrobneje 
ureja merila za določanje zaupnih obrambnih podatkov, vrste 
teh podatkov ter splošne in posebne ukrepe za njihovo varo- 
vanje. Izvršni svet določi tudi podatke obrambnega pomena, 
ki se ne smejo vnašati v javne publikacije. 

78. člen ' 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa na pred- 

log republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve, območja, na katerih se iz obrambnih razlogov omeji 
prosto gibanje, prebivanje ali nastanjevanje prebivalstva in 
tujcev. 

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, določa objekte in okoliše objektov, ki so 
posebnega pomena za obrambo na območju republike, 
obvezne ukrepe za njihovo varovanje in daje soglasje za 
opravljanje snemanja, meritev in raziskav zemljišč ter gradenj 
v teh okoliših. Predstojnik tega organa daje tudi soglasje za 
meritve, raziskave in gradnje na območjih iz prejšnjega od- 
stavka. 

Predstojnik republiškega upravnega organa iz prejšnjega 
odstavka določa splošne in posebne ukrepe za varovanje del 
v upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve ter v šta- 
bih za teritorialno obrambo, ki so posebnega pomena za 
obrambo. 

Med izvajanjem vaj lahko predstojnik republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za obrambne zadeve, v soglasju 
s predstojnikom republiškega upravnega organa za notranje 
zadeve, omeji gibanje prebivalstva na območju, kjer se izva- 
jajo vaje. 

79. člen 
Tuje fizične in pravne osebe morajo pridobiti predhodno 

dovoljenje za opravljanje znanstvenih raziskovanj na področ- 
jih, za katera je predpisano, da so pomembna za obrambo. 
Dovoljenje je potrebno tudi za dajanje izsledkov takih razisko- 
vanj tujim fizičnim ali pravnim osebam. Dovoljenje daje repu- 
bliški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo. 

Fizične in pravne osebe morajo predhodno pridobiti dovo- 
ljenje za snemanje filmov oziroma drugih video zapisov na 
območjih, na katerih je iz obrambnih razlogov omejeno pro- 
sto gibanje, prebivanje ali nastanjevanje. Dovoljenje za sne- 
manje daje republiški upravni organ, pristojen za informi- 
ranje. 

Podjetja, zavodi in organizacije oziroma organi, ki oprav- 
ljajo snemanje iz zraka, morajo predhodno pridobiti dovolje- 
nje republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve. Aeroposnetke morajo poslati v pregled istemu organu 
pred njihovo uporabo. 

80. člen 
Strokovne varnostne zadeve na obrambnem področju 

opravljata varnostni organ republiškega upravnega organa, 
pristojnega za obrambne zadeve, in vojaška policija v teritori- 
alni obrambi. Določene varnostne naloge opravljajo tudi 
organi za notranje zadeve. 

Varnostni organ iz prejšnjega odstavka izvaja ukrepe za 
odkrivanje in preprečevanje dejavnosti, ki merijo na nasilno 
rušenje z ustavo določene ureditve in ogrožanje varnosti 
republike, če gre za tako dejavnost v upravnih organih, pri- 
stojnih za obrambne zadeve, v oboroženih silah ali proti 
navedenim organom in silam. Varnostni organ opravlja tudi 
druge varnostne naloge pomembne za delovanje oboroženih 
sil oziroma za preprečevanje dejavnosti, ki meri na odkrivanje 
zaupnih obrambnih podatkov oziroma načrtov uporabe obo- 
roženih sil. 

Določeni starešine in delavci varnostnega organa imajo pri 
opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka enake pravice in 
pooblastila kot pooblaščene osebe organov za notranje 
zadeve. Pri delu lahko uporabljajo le tiste posebne operativne 
metode in sredstva ter vodijo zbirke osebnih podatkov pod 
pogoji in na način, ki je predpisan z zakonom za varnostno 
informativno službo organdv za notranje zadeve. Pristojnosti, 
ki jih zakon določa predstojniku republiškega organa za 
notranje zadeve v zvezi z varnostno informativno službo, 
opravlja pri delovanju varnostnega organa predstojnik repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve. 
Delavci varnostnega organa imajo službene izkaznice. 

Starešine in delavce, ki opravljajo varnostne zadeve 
v sestavi oziroma za teritorialno obrambo, imenuje predstoj- 
nik republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve. 

81. člen 
Teritorialna obramba ima vojaško policijo za varnost voja- 

škega prometa, za vojaški red in disciplino in za odkrivanje 
kaznivih dejanj v teritorialni obrambi, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izda natanč- 
nejše predpise o organizaciji in delovanju varnostnega 
organa republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve ter vojaške policije teritorialne obrambe. 

VI. ZAŠČITA IN REŠEVANJE • 

1. Skupne določbe 

82. člen 
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin za 

primer naravnih in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj, teme- 
lji na: 

- uresničevanju oziroma upoštevanju preventivnih, teh- 
ničnih in drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreč ali 
izboljšujejo zaščito in reševanje; 

- pripravah prebivalstva, organov in organizacij za osebno 
in vzajemno zaščito: 
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- pripravah in vključevanju, v zaščito in reševanje podjetij, 
zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je namenjena 
zaščiti in reševanju; 

- organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sesta- 
vov gasilske organizacije in drugih društev ter organizacij 
državljanov, ki opravljajo dejavnost zaščite in reševanja, 
v skladu z zakonom; 

- organiziranju, pripravah in delovanju enot in štabov za 
civilno zaščito; 

- pripravah in sodelovanju oboroženih in drugih obramb- 
nih sil pri zaščiti in reševanju; 

- organizaciji odkrivanja, spremljanja in obveščanja o ne- 
varnostih. 

Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja 
z organizacijskimi in drugimi pripravami ter enotnostjo vode- 
nja akcij zaščite in reševanja v občini ali medobčinski skupno- 
sti in v republiki. 

83. člen 
Sile za zaščito in reševanje se aktivirajo ob nastanku 

naravne ali druge nesreče v skladu s svojimi nalogami, načrti 
ali po odločitvi pristojnega organa v obsegu, ki je potreben za 
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin. 

Naravne nesreče po tem zakonu so naravne nesreče, ki jih 
povzroči delovanje naravnih sil ali pojavov (potresi, poplave, 
zemeljski in snežni plazovi, neurja in podobno). Druge 
nesreče po tem zakonu so nesreče, ki jih povzroči človekovo 
nepravilno ravnanje ali opustitev predpisanega ravnanja 
(požari, nesreče v rudnikih in na drugih deloviščih, prometne 
nesreče, nenadna onesnaženja morja, epidemije in podobno) 
in nsreče, ki nastanejo v tehnoloških procesih (eksplozije 
gorljivih in eksplozivnih snovi, jedrske nesreče, nenadna 
onesnaževanja zemlje, zraka, vode in podobno). 

84. člen 
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih 

posegih, projektiranju tehnoloških in drugih procesov, se 
morajo upoštevati in izvajati na podlagi ocen ogroženosti 
zaradi naravnih in drugih nesreč predpisani prostorski, urba- 
nistični, gradbenotehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki prepre- 
čujejo nastanek nesreč ali omogočajo zaščito in reševanje. 

2. Osebna in vzajemna zaščita 

85. člen 
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe in postopke 

za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in 
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjksih 
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mesith in v drugih bivalnih 
iger delovnih okoljih. 

V stanovanjski hiši in stanovanjskem okolju izvršujejo 
ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne 
zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerjajo pristojni 
organi krajevne skupnosti ali poveljujoči starešina gasilske ali 
druge reševalne službe. 

86. člen 
Upravljalci, lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih 

in drugih objektov morajo na svoje stroške zagotoviti in vzdr- 
ževati sredstva in opremo za zaščito in reševanje stanovalcev, 
delavcev in drugih uporabnikov ter skrbeti za njihovo uspo- 
sabljanje za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki proizvajajo, skla- 
diščijo ali kako drugače razpolagajo z nevarnimi snovmi, ki 
neposredno ogrožajo varnost prebivalcev v okolici, kjer se te 
snovi nahajajo, morajo zagotoviti na svoje stroške tudi najnuj- 
nejša zaščitna sredstva in reševalno opremo za neposredno 
ogroženo prebivalstvo. Take organizacije morajo seznanjati 
ogroženo prebivalstvo s postopki in ukrepi za primer nesreče 
z nevarno snovjo. 

Sredstva in opremo ter vrste nevarnih snovi iz prvega in 
drugega odstavka tega člena predpiše Izvršni svet Skupščine 
republike Slovenije. 

3. Ukrepi za zaščito in reševanje 

87. člen 
Ukrepi za zaščito in reševanje so: 

1. zaščita in reševanje ob požarih; 
2. zaščita in reševanje ob poplavah; 
3. zaščita in reševanje ob rušenjih; 
4. prva medicinska pomoč; 
5. prva veterinarska pomoč; 
6. radiološka, kemijska in biološka zaščita; 
7. izmik in evakuacija; 
8. oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva; 
9. asanacija; 

10. zaščita in reševanje pred plazovi; 
11. varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi; 
12. zaklanjanje. 
Na podlagi ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih 

nesreč občine lahko določijo tudi druge ukrepe za zaščito in 
reševanje. 

88. člen 
Ukrepi iz prejšnjega člena obsegajo zlasti: 
- naloge in aktivnosti za preprečevanje naravnih in drugih 

nesreč ter nevarnosti in naloge za preprečevanje oziroma 
zmanjševanje njihovih posledic; 

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

Ukrepe za zaščito in reševanje v miru in v vojni izvajajo, 
podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je 
namenjena zaščiti in reševanju, splošne reševalne službe ter 
enote in štabi civilne zaščite, po potrebi pa tudi oborožene 
sile. Za zaščito in reševanje na morju se lahko organizira 
posebna služba. 

Gašenje začetnih požarov, prvo pomoč, prvo veterinarsko 
pomoč, oskrbo prizadetega prebivalstva in druge manj zah- 
tevne naloge zaščite in reševanja, izvajajo državljani po nače- 
lih osebne in vzajemne zaščite. 

89. člen 
Zaščita pred požari se izvaja s protipožarnimi ukrepi. Gaše- 

nje oziroma reševanje ob požarih pa izvajajo zlasti gasilske 
enote in po potrebi druge reševalne sile. 

Zaščito pred požari in gašenje požarov ureja poseben 
zakon. 

90. člen 
Zaščita pred rušenji ob potresih, pred poplavami in drugimi 

nesrečami, se izvaja s prostorskimi, urbanističnimi, gradbe- 
notehničnimi in drugimi ukrepi. 

Zaščito in reševanje ob nevarnostih iz prejšnjega odstavka 
izvajajo podjetja, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo 
gradbeno, komunalno, vodnogospodarsko in podobno dejav- 
nost, splošne reševalne službe ter enote civilne zaščite in 
ustrezne enote oboroženih sil. 

91. člen 
Prva medicinska pomoč obsega vse ravni nujne prve pomo- 

oči. Izvajajo jo zdravstvena služba, organizacije rdečega križa 
ter enote civilne zaščite, po potrebi pa tudi sanitetna služba 
oboroženih sil. 

Prvo veterinarsko pomoč izvajajo veterinarske, kmetijske in 
druge organizacije ter službe in po potrebi tudi enote civilne 
zaščite. 

92. člen 
Radiološko, kemijsko in biološko zaščito izvajajo podjetja, 

oziroma druge organizacije, ki razpolagajo z ustreznimi 
napravami, opremo in kadri, zdravstvena služba, meteorolo- 
ška služba, gasilske enote, ki so za to posebej usposobljene in 
opremljene, enote civilne zaščite ter po potrebi ustrezne 
enote oboroženih sil. 

Odkrivanje in spremljanje radioloških, kemijskih ali biolo- 
ških nevarnosti izvaja služba za opazovanje in obveščanje. 

poročevalec 13 



93. člen 
Oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva obsega 

začasno nastanitev, prehrano ter zdravstveno varstvo. Izvajajo 
jo zdravstvene, gostinske, komunalne in druge organizacije 
ter službe, rdeči križ in druge humanitarne organizacije, ope- 
rativni sestavi drugih društev in organizacij državljanov ter 
enote civilne zaščite. 

Izmik ali evakuacija ogroženega ali prizadetega prebival- 
stva, materialnih in drugih dobrin se izvaja, če ni mogoče 
z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti in zaščite. Evakuacija je 
praviloma načrtovana. Lahko jo odredi izvršni svet občinske 
skupščine oziroma občinski štab za civilno zaščito, če je to 
potrebno glede na nastale razmere. Evakuacijo, ki jo je 
potrebno izvršiti na območju dveh ali več občin, odredi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 

V vojni lahko odredi izmik na območjih, kjer so boji, povelj- 
nik teritorialne obrambe območja, oziroma starešina na temu 
enakem ali višjem položaju. 

94. člen 
Varstvo pred zemeljskimi, snežnimi in drugimi plazovi se 

izvaja z gradbenotehničnimi, prostorskimi in drugimi ukrepi. 
Varstvo pred snežnimi ali drugimi plazovi z namernim pro- 

ženjem z eksplozijo in na druge načine, organizirajo občinski 
štabi za civilno zaščito. Osebe, ki ta ukrep izvajajo, morajo biti 
posebej usposobljene in imeti za to pooblastilo predstojnika 
republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve. 

95. člen 
Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi obsega 

odkrivanje, zavarovanje, prevoz in uničevanje neeksplodira- 
nih ubojnih sredstev. Organizirajo ga občinski štabi za civilno 
zaščito. Osebe, ki ta ukrep izvajajo, morajo biti posebej uspo- 
sobljene in imeti za to pooblastilo predstojnika republiškega 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve. 

Ukrep lahko izvajajo tudi ustrezne enote organov za notra- 
nje zadeve, civilne zaščite ter enote oboroženih sil. 

96. člen 
Za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter 

pred vojnimi dejstvovanji, se prebivalstvo, materialne in druge 
dobrine zaklanjajo v zaklonišča, zaklonilnike in druge zaš- 
čitne objekte. 

Zaklonišča osnovne zaščite gradijo investitorji v miru 
v novih stavbah centrov zvez, energetskih objektih in v objek- 
tih, v katerih se bo opravljala dejavnost posebnega pomena za 
obrambo in zaščito, če se taki objekti gradijo na območjih, ki 
bi bila ogrožena v vojni. Zaklonišča se gradijo praviloma tako, 
da jih je v miru mogoče uporabljati tudi za druge namene, 
vendar to ne sme zmanjševati njihove uporabnosti za zaščito. 
Zaklonišča gradijo investitorji s svojimi sredstvi in v skladu 
s tehničnimi normativi. 

V zaklonišča dopolnilne zaščite se v neposredni vojni 
nevarnosti prilagajajo v skladu s tehničnimi normativi tudi 
obstoječi objekti oziroma prostori. 

Zaklonilniki in durgi zaščitni objekti so rovni in podobni 
objekti ter za zaklanjanje prilagojeni kletni in drugi prostori. 
Praviloma se pripravljajo v neposredni vojni nevarnosti. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi tehnične 
normative za zaklonišča ter objekte in območja, na katerih se 
v skladu z drugim odstavkom tega člena gradijo zaklonišča. 

97. člen 
Zaklonišča je treba vzdrževati. 
Za redno vzdrževanje zaklonišč in za njihovo smotrno upo- 

rabo v miru skrbijo upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb, 
v kateri so zaklonišča. Za javna zaklonišča skrbi občina. 

Občina določi pogoje za oddajanje zaklonišč v najem za 
mirnodobno uporabo. 

4. Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo 
dejavnost pomembno za zaščito in reševanje 

98. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki po odločitvi izvrš- 

nega sveta občinske skupščine opravljajo dejavnost 
pomembno za zaščito in reševanje, morajo na podlagi občin- 
ske ali druge ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih 
nesreč: 

- določiti svojo organizacijo, sile in sredstva za izvajanje 
zaščite in reševanja oziroma odpravljanje posledic nesreče; 

- skrbeti za strokovno usposabljanje svojih delavcev za 
izvajanje načrtovanih nalog zaščite in reševanja: 

- izvajati druge priprave, ki omogočajo njihovo uspešno 
delovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

Priprave in načrti podjetij, zavodov in drugih organizacij iz 
prejšnjega odstavka, morajo biti usklajeni z načrti in drugimi 
pripravami pristojnega občinskega štaba za civilno zaščito. 

99. člen 
Gasilske poklicne in druge operativne enote gasilske orga- 

nizacije, ki jih določi Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije, opravljajo poleg splošnih reševalnih nalog, tudi zaščito 
in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. V ta namen se 
opremljajo in usposabljajo v skladu z enotnim programom, ki 
je republiškega pomena. V tem programu se lahko določijo 
tudi druge naloge zaščite in reševanja, ki so splošnega po- 
mena. 

Gasilske poklicne teritorialne enote se organizirajo po 
predpisih o zavodih. Po teh predpisih se lahko organizirajo 
tudi poklicni sestavi drugih operativnih teritorialnih enot. 

5. Splošne reševalne službe in sodelovanje društev ter 
drugih organizacij državljanov pri zaščiti in reševanju. 

100. člen 
Gašenje požarov in druge splošne reševalne naloge v bival- 

nem in delovnem okolju opravljajo operativne enote gasilske 
organizacije. 

Za organizacijo, usposabljanje in druge priprave operativ- 
nih enot iz prejšnjega odstavka skrbi, v skladu z zakonom, 
gasilska organizacija Slovenije. 

101. člen 
Gorska reševalna služba opravlja reševanje v gorah na 

območju celotne republike samostojno ali v sodelovanju 
z drugimi službami in organi. Po potrebi pripadniki gorske 
reševalne službe opravljajo tudi druge reševalne naloge. 

Za organizacijo, usposabljanje in druge priprave gorske 
reševalne službe skrbi planinska organizacija Slovenije. 

Opremljanje, usposabljanje in delovanje potrebnega opera- 
tivnega sestava gorske reševalne službe poteka po programu, 
ki je republiškega pomena. 

102. člen 
Jamarska reševalna služba opravlja reševanje na območju 

celotne republike samostojno ali v sodelovanju z drugimi 
službami in organi. Po potrebi pripadniki jamarske reševalne 
službe opravljajo tudi druge reševalne naloge. 

Za organizacijo, usposabljanje in druge priprave jamarske 
reševalne službe skrbi jamarska organizacija Slovenije. 

Opremljanje, usposabljanje in delovanje potrebnega opera- 
tivnega sestava jamarske reševalne službe poteka po pro- 
gramu, ki je republiškega pomena. 

103. člen 
Organizacije rdečega križa, kinološke, taborniške, potaplja- 

ške radiomaterske in druge organizacije ter društva sodelu- 
jejo pri zaščiti in reševanju v skladu s svojimi možnostmi, 
nastalimi razmerami in odločitvami pristojnih organov. 

Operativne sestave organizacij in društev iz prejšnjega 
odstavka v posamezni občini lahko izvršni svet občinske 
skupščine pooblasti, da opravljajo naloge zaščite in reševa- 
nja, za katere so usposobljeni. 

6. Enote in štabi civilne zaščite 
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a) Enote civilne zaščite 
104. člen 

Enote civilne zaščite so posebej organizirane, opremljene 
in usposobljene sile namenjene za zaščito in reševanje prebi- 
valstva, materialnih in drugih dobrin ob naravnih in drugih 
nesrečah ter nevarnostih. 

Enote civilne zaščite organizirajo tista podjetja, zavodi in 
druge organizacije ter krajevne skupnosti, ki jih določi izvršni 
svet občinske skupščine na predlog štaba za civilno zaščito 
v skladu z oceno ogroženosti zaradi naravnih in drugih ne- 
sreč. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko enote civilne zaščite 
organizirajo podjetja, zavodi in druge organizacije na podlagi 
lastne odločitve. 

Oznake pripadnosti in položajne oznake v civilni zaščiti ter 
službi za opazovanje in obveščanje določa Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

105. člen 
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane. 
Splošne enote civilne zaščite organizirajo za izvajanje manj 

zahtevnih ukrepov za zaščito in reševanje podjetja, zavodi in 
druge organizacije ter krajevne skupnosti, če v njih niso 
organizirani operativni sestavi gasilske organizacije, ki oprav- 
ljajo splošne reševalne naloge oziroma, če ti sestavi niso 
zadostni. 

Specializirane enote civilne zaščite organizirajo za izvajanje 
posameznih ukrepov za zaščito in reševanje podjetja, zavodi 
in druge organizacije, občine in republika. Specializirane 
enote civilne zaščite se lahko združujejo v združene odrede 
civilne zaščite, ki so praviloma namenjeni za izvajanje vseh 
vrst ukrepov za zaščito in reševanje. Združeni odredi civilne 
zaščite se ustanovijo v bolj ogroženih občinah ali za več občin 
skupaj. Morajo se ustanoviti, če je tako določeno z republi- 
škim načrtom civilne zaščite. 

Vrsta, velikost in število enot civilne zaščite se določi 
v skladu z formacijo enot na podlagi občinske ter lastne 
ocene ogroženosti podjetij, zavodov in drugih organizacij 
oziroma krajevnih skupnosti zaradi naravnih in drugih nesreč. 
Formacijo enot civilne zaščite predpisuje republiški upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve. 

106. člen 
Za opravljanje posameznih nalog civilne zaščite vzajemne 

zaščite ter drugih nalog zaščite in reševanja, lahko imenujejo 
organi, ki po tem zakonu organizirajo civilno zaščito, poverje- 
nike civilne zaščite v bivalnih ali delovnih okoljih. 

b) štabi za civilno zaščito 

107. člen 
Štabi za civilno zaščito so strokovno operativni organi 

podjetij, zavodov in drugih organizacij, krajevnih skupnosti, 
občin ter republike. Štabi ocenjujejo ogroženost zaradi narav- 
nih in drugih nesreč na svojem območju. Usmerjajo priprave 
za osebno in vzajemno zaščito ter izdelujejo in sprejemajo 
načrte za delovanje civilne zaščite. Predlagajo organizacijo 
civilne zaščite, usmerjajo njeno usposabljanje ter odrejajo, 
organizirajo in vodijo izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob 
naravnih in drugih nesrečah. 

Štabe za civilno zaščito organizirajo občine, republika ter 
podjetja, zavodi in druge organizacije ter krajevne skupnosti, 
ki organizirajo civilno zaščito. 

108. člen 
Štab za civilno zaščito in enote civilne zaščite vodi poveljnik 

civilne zaščite. 
Štab za civilno zaščito poleg poveljnika sestavljajo načelnik 

štaba, ki je obenem namestnik poveljnika ter določeno število 
članov odgovornih za posamezne ali več vrst ukrepov za 
zaščito in reševanje. Štab za civilno zaščito in poveljnika 
civilne zaščite imenuje organ, ki je po tem zakonu pristojen za 
organiziranje civilne zaščite. 

Poveljnik civilne zaščite je za svoje delo, pripravljenost 
civilne zaščite ter vodenje akcij zaščite in reševanja nepo- 
sredno odgovoren organu, ki ga je imenoval ter višjemu 
štabu. 

109. člen 
Štab za civilno zaščito krajevne skupnosti vodi delovanj^ 

vseh štabov in enot civilne zaščite na območju krajevne skup- 
nosti. Štab za civilno zaščito določene krajevne skupnosti 
občine lahko pooblasti, da vodi delovanje vseh štabov in enot 
na območju mesta ali na drugem območju, ki predstavlja 
celoto zaradi geografskih, urbanih ali drugih značilnosti. 

110. člen 
Občinski štab za civilno zaščito zlasti: 
1. ocenjuje ogroženost območja občine pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ter možnosti za zaščito in reševanje prebi- 
valstva, materialnih in drugih dobrin; 

2. izdela in sprejema občinski načrt civilne zaščite, daje 
predloge izvršnemu svetu občinske skupščine za organizira- 
nje zaščite in reševanja ter ukrepov za zaščito in reševanje: 

3. določa usmeritve za organizacijo in priprave osebne in 
vzajemne zaščite ter usposabljanje prebivalstva za zaščito in - 
reševanje: 

4. predlaga izvršnemu svetu občinske skupščine določitev 
podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je 
posebnega pomena za zaščito in reševanje ter usmerja nji- 
hove priprave: 

5. določa vrsto in obseg usposabljanja enot in štabov za 
civilno zaščito v skladu s predpisanimi programi ter usklajuje 
priprave civilne zaščite z drugimi pripravami za zaščito in 
reševanje; 

6. usklajuje priprave za zaščito in reševanje s štabi za 
civilno zaščito sosednjih občin; 

7. organizira in neposredno vodi občinske enote civilne 
zaščite, podrejene štabe za civilno zaščito ter usmerja in 
usklajuje delo drugih reševalnih sil na območju občine pri 
zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, ki v več- 
jem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge do- 
brine. 

Tehnično administrativne in strokovno operativne naloge 
za občinski štab za civilno zaščito opravlja upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve. 

111.člen 
Republiški štab za civilno zaščito zlasti: 
1. ocenjuje ogroženost Republike Slovenije pred naravnimi 

in drugimi nesrečami ter predlaga Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije ter drugim pristojnim organom organizi- 
ranje priprav, sil ter ukrepov za zaščito in reševanje; 

2. izdela in sprejema republiški načrt za delovanje civilne 
zaščite; 

3. skupaj z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
obrambne zadeve, pripravlja razvojni načrt za področje zaš- 
čite in reševanja ter predlaga programe za zaščito in reševa- 
nje, ki so republiškega pomena; 

4. spremlja in usmerja organiziranje, pripravljanje, uspo- 
sabljanje in delovanje civilne zaščite ter drugih sil v enotnem 
sistemu za zaščito in reševanje; 

5. sodeluje z organizacijami civilne zaščite sosednjih držav 
ter mednarodnimi organizacijami na tem področju; 

6. neposredno vodi delovanje republiških enot civilne zaš- 
čite ter usmerja in usklajuje delovanje občinskih štabov za 
civilno zaščito na območju republike ob naravnih in drugih 
nesrečah večjega obsega, oziroma po potrebi organizira in 
vodi pomoč pri zaščiti in reševanju, v prizadetih občinah ali 
izven območja Republike Slovenije; 

7. podeljuje priznanja za uspehe na področju zaščite in 
reševanja. 

Administrativno tehnične in strokovno operativne naloge za 
Republiški štab za civilno zaščito opravlja Republiška uprava 
za zaščito in reševanje. 

7. Aktiviranje civilne zaščite ter vodenje zaščite in reševanje 

112. člen 
Civilna zaščite se aktivira ob naravnih in drugih nesrečah, ki 

v večjem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge 
dobrine ali, ki lahko povzročijo večje škodljive posledice. 

Civilno zaščito v skladu s prejšnjim odstavkom aktivirajo 
poveljniki civilne zaščite ali poslovodni organi, predsedniki 
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svetov krajevnih skupnosti oziroma predsedniki izvršnih sve- 
tov občinskih skupščin. V občini civilno zaščito lahko aktivira 
tudi dežurni funkcionar. 

Civilna zaščita opravlja zaščitne in reševalne naloge po 
načrtih za delovanje civilne zaščite. V načrtih za delovanje 
civilne zaščite se na podlagi ocen ogroženosti določi organi- 
zacija, način, sile in sredstva za izvrševanje ukrepov za zaščito 
in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

Republiški štab za civilno zaščito določi, za katere vrste 
naravnih in drugih nesreč, morajo posamezne občine izdelati 
načrte za delovanje civilne zaščite. 

113. člen 
Zaščito in reševanje ob nesrečah manjšega obsega pravi- 

loma vodijo starešine oziroma vodje gasilskih oziroma sploš- 
nih reševalnih služb, v določenih primerih pa tudi delavci 
organov za notranje zadeve. 

Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih in 
nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo vodje 
strokovnih služb oziroma starešine ali vodje gasilskih in dru- 
gih reševalnih služb. Delo različnih služb p[i tem usklajujejo 
pristojne inšpekcije glede na kraj in vrsto nesreče. 

114. člen 
Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega vodijo 

štabi za civilno zaščito. 
Državljani, podjetja in druge organizacije, splošne reše- 

valne službe, podrejeni štabi in enote civilne zaščite ali druge 
reševalne sile, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju ob nesrečah 
večjega obsega, so se dolžne ravnati po odoločitvah pristoj- 
nega štaba za civilno zaščito, ki vodi zaščito in reševanje. 
Neposredno delo služb, enot in organizacij, ki sodelujejo 
v zaščiti in reševanju, pa vodijo njihovi vodje oziroma stare- 
šine. 

Pri vodenju reševalnih akcij, ki zahtevajo posebno strokov- 
nost in znanja, pristojni štabi za civilno zaščito lahko obliku- 
jejo začasne skupine strokovnjakov, ki jim pomagajo pri vode- 
nju zaščite in reševanja. 

115. člen 
Pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah 

lahko sodelujejo tudi oborožene sile, če je potrebna takojšnja 
intervencija in če reševalne službe in civilna zaščita ne morejo 
odpraviti posledic nesreče. 

Sodelovanje oboroženih sil pri zaščiti in reševanju lahko 
predlaga štab za civilno zaščito oziroma izvršni svet občinske 
skupščine v primerih in po postopku, ki ga določa Republiški 
štab za civilno zaščito. 

116. člen • 
Občinski štabi za civilno zaščito pri vodenju zaščite in 

reševanja lahko odredijo nujne ukrepe s katerimi zagotovijo, 
da se zaščitijo in rešijo ogroženi ljudje, materialne in druge 
dobrine ter zagotovijo najnujnejši pogoji za življenje in delo. 
S tem namenom lahko odredijo: 

1. rušenje stavb in drugih objektov, sekanje dreves, odlaga- 
nje materiala in druge potrebne posege na premičninah in 
nepremičninah; 

2. uporabnikom, lastnikom ali upravljalcem, da morajo dati 
na razpolago tehnična in druga sredstva ter opremo potrebno 
za zaščito in reševanje; 

3. uporabnikom, lastnikom ali upravljalcem, da morajo 
sprejeti na začasno nastanitev ali oskrbo ogroženo prebival- 
stvo oziroma njihovo premoženje ali živino; 

4. obvezno sodelovanje poklicnih strokovnih organizacij, 
njihovih sredstev in opreme ter osebja, za izvajanje zaščite in 
reševanja; 

5. izselitev ali evakuacijo iz stanovanjskih, poslovnih ali 
drugih objektov, ki so neposredno ogroženi. 

Nujne ukrepe iz 1. točke prejšnjega odstavka odredijo lahko 
tudi štabi za civilno zaščito krajevnih skupnosti. 

Upravni in drugi organi občine v skladu z odločitvami štaba 
za civilno zaščito pomagajo pri uresničevanju nujnih ukrepov 
za zaščito in reševanje. 

Stroški nujnih ukrepov, potrebnih za zaščito in reševanje 
materialnih in drugih dobrin, praviloma ne smejo presegati 
vrednosti teh dobrin. 

8. Mobilizacija za zaščito in reševanje 

117. člen 
Za zaščito in reševanje ob hudih naravnih in drugih nesre- 

čah lahko izvršni svet občinske skupščine na predlog občin- 
skega štaba za civilno zaščito odredi splošno ali delno mobili- 
zacijo državljanov ter njihovih sredstev, delavcev in sredstev 
podjetij, zavodov in drugih organizacij, reševalnih služb in 
državnih organov ter štabov in enot civilne zaščite na 
območju občine. 

Če se izvršni svet občinske skupščine ne more sestati 
v primeru iz prejšnjega odstavka, potrebne ukrepe odredi 
predsednik izvršnega sveta. V potrditev izvršnemu svetu jih 
predloži takoj, ko se ta lahko sestane. 

Če izvršni svet občinske skupščine ni odredil ukrepov po 
tem členu ali če je treba odrediti mobilizacijo oziroma druge 
ukrepe za območje več občin, potrebne ukrepe odredi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije na predlog Republiškega 
štaba za civilno zaščito. 

118. člen 
Izvršni svet. Skupščine Republike Slovenije lahko na pod- 

lagi ocene ogroženosti zaradi določene vrste naravne ali 
druge nesreče in na predlog Republiškega štaba za civilno 
zaščito, v miru določi podjetja, zavode in druge organizacije, 
ki imajo ustrezno opremo in osebje, da sodelujejo pri zaščiti 
in reševanju, če bi taka nesreča nastala. 

Sodelovanje podjetij, zavodov in drugih organizacij iz prejš- 
njega odstavka pri zaščiti in reševanju, lahko zahtevajo občin- 
ski štabi za civilno zaščito od Republiškega štaba za civilno 
zaščito. 

119. člen 
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in dru- 

gih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo, v primerih iz 
117. in 118. člena, imajo državljani, podjetja, zavodi in druge 
organizacije ter društva, pravico do povračila dejanskih stro- 
škov in dejanske škode. Državljani oziroma delavci imajo 
pravico tudi do brezplačne nastanitve in prehrane, če nepreki- 
njeno sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj šest 
ur. V ceno svojih storitev podjetja, zavodi in druge organiza- 
cije lahko zaračunajo le dejanske materialne stroške in sred- 
stva za osebne dohodke delavcev, ki so sodelovali pri zaščiti 
in reševanju. 

Upravljalci, uporabniki in lastniki sredstev ter opreme in 
nepremičnin, imajo pravico do povračila dejanske škode, če 
so bila njihova sredstva, oprema ali nepremičnine uničene ali 
poškodovane zaradi obvezne uporabe pri zaščiti in reševanju 
oziroma zaradi izvajanja ukrepov za zaščito in reševanje. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena se uporab- 
lja tudi v primeru, če je o obveznem sodelovanju pri zaščiti in 
reševanju odločil pristojni štab za civilno zaščito v skladu 
s tem zakonom. 

Povračilo oziroma odškodnina iz prvega, drugega, tretjega 
in četrtega odstavka tega člena gre v breme tiste občine, na 
območju katere se je zgodila nesreča. V primeru tehnoloških 
in drugih nesreč gre povračilo oziroma odškodnina v breme 
podjetja, zavoda ali druge organizacije, katere obratovanje ali 
delavci so povzročili nastanek nesreče. 

9. Opazovanje in obveščanje 

120. člen 
Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih 

nesreč ter vojnih dejstvovanj in obveščanje prebivalstva, 
podjetij, zavodov ter drugih organizacij, državnih organov, 
civilne zaščite in drugih reševalnih služb o teh nesrečah in 
nevarnostih, občine in republika organizirajo na enotnih 
osnovah sistem za opazovanje in obveščanje. 
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121. člen 
Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljata: 
- služba za opazovanje in obveščanje, 
- dopolnilno opazovalno omrežje. 
Službo za opazovanje in obveščanje sestavljajo centri za 

obveščanje, vizualne opazovalnice in sistem za alarmiranje. 
Dopolnilno opazovalno omrežje sestavljajo podjetja, zavodi 

in organizacije ter organi in službe, ki se ukvarjajo z opazova- 
njem in spremljanjem naravnih in drugih pojavov ter nevar- 
nosti. 

Služba za opazovanje in obveščanje uporablja pri opravlja- 
nju svojih nalog podatke, ki jih posredujejo nosilci dopolnil- 
nega opazovalnega omrežja ter vojaška služba opazovanja in 
obveščanja. 

122. člen 
Centri za obveščanje se ustanovijo praviloma v občinah ali 

medobčinskih skupnostih in v republiki. S centri za obvešča- 
nje se povezujejo organizacije, organi in službe dopolnilnega 
opazovalnega omrežja določene z aktom o organizaciji opa- 
zovanja in obveščanja v občini. 

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, z odločbo 
določijo, katere organizacije, organi in službe so se dolžne na 
lastne stroške povezati s centri za obveščanje in katere vrste 
podatkov so dolžne sporočati centrom. 

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
l obrambne zadeve, v soglasju s predstojnikom republiškega 
i upravnega organa za notranje zadeve določi način povezova- 

nja in izmenjave podatkov med centri za obveščanje ter 
organi za notranje zadeve. 

123. člen 
Centri za obveščanje se aktivirajo ob naravnih in drugih 

nesrečah ter nevarnostih, v izrednih razmerah, neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni. O aktiviranju centrov za obveščanje 
odločijo izvršni svet, upravni organi pristojni za obrambne 
zadeve, občinski štabi za civilno zaščito ali dežurni funkci- 
onarji v občinah. ' 

O aktiviranju določenih ali vseh centrov za obveščanje 
odloča republiški upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve, ali Republiški štab za civilno zaščito. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi občinske 
centre za obveščanje, ki v miru opravljajo naloge obveščanja 
za območja vseh občin. Pri teh centrih se organizirajo tudi 
vizuelne opazovalnice. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije določi naloge teh centrov, ki so republiškega pomena. 

Republiški center za obveščanje deluje v sestavi republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, za 
vse republiške organe in organizacije tudi v miru. 

Izvršni sveti občinskih skupščin organizirajo neprekinjeno 
dežurno službo kot del službe za opazovanje in obveščanje. 
Način dela dežurne službe ureja republiški upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve. 

124. člen 
Služba za opazovanje in obveščanje uporablja javni sistem 

zvez, zveze drugih imetnikov ter upravne zveze. 
Sporočanje in prenos podatkov v sistemu za opazovanje in 

obveščanje ima prednost pri uporabi vseh vrst zvez. 
Zahteve pa prenos in sporočanje obvestil o nevarnostih, ki 

grozijo prebivalstvu, imajo prednost pred vsemi drugimi obve- 
stili, ki se dajejo s sredstvi javnega obveščanja. 

Znaki za alarmiranje so enotni na celotnem območju Repu- 
blike Slovenije. Določi jih Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije. 

VII. USPOSABLJANJE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO 

125. člen 
Šole posredujejo z izvajanjem svojih programov učencem 

splošno civilizacijska znanja o obrambi in zaščiti zlasti 
o osebni in vzajemni zaščiti ter vzgoji za mir. Z izvajanjem 
programov posredujejo šole mladim tudi funkcionalna znanja 
potrebna za opravljanje obrambnih in zaščitnih nalog v dejav- 
nosti, za katero usposablja posamezna šola. 

Izobraževanje za obrambne poklice se izvaja na ustrezni 
visokošolski organizaciji. Izobraževanje za vojaške poklice 
urejajo posebni predpisi. 

Prebivalstvo se usposablja za naloge zaščite in reševanja 
zlasti z izvajanjem ustreznih programov v sredstvih za mno- 
žično obveščanje. 

V republiškem centru za obrambno usposabljanje se izvaja 
usposabljanje za opravljanje strokovnih nalog obrambe in 
zaščite, določenih nalog ali dolžnosti v enotah za zveze, 
v zaščiti in reševanju ter v službi za opazovanje in obveščanje. 
Programe, ki se izvajajo v centru predpisuje predstojnik repu- 
bliškega upravnega organa pristojnega za obrambne zadeve. 
Usposabljanje delavcev organov za notranje zadeve ter oseb 
v rezervnem sestavu teh organov, se izvaja v centrih organov 
za notranje zadeve po programih, ki jih predpisuje predstojnik 
republiškega upravnega organa za notranje zadeve. 

126. člen 
Organizacija rezervnih vojaških starešin Slovenije kot stro- 

kovna organizacija: 
1. organizira in izvaja vojaškostrokovno usposabljanje 

rezervnih vojaških starešin; 
2. sodeluje pri usposabljanju prebivalstva in po potrebi pri 

izvajanju drugih programov usposabljanje za obrambo in 
zaščito; 

3. sodeluje pri usmerjanju mladine v vojaške in obrambne 
poklice ter izbiri za vojaške šole in šole rezervnih oficirjev; 

4. obravnava in sprejema mnenja in stališča v zvezi z organi- 
ziranjem in uveljavljanjem obrambnega sistema. 

Organizacija rezervnih vojaških starešin v skladu s svojo 
vlogo in dejavnostjo uresničuje in razvija tudi druge aktivnosti 
za krepitev strokovne usposobljenosti rezervnih vojaških sta- 
rešin. 

K letnim programom dela organizacij rezervnih vojaških 
starešin iz prvega odstavka tega člena dajejo soglasje upravni 
organi, pristojni za obrambne zadeve. 

127. člen 
Usposabljanje pripadnikov in enot za zveze, pripadnikov 

enot in štabov za civilno zaščito, službe za opazovanje in 
obveščanje ter delavcev, ki opravljajo strokovna dela na 
obrambnem in zaščitnem področju, se izvaja po programih, ki 
jih predpisuje predstojnik republiškega upravnega organa, 
pristojnega za obrambne zadeve. 

Vojaško strokovno usposabljanje rezervnih vojaških stare- 
šin se izvaja po programih, ki jih določa republiška organiza- 
cija rezervnih vojaških starešin v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve. 

Pogoje in način usposabljanja teritorialne obrambe urejajo 
predpisi o izvajanju vojaške dolžnosti. 

Državljani so k usposabljanju po tem členu ter k usposablja- 
nju za delovanje v narodni zaščiti klicani s pozivi, ki jih izdaja 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na zahtevo 
organizatorja usposabljanja. Organizatorji usposabljanja za 
programe, ki se izvajajo v republiškem centru za obrambno 
usposabljanje, so občine, razen če se ne izvaja usposabljanje 
za naloge iz republiške pristojnosti. 

128. člen 
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite ter službe za opa- 

zovanje in obveščanje se izvaja po programih, ki zagotavljajo 
temeljno in dopolnilno usposabljanje. 

Program za temeljno usposabljanje pripadnikov civilne zaš- 
čite sme trajati največ 80 ur, program za dopolnilno usposab- 
ljanje pa letno največ 20 ur. 

Program za temeljno usposabljanje pripadnikov službe za 
opazovanje in obveščanje sme trajati največ 40 ur, program za 
dopolnilno usposabljanje pa letno največ 10 ur. 

Dopolnilno usposabljanje se izvaja praviloma v obliki vaj in 
praktičnega dela. 

129. člen 
Pripadniku civilne zaščite ali službe za opazovanje in 

obveščanje se na njegovo prošnjo odloži usposabljanje ali 
posamezna vaja: 
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1. če je zaradi bolezni ali poškodbe nezmožen obiskovati 
usposabljanje oziroma vajo; 

2. če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima med 
usposabljanjem izpit, kolokvij ali obvezne vaje; 

3. če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan; 
4. če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali 

gospodinjstvu oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov 
zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi odšel na 
usposabljanje; 

5. če je samohranilec in ima otroka, starega do petnajst let 
in če ne gre za strokovno usposabljanje, ki je povezano 
s poklicnim opravljanjem dela. 

Usposabljanje ali posamezna vaja se lahko izjemoma odloži 
zaradi neodložljivih službenih potreb ali kmetijskih ali obrtnih 
del. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena se uporab- 
lja tudi za odlaganje usposabljanja za opravljanje nalog 
narodne zaščite. 

Prošnjo za odložitev usposabljanja ali vaje je treba vložiti 
pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki je 
pripadnika vpoklical, v osmih dneh od vročitve poziva. Proš- 
njo iz razlogov po 1., 2. in 4. točki ter drugem odstavku tega 
člena, pa je treba vložiti v osmih dneh od nastanka razloga. 

130. člen 
Usposabljanje državljanov za opravljanje nalog narodne 

zaščite, enot za zveze, operativnih sestavov enot in društev in 
drugih organizacij državljanov za zaščito in reševanje, civilne 
zaščite, službe za opazovanje in obveščanje ter delavcev, ki 
opravljajo strokovna dela obrambe in zaščite, se praviloma 
izvaja izven delovnega časa. Ta določba se ne nanaša na 
zahtevnejše ali daljše oblike usposabljanja. 

VIII. OPRAVLJANJE DELA NA OBRAMBNEM PODROČJU 

131. člen 
Za delavce v upravnih organih, pristojnih za obrambne 

zadeve in za delavce, ki opravljajo naloge obrambe v drugih 
državnih organih ter v teritorialni obrambi, veljajo splošni 
predpisi, ki veljajo za delavce v državnih organih, če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

Delovno razmerje v upravnih organih, pristojnih za 
obrambne zadeve in v teritorialni obrambi se lahko sklene 
brez razpisa oziroma objave za opravljanje del, ki so poseb- 
nega pomena za obrambo: 

- višjega upravnega delavca, upravnega delavca in stro- 
kovno tehničnih delavcev na področju obrambnih priprav, 
upravnih zvez, informatike in kriptozaščite, vojaških, varnost- 
nih, obveščevalnih in protiobveščevalnih zadev; 

- poveljnika teritorialne obrambe, načelnika štaba za teri- 
torialno obrambo ter starešin, ki opravljajo operativne naloge; 

- inšpektorja na obrambnem področju; 
- vodje pisarne ter tehničnih delavcev v teritorialni 

obrambi; 
- delavca drugega državnega organa, ki opravlja 

obrambne zadeve. 
Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v državnem organu, 

podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma s formacijo 
v teritorialni obrambi, se določijo delovna mesta, ki jih oprav- 
ljajo aktivne vojaške osebe. Aktivna vojaška oseba, ki opravlja 
ta dela, uresničuje pravice in dolžnosti kot drugi delavci 
takega organa ali organizacije, če ni z zakonom določeno 
drugače. 

132. člen 
Delovno razmerje za dela iz prejšnjega člena lahko sklene 

delavec, ki ni bil obsojen oziroma ni v kazenskem postopku za 
kaznivo dejanje izdaje državne ali uradne skrivnosti ali za 
kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost. 

Dela, ki so posebnega pomena za obrambo, lahko izje- 
moma opravlja tuj državljan, vendar le s predhodnim soglas- 
jem predstojnika republiškega upravnega organa, pristojnega 
za obrambne zadeve. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena se uporab- 
lja tudi za upravitelja obrambnega in varnostnega načrta 
občine, republike oziroma državnega organa ter za razporeja- 

nje državljanov za opravljanje nalog kriptozaščite po tem 
zakonu. 

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, daje soglasje k imenovanju predstojnika 
občinskega upravnega organa, pristojnega za obrambne za- 
deve. 

133. člen 
Delavec, ki dela v državnem organu na delih obrambe in 

zaščite oziroma v teritorialni obrambi, je po odločitvi predstoj- 
nika ali poveljnika dolžan opravljati delo v posebnih delovnih 
pogojih. Posebni delovni pogoji so delo ob nedeljah in prazni- 
kih, delo v deljenem delovnem času, delo daljše od polnega 
delovnega časa, dežurstvo kot redno obliko dela, dežurstvo, 
ki se odreja izjemoma, biti v pripravljenosti za delo ter izrabiti 
ali prekiniti dopust v skladu s potrebami službe. Posebni 
delovni pogoji se določijo s sistemizacijo delovnih mest ozi- 
roma s formacijo. 

Med dežurstvom mora biti delavec prisoten na delovnem 
mestu in opravljati naloge, če je to potrebno. Med pripravlje- 
nostjo mora biti dejavec vsak čas dosegljiv, da ga je mogoče 
poklicati na delo. Če delavec med dežurstvom ali pripravlje- 
nostjo dela, se čas tega dela šteje kot delo v podaljšanem 
delovnem času. 

Delo v posebnih pogojih se odredi, kadar to terjajo 
obrambne razmere ali potrebe zaščite in reševanja oziroma 
kadar je le tako mogoče opraviti določene naloge, ki jih ni 
mogoče odlagati ali pa morajo biti opravljene v določenem 
roku. 

V primeru, ko delovni čas delavca presega delovno obvez- 
nost v okviru 182-urnega delovnega meseca oziroma 42- 
urnega delovnega tedna, se razlika šteje kot delo preko pol- 
nega delovnega časa. 

134. člen 
Delavcem v državnih organih, ki opravljajo dela obrambe in 

zaščite oziroma dela v teritorialni obrambi, se lahko poviša 
osebni dohodek do 20 odstotkov z vrednotenjem posebnih 
pogojev dela in odgovornosti. 

V skladu s prejšnjim odstavkom se lahko poviša osebni 
dohodek delavcev, ki opravljajo: 

- organizacijska, vodstvena, inšpekcijska ali operativna 
dela obrambe in zaščite razen del in nalog voljenih funkci- 
onarjev, do 20 odstotkov; 

- strokovno tehnična, analitična, nadzorna in druga 
obrambna ter zaščitna operativna dela temeljne dejavnosti do 
10 odstotkov; 

- pomožna tehnična in manipulativna dela do 5 odstotkov. 
Odstotek povišanja sredstev za osebne dohodke se določi 

glede na obseg, vrsto in naravo posebnih pogojev dela in 
odgovornosti. 

135. člen 
Delavcem v upravnih organih, pristojnih za obrambne 

zadeve ter v teritorialni obrambi, ki opravljajo posebno težka 
in zdravju škodljiva dela oziroma dela, na katerih po določeni 
starosti ne morejo več uspešno delati, se šteje zavarovalna 
doba s povečanjem. Za 12 mesecev dejanskega opravljanja 
dela jim pripada 15 mesecev zavarovanja. 

Dela iz prejšnjega odstavka, ter način plačevanja prispev- 
kov za zavarovalno dobo s povečanjem, določi Izvršni, svet 
skupščine Republike Slovenije na predlog predstojnika repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve. 

136. člen 
Z osebnim delom oziroma kot gospodarsko ali storitveno 

dejavnost ni dovoljeno opravljati: 
- izdelave in dopolnjevanja obrambnih, varnostnih, razvoj- 

nih načrtov obrambe-in zaščite ter dela upraviteljev obramb- 
nih in varnostnih načrtov oziroma usposabljanja za izdelavo 
načrtov ali opravljanje dela upraviteljev; 

- usposabljanja teritorialne obrambe, narodne zaščite, 
enot za zveze in za kriptografsko zavarovanje podatkov; 

- usposabljanja štabov za civilno zaščito, službe za opazo- 
vanje in obveščanje, za varstvo pred neeksplodiranimi uboj- 
nimi sredstvi ter za proženje snežnih plazov z eksplozijo; 
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- kriptografskega zavarovanja podatkov po tem zakonu; 
- varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 
Proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme urejajo posebni 

predpisi. 

IX. FINANCIRANJE OBRAMBE IN ZAŠČITE 

137. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije ter drugi delodajalci 

zagotavljajo sredstva za nadomestila osebnih dohodkov za 
svoje delavce v času njihovega usposabljanja v teritorialni 
obrambi ali v rezervni sestavi organov za notranje zadeve, 
narodni zaščiti, enotah za zveze, civilni zaščiti ter službi za 
opazovanje in obveščanje. Nadomestilo zagotavljajo tudi za 
zahtevnejše oblike usposabljanja svojih delavcev za delovanje 
v operativnih sestavih splošnih reševalnih služb. Nadomestilo 
pripada delavcem, če so bili poklicani na usposabljanje 
s pozivom pristojnega organa občine ali republike oziroma 
jim ta organ izda ustrezno potrdilo o udeležbi na usposab- 
ljanju. 

Organizator usposabljanja iz prejšnjega odstavka zagotav- 
lja nadomestilo izgubljenega zaslužka državljanu, ki z oseb- 
nim delom samostojno opravlja poklicno dejavnost in držav- 
ljanu, ki s samostojnim osebnim delom opravlja kako drugo 
gospodarsko dejavnost. Nadomestilo zagotavlja organizator 
tudi državljanu, ki ni v delovnem razmerju in se ne ukvarja 
s samostojno poklicno dejavnostjo, oziroma, ki nima pokoj- 
nine ali nadomestila zaradi začasne brezposelnosti. Višino 
nadomestila izgubljenega zaslužka določa Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

I Nadomestilo osebnega dohodka ali izgubljenega zaslužka 
pripada v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena tudi 
za čas opravljanja dejanskih nalog v civilni zaščiti, službi za 
opazovanje in obveščanje ter v operativnih sestavih splošnih 
reševalnih služb, če bi moral državljan v tem času delati. 

Za pokrivanje stroškov iz drugega odstavka tega člena se 
na območju občine lahko združujejo sredstva delodajalcev, 
da se zagotovi njihova enakomerna obremenitev. 

138. člen 
Občine zagotavljajo sredstva za programe obrambe in zaš- 

čite tako kot druge potrebe javne porabe. 
Občine zagotavljajo sredstva tudi za priprave krajevnih 

skupnosti, za izvajanje programov organizacij rezervnih voja- 
ških starešin oziroma za izvajanje programov društev in dru- 
gih organizacij državljanov, ki so jim dale pooblastilo za 
opravljanje zaščite in reševanja. Občine zagotavljajo sredstva 
tudi podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za izvajanje 
nalog obrambe in zaščite, ki so jih določili pristojni občinski 
organi, pa bistveno presegajo možnosti redne dejavnosti teh 
organizacij. 

139. člen 
Republika Slovenija zagotavlja sredstva za: 
1. razvoj, priprave in usposabljanje Teritorialne obrambe 

Republike Slovenije, za izvajanje materialne dolžnosti za teri- 
torialno obrambo in druge obrambne priprave republike ter 
delovanje republiške organizacije rezervnih vojaških starešin; 

2. izvajanje vojaške dolžnosti ter civilne službe v skladu 
z zakonom; 

3. organizacijo in priprave upravnih zvez ter enot za zveze, 
ki delujejo za potrebe republike; 

4. Republiški štab za civilno zaščito, republiške enote 
civilne zaščite, republiške rezerve sredstev za zaščito in reše- 
vanje ter za druge republiške programe za zaščito in reše- 
vanje; 

5. organizacijo in delovanje določenih centrov za obvešča- 
nje, ki v miru delujejo za več občin ter za razvoj enotnega 
informacijskega sistema obrambe in zaščite; 

6. organizacijo in izvajanje programov v republiškem cen- 
tru za obrambno usposabljanje; 

7. priprave republiškega upravnega organa za notranje 
zadeve in rezervnega sestava organov za notranje zadeve ter 
drugih republiških organov za delovanje ob naravnih in dru- 
gih nesrečah ter v vojni; 

8. oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv ter skla- 
diščnih in drugih prostorov v ta namen; 

9. določene naloge urejanja prostora za obrambo in zaš- 
čito, ki so posebnega obrambnega pomena; 

10. druge naloge, ki so posebnega pomena za obrambo in 
zaščito na območju republike. 

140. člen 
Davki, carine, prispevki in druge dajatve se ne plačujejo od 

oborožitve in vojaške opreme, od oborožitve in opreme ter 
objektov namenjenih za usposabljanje za obrambo in zaščito, 
od naprav, sredstev, opreme in objektov enot za zveze, civilne 
zaščite, službe za opazovanje in obveščanje ter splošnih reše- 
valnih služb. Dajatve se ne plačujejo tudi od naprav in opreme 
za protipožarno zaščito, od naprav in od sredstev za osebno 
in vzajemno zaščito, ki jih morajo nabaviti po tem zakonu 
upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb ali občine. Dajatev so 
oproščeni tudi objekti in naprave, namenjene za proizvodnjo 
oborožitve in vojaške opreme, rezervne zmogljivosti name- 
njene izključno uporabi v vojni, rezervna in druga sredstva za 
potrebe obrambe, ki jih nabavljajo občine in republika ozi- 
roma njihovi organi, zavodi oboroženih sil, podjetja, zavodi in 
druge organizacije ter društva in druge organizacije ter dru- 
štva in druge organizacije državljanov za izvajanje nalog po 
tem zakonu. 

Republiški upravni organ pristojen za finance podrobneje 
predpiše vrsto objektov, sredstev, opreme in naprav iz prejš- 
njega odstavka. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

141. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek pravna oseba: 
1. če ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja s tem 

zakonom v 6. mesecih od dneva uveljavitve zakona (prvi 
odstavek 147. člena); 

2. če ne sprejme svojega obrambnega načrta (prvi odsta- 
vek 21. člena); 

3. če po odločitvi pristojnega organa republike oziroma 
občine ne načrtuje izvajanja posameznih ukrepov za priprav- 
ljenost ter opravljanje določene proizvodnje ali storitev v vojni 
v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe oboroženih sil, 
prebivalstva ter drugih obrambnih potreb (prvi odstavek 22. 
člena); 

4. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
materialne dolžnosti po drugem odstavku 22. člena tega za- 
kona; 

5. če ne ravna v skladu z odredbo oziroma navodilom ali 
odločbo republiškega inšpektorja za obrambo ali druge poo- 
blaščene osebe (4., 5. in 6. točka 39. člena); 

6. če ne organizira narodne zaščite v skladu s 64. členom 
tega zakona ali če v načrtu za delovanje narodne zaščite ne 
določi nalog za varovanje premoženja in drugih dobrin ozi- 
roma ne določi organiziranja in razporeditve državljanov za 
opravljanje določenih nalog v narodni zaščiti v skladu s 65. 
členom tega zakona; 

7. če ravna s podatki o obrambi, ki so določeni kot državna, 
vojaška ali uradna skrivnost, v nasprotju s prvim odstavkom 
77. člena tega zakona; 

8. če vnese v javne publikacije podatke, ki so obrambnega 
pomena (drugi odstavek 77. člena); 

9. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja 
snemanja, meritve ali raziskave zemljišč ali gradi v okoliših ali 
na območjih iz drugega odstavka 78. člena tega zakona; 

10. če brez dovoljenja pristojnega organa da tuji fizični ali 
pravni osebi izsledke znanstvenih raziskovanj na področjih, 
za katere je predpisano, da so pomembni za obrambo (prvi 
odstavek 79. člena); 

11. če brez dovoljenja ali v nasprotju z danim dovoljenjem 
pristojnega organa snema filme ali druge video zapise na 
območjih, na katerih je iz obrambnih razlogov omejeno pro- 
sto gibanje, prebivanje ali nastanjevanje (drugi odstavek 79. 
člena); 

12. če brez dovoljenja ali v nasprotju z danim dovoljenjem 
pristojnega organa opravlja snemanje iz zraka ali če aeropos- 
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netkov pred uporabo ne pošlje v pregled istemu organu (tretji 
odstavek 79. člena); 

13. če kot upravljalec, lastnik ali uporabnik stanovanjskih, 
poslovnih in drugih objektov na svoje stroške ne zagotovi ali 
vzdržuje sredstev in opreme za zaščito in reševanje stanoval- 
cev, delavcev in drugih uporabnikov ali ne poskrbi za njihovo 
usposabljanje za ravnanje s temi sredstvi ob naravnih in 
drugih nesrečah (prvi odstavek 86. člena); 

14. če na svoje stroške ne zagotovi najnujnejših zaščitnih 
sredstev in reševalne opreme za neposredno ogroženo prebi- 
valstvo ali le - teh ne seznani s postopki za primer nesreče 
z nevarno snovjo (drugi odstavek 86. člena); 

15. če kot investitor ne poskrbi za gradnjo zaklonišča 
v skladu z drugim odstavkom 96. člena tega zakona ali če kot 
upravljalec, lastnik ali uporabnik stavbe, v kateri je zaklo- 
nišče, le - tega ne vzdržuje redno (drugi odstavek 97. člena); 

16. če na podlagi občinske ali druge ocene ogroženosti 
zaradi naravnih in drugih nesreč ne določi svoje organizacije, 
sil in sredstev za izvajanje zaščite in reševanja oziroma 
odpravljanje posledic nesreče, ne poskrbi za strokovno uspo- 
sabljanje svojih delavcev za izvajanje načrtovanih nalog zaš- 
čite in reševanja, ne izvaja drugih priprav, ki omogočajo 
uspešno delovanje ob naravnih in drugih nesrečah ali priprav 
in načrtov v zvezi s tem ne uskladi z načrti in drugimi pripra- 
vami pristojnega občinskega štaba za civilno zaščito (98. 
člen); 

17. če ne organizira enot civilne zaščite v skladu z drugim 
odstavkom 104. člena tega zakona. 

18. če ne izvrši mobilizacije delavcev in sredstev za zaščito 
in reševanje v skladu z odločitvijo pristojnega organa (117. 
člen); 

Z denarno kaznijo najmanj 3000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

142. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 3000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba državnega organa oziroma organa 
krajevne skupnosti: 

1. če ne organizira ali ne izvaja priprav za zaščito prebival- 
stva in za svoje delo v vojni v skladu s prvim odstavkom 23. 
člena tega zakona, če ne izvaja posameznih nalog za delo 
v vojni ali če ne organizira narodne oziroma civilne zaščite 
v skladu z drugim odstavkom 23. člena tega zakona; 

2. če ne ravna v skladu z odredbo oziroma navodilom ali 
odločbo republiškega inšpektorja za obrambo ali druge poo- 
blaščene osebe (4., 5. in 6. točke prvega odstavka 39. člena); 

3. če ravna s podatki o obrambi, ki so določeni kot državna, 
vojaška ali uradna skrivnost, v nasprotju s prvim odstavkom 
77. člena tega zakona; 

4. če ravna s podatki, ki so obrambnega pomena, 
v nasprotju z drugim odstavkom 77. člena; 

5. če sprejme v delovno razmerje na dela in naloge, ki so 
posebnega pomena za obrambo, osebo, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz 132. člena tega zakona. 

143. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek tuja pravna oseba: 
1. če opravlja meritve in raziskave na območjih, objektih in 

okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo brez predhod- 
nega dovoljenja pristojnega organa (drugi odstavek 78. 
člena). 

2. če na območju Republike Slovenije brez dovoljenja pri- 
stojnega organa opravlja znanstvena raziskovanja ali kako 
drugače zbira izsledke teh raziskovanj na področjih, za katera 
je predpisano, da so kot pomembna za obrambo (prvi odsta- 
vek 79. člena) ali če snema filme ali video zapise na določenih 
območjih brez dovoljenja pristojnega organa (drugi odstavek 
79. člena); 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se storilcu 
skupaj s kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema pisnega 
oziroma posnetega materiala. 

144. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 3000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek tujec: 

1. če brez dovoljenja pristojnega organa na območju Repu- 
blike Slovenije opravlja znanstveno raziskovanje ali kako dru- 
gače zbira izsledke teh raziskovanj na področjih, za katere je 
predpisano, da so pomembna za obrambo (prvi odstavek 79. 
člena). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se storilcu 
skupaj s kaznijo izreče varstveni ukrep odvzema pisnega ali 
posnetega materiala. 

145. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 2000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik: 
1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 

dolžnosti iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 5. in 
6. člena tega zakona; 

2. če se na vpoklic pristojnega organa brez upravičenega 
razloga ne zglasi v kraju in v času, ki sta navedena v posamič- 
nem ali splošnem pozivu (prvi odstavek 14. člena); 

3. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu 
sprememb iz 16. člena tega zakona; 

4. če se brez ustreznega soglasja oziroma dovoljenja giblje, 
prebiva ali nastani na območju iz prvega odstavka 78. člena 
tega zakona; 

5. če brez ustreznega soglasja oziroma dovoljenja vstopi ali 
se giblje oziroma opravlja snemanje, meritve ali raziskave na 
območju objekta oziroma okolišu objekta iz drugega 
odstavka 78. člena tega zakona; 

6. če brez dovoljenja ali v nasprotju z danim dovoljenjem 
snema filme ali druge video zapise na območjih iz drugega 
odstavka 79. člena tega zakona; 

7. če kot upravljalec, lastnik ali uporabnik stanovanjskih, 
poslovnih ali drugih objektov na lastne stroške ne zagotovi ali 
ne vzdržuje sredstev in opreme iz prvega odstavka 86. člena 
tega zakona; 

8. če kot upravljalec lastnik ali uporabnik stavbe, v kateri je 
zaklonišče le-tega ne vzdržuje v skladu s 97. členom tega 
zakona; 

9. če kot upravljalec lastnik ali uporabnik nepremičnine ali 
premičnine ne dopusti ali kako drugače ovira izvršitev ukre- 
pov za zaščito in reševanje ogroženih ljudi, materialnih in 
drugih dobrin oziroma ne izvrši odrejeni ukrepov za zaščito in 
reševanje iz 116. člena tega zakona. 

Za prekršek iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena se 
izreče storilcu skupaj s kaznijo tudi varstveni ukrep odvzema 
pisnega ali posnetega materiala. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

146. člen 
Sredstva in pravice občin ter mestne skupnosti, vključno 

z intendantsko opremo, sredstvi zvez, sredstvi oborožitve in 
namenskimi nepremičninami, kot tudi arhiv in dokumentacija 
ter drugo premoženje, ki je bilo namenjeno za občinske in 
mestni štab za teritorialno obrambo ter enote in zavode terito- 
rialne obrambe ob uveljavitvi tega zakona, prevzame republi- 
ški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, skladno 
z novo organiziranostjo Teritorialne obrambe Republike Slo- 
venije. Z dnem uveljavitve tega zakona pravzame tudi dospele 
obveznosti, ki so nastale zaradi nabave, vzdrževanja in hranje- 
nja sredstev oborožitve in opreme teritorialne obrambe. 

Vpis pravic na nepremičninah izvrši pristojno sodišče na 
predlog Republike Slovenije na podlagi listine sposobne za 
zemljiško knjižni prenos. 

Delavce občinskih štabov za teritorialno obrambo prev- 
zame Republiški upravni organ pristojen za obrambne zadeve 
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

S 1. 1. 1992 se v breme Republike Slovenije prenese tudi 
izplačevanje nadomestil osebnih dohodkov ter drugih povra- 
čil določenih v 137. členu tega zakona za usposabljanje pri- 
padnikov teritorialne obrambe, enot za zveze ter rezervnega 
sestava organov za notranje zadeve. 

147. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije, krajevne skupnosti, 

društva in druge organizacije državljanov občine, mestna 
skupnost in republika uskladijo svojo organiziranost in delo- 
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vanje s tem zakonom v 6. mesecih od dneva uveljavitve 
zakona. 

Določbe 17., 18. in 20. člena tega zakona se ne uporabljajo 
za pripadnike JLA do sprejema republiških predpisov o službi 
v oboroženih silah. 

Ko začne veljati ta zakon preneha veljati zakon o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list SRS št. 35/82 

in Ur. list RS, št. 9/90) razen določb od 282. do 285. člena, ki 
veljajo do sprejema zakona o notranjih zadevah. 

148. člen 
Ta zakon začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

■ Uvod 
Predlog za izdajo zakona o obrambi in zaščiti z osnutkom 

zakona so v Skupščini Republike Slovenije obravnavali in 
sprejeli Zbor občin 5. 12. 1990, Družbenopolitični zbor 11. 12. 
1990 in Zbor združenega dela 24. 1. 1991. Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije so zbori naložili, da pripravi 
predlog zakona in pri tem upošteva predloge, mnenja in 
pobude dane v razpravi ter na delovnih telesih. 

Pri pripravi predloga zakona so bile proučene in večinoma 
upoštevane vse razprave v Skupščini Republike Slovenije, 
v komisiji za obrambo z dne 23. 11. in3. 12. 1990 ter v zakono- 
dajno pravni komisiji z dne 26. 11. in 11. 12. 1990. Prav tako so 
upoštevana stališča in predlogi Predsedstva Republike Slove- 
nije z dne 5. 12. 1990, predlogi Gasilske zveze Slovenije z dne 
10 12. 1990, strokovno mnenje FSPN Katedre za obrambo- 
slovje z dne 27. 11. 1990 ter predlogi in mnenja, ki so jih 
posredovali Zveza rezervnih vojaških starešin, upravni organi 
za ljudsko obrambo, sveti za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito ter nekateri drugi organi in organiza- , 
cije. 

Na tej podlagi je pripravljen predlog zakona, s katerim bi 
uredili vprašanja obrambe in zaščite v prehodnem obdobju, 
dokler ne bodo oblikovane temeljne rešitve v gospodarskem 
in političnem sistemu vključno s konceptom rešitev zagotav- 
ljanja nacionalne varnosti. 

II. Spremembe in dopolnitve v predlogu zakona glede na 
rešitve v osnutku zakona 

1. Splošno 
Celotno zakonsko besedilo je skrajšano ter bolj konkretno. 

V skladu z mnenji, da je potrebno v njem urediti vsa temeljna 
vprašanja obrambe v odnosu do sedanje federalne države, se 
v predlogu zakona dodatno urejajo še nekatera vprašanja 
v zvezi z obrambnimi pripravami, ki jih v osnutku ni bilo 
zajetih. 

V predlogu zakona je še večji poudarek dan urejanju 
obrambnega in zaščitnega področja kot klasičnih funkcij 
države. Odpravljena je vrsta rešitev, ki so izhajale iz doseda- 
njega koncepta splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite in ki so temeljile na množičnosti in podobnih načelih. 
Rešitve v predlogu zakona kljub temu omogočajo, da se bo 
uveljavil postopen in načrten prehod na nov koncept zagotav- 
ljanja nacionalne varnosti. Pri tem pa se v predlogu zakona ne 
določa rešitev, katerih namen bi bil prejudiciranje tega kon- 
cepta. 

I/ skladu s prizadevanji za demilitarizacijo so v predlogu 
zakona vgrajene posamezne rešitve, s katerimi se obrambni 
sistem uveljavlja izključno za obrambo suverenosti Republike 
Slovenije. 

V predlogu zakona so upoštevane tudi nekatere opredelitve 
in spremembe, ki so v Republiki Sloveniji nastale v obdobju 
obravnave predloga za izdajo zakona in osnutka zakona (ple- 
biscit, uveljavitev sistema javnih financ ipd.). Še dodatno so 
izpolnjene rešitve s katerimi se poenostavlja in racionalizira 
rešitve, postopke in aktivnosti zlasti na obrambnem področju. 
Upoštevane pa so tudi rešitve, ki se predlagajo v predlogu 
zakona o vojaški obveznosti. 

Opravljena je redakcija celotnega zakonskega besedila. 

2. Spremembe posameznih poglavij zakona 
V splošnih določbah je opredeljena vsebina obrambnega 

sistema ter zaščite in reševanja. Pojasnjene so najpomemb- 
nejše rešitve v zakonu. Odpravljene so določbe, ki bi lahko 
ohranjale totalitarnost ureditve (4. in 5. člen osnutka). 
Obrambni sistem je opredeljen kot sistem za odvračanje 
zunanjega ogrožanja. Ker bo zakon le začasno uredil 
obrambno področje, so skladno z obstoječimi in tudi predla- 
ganimi novimi ustavnimi rešitvami v njem predvideni tudi 
najpomembnejši ukrepi za odpravljanje izrednih razmer. Pri 
tem pa ni več predvidena izdelava posebnih varnostnih načr- 
tov na vseh ravneh organiziranja. 

V poglavju o pravicah in dolžnostih državljanov so upošte- 
vane pripombe, da je potrebno za posamezne dolžnosti 
(delovna dolžnost, civilna zaščita ipd.) ustrezneje določiti 
starostne meje. V načelu se za vse dolžnosti določa starostna 
meja 18 let, ko posamezna dolžnost nastane. To naj bi veljalo 
celo za vključevanje v vzajemno zaščito (9. člen), čeprav 
razvite dežele (npr. Baden-VVurtten berg) to mejo postavljajo 
na 16 let. V skladu s predlogom zakona o vojaški dolžnosti ne 
more biti poklican k opravljanju nalog narodne zaščite držav- 
ljan, ki je opravil civilno službo (8. člen). Zmanjšano je število 
osebnih podatkov, ki jih zbirajo o državljanih upravni organi 
pristojni za obrambne zadeve. Te organe zakon tudi zavezuje, 
da varujejo zaupnost osebnih podatkov (15. člen). Te določbe 
so glede na razpravo izpopolnjene tako, da so natančnejše. 
Pravice državljanov so razširjene (velja tudi za pravne osebe) 
s tem, da zakon posebej določa, da imaj pravico do povračila 
škode nastale zaradi vaj (20. člen). Na predlog Gasilske zveze 
Slovenije so od materialne dolžnosti izvzeta sredstva in 
oprema gasilskih in drugih organizacij, ki je namenjena zaš- 
čiti in reševanju (6. člen). 

V skledu z razpravo o osnutku zakona so izpopolnjene tudi 
rešitve v zvezi z nosilci obrambnega sistema (II. poglavje). Se 
dodatno so zmanjšane naloge podjetij, zavodov in drugih 
organizacij na obrambnem področju. Omejene so predvsem 
na tiste dejavnosti v katerih bodo delovala javna podjetja in 
javni zavodi. S podzakonskimi akti bo Izvršni svet Republike 
Slovenije zagotovil, da se bodo zlasti pri obrambnem in var- 
nostnem načrtovanju odpravile dosedanje obveznosti za naj- 
manj 70% nosilcev nalog na tem področju. Prav tako so 
dodatno poenostavljene tudi naloge krajevnih skupnosti (23. 
člen). 

Delno so izpopolnjene določbe, ki urejajo naloge in pristoj- 
nosti občine ter njenih organov. V predlogu je določeno, da 
predsedstvo občinske skupščine deluje le v vojni (25. člen). Ni 
več predvideno, da bi izvršni sveti občinskih skupščin imeno- 
vali posebne komisije za usklajevanje mobilizacijskih priprav. 
Njihove pristojnosti pa so razširjene še na usmerjanje in 
usklajevanje varstva pred požari (28. člen). Upoštevani so 
predlogi, da se posebej opredeli naloge občinskih upravnih 
organov pristojnih za notranje zadeve in drugih državnih 
organov (29. člen). V skladu s predlogi so dopolnjene tudi 
rešitve v zvezi z nalogami in pristojnostmi republike in njenih 
organov. 

Spremenjene so določbe v zvezi s teritorialno obrambo, ki 
ni več opredeljena kot najširša oblika organiziranja za oboro- 
žen boj. Zakon določa, da gre za oboroženo silo, ki jo organi- 
zira le republika. Le izjemoma se lahko uporabi tudi v izrednih 
razmerah (43. člen). Takšna rešitev je vsaj v prehodnem 
obdobju nujna. Štabi za teritorialno obrambo so opredeljeni 
kot klasična vojaška teritorialna poveljstva (46. člen). Taka 
opredelitev temelji na zahtevi iz razprave, da zaradi spre- 
memb v organiziranosti Teritorialne obrambe Republike Slo- 
venije ni mogoče ohranjati njihovega položaja kot strokovnih 
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organov družbenopolitičnih skupnosti. Skladno s predlogom 
zakona o vojaški dolžnosti se predlaga tudi novo besedilo 
zaprisege (49. člen). Natančnejše so določbe o vodenju in 
poveljevanju v teritorialni obrambi, pri čemer pa je jasneje 
urejena tudi odgovornost poveljnika Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije do Predsedstva Republike Slovenije, 
Predsedstva SFRJ in predstojnika republiškega upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve (52. člen). Kot repu- 
bliška pristojnost so opredeljene vse rešitve za poviševanje 
rezervnih oficirjev, ki niso razporejeni v JLA, tudi za najvišje 
čine (59. člen). Zaradi zahteve o popolni depolitizaciji poklic- 
nega sestava oboroženih sil, je v predlogu določeno, da 
oseba v stalnem sestavu teritorialne obrambe ne sme biti član 
nobene politične organizacije (61. člen). Služba v teritorialni 
obrambi je za rezervni sestav urejena enostavneje in sicer 
tako, da imajo ti vojaški obvezniki vse pravice kot obvezniki 
vojnega sestava JLA, dokler sta še dva dela oboroženih sil (62. 
člen). S predlogom zakona o vojaški dolžnosti pa se te pravice 
tudi natančneje ureja. 

Zaradi nekaterih mnenj v razpravi o osnutku, da so poobla- 
stila pripadnikov narodne zaščite preširoka, so predlagana 
ožja pooblastila (69. člen). Jasneje pa je urejen tudi postopek 
za aktiviranje narodne zaščite (67. člen). 

Več predlogov je bilo, da je potrebno v V. poglavju 
(obrambni ukrepi) ukrepe za pripravljenost in mobilizacijo, 
podrobneje urediti v podzakonskih aktih in ne v zakonu. 
V predlogu zakona je zato določen le namen posameznega 
ukrepa ter najnujnejša načela za njihovo izvajanje. 

V skladu z razpravo o osnutku so zmanjšani in poenostav- 
ljeni tudi ukrepi za varnost. Merila za določanje zaupnih 
obrambnih podatkov, ukrepe za njihovo zavarovanje ter vrste 
zaupnih podatkov bo podrobneje uredil Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije v podzakonskih aktih (77. člen). Vsi 
postopki v zvezi s tem naj bi bili končani že na ravni republike, 
tako kot je predlagala geodetska služba, podobni pa so bili 
tudi predlogi v skupščinski razpravi. Odpravljena je ureditev, 
da je za tuje osebe potrebno predhodno dovoljenje za snema- 
nje eksterierov. To bi bilo v bodoče potrebno le za snemanje 
v območjih na katerih je iz obrambnih razlogov omejeno 
gibanje oziroma nastanjevanje (79. člen). Podobne so rešitve 
v zvezi z omejitvami raziskovanj in meritev v okoliših poseb- 
nega pomena za obrambo. Zaradi predlogov, da se mora 
poenostaviti postopek pri pridobivanju dovoljenj, so odprav- 
ljene v osnutku predvidene komisije in v predlogu zakona je 
določeno, da so za vsa dovoljenja pristojni ustrezni resorni 
republiški organi (78. in 79. člen). Odpravljene so določbe, ki 
so zavezovale podjetja in druge organizacije, da določijo 
splošne in posebne ukrepe za posamezna za obrambo 
pomembna dela ter omejitve in postopki za dajanje zaupnih 
podatkov državnim organom. 

Dopolnjene so tudi določbe o varnostnem organu, ki deluje 
v sestavu republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve (80. člen). V razpravi je bilo opozorjeno, da 
naj bi se jasno določila zlasti pooblastila delavcev tega 
organa ter operativne metode in sredstva, ki jih ti delavci 
uporabljajo. Glede na delovno področje varnostnega organa 
(da preprečuje dejavnosti, ki merijo na nasilno rušenje 
z ustavo določene ureditve in ogrožanje republike v upravnih 
organih za obrambo ali v oboroženih silah ter da preprečuje 
kazniva dejanja v teritorialni obrambi, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti) je potrebno, da imajo določeni delavci ozi- 
roma starešine dvojna pooblastila. Gre za klasična poobla- 
stila, ki jih imajo pooblaščene osebe organov za notranje 
zadeve. Drugič pa morajo določeni delavci tega organa imeti 
pooblastila le za uporabo posebnih operativnih metod in 
sredstev kot jih bodo imeli delavci varnostno informativne 
službe organov za notranje zadeve. 

Pred sprejemom ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 
XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljud- 
ske obrambe (Ur. list Republike Slovenije št. 35/90) je bilo to 
vprašanje za varnostne organe oboroženih sil urejeno na 
podlagi zakona o temeljih sistema državne varnosti (Ur. list 
SFRJ, št. 15/84 in 42/90). Na podlagi tega zakona in zakona 
o splošni ljudski obrambi (Ur. list SFRJ št. 21/82) je Predsed- 
stvo SFRJ leta 1984 sprejelo pravilo o službi organov varnosti 
v oboroženih silah ter Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo 
navodilo o delovnih metodah in sredstvih varnostnih organov 
JLA 1986. Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnega amand- 

maja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 37/90) 
je bilo določeno, da se v Republiki Sloveniji med drugim ne 
uporablja tudi zvezni zakon o temeljih sistema državne varno- 
st'\ V Prehodnem obdobju je opravljanje varnostnih zadev za teritorialno obrambo in upravne organe za ljudsko obrambo 
urejeno z obstoječim zakonom o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti, z odlokom o prenosu določenih zadev 
vodenja v Teritorialni obrambi Republike Slovenije na republi- 
škega sekretarja za ljudsko obrambo (Ur. list RS št. 35/90) ter 
navodilom za opravljanje varnostnih zadev v teritorialni 
obrambi Republike Slovenije (Ur. list RS št. 41/90). Na ta način 
je bilo preprečeno, da bi se omenjeni zvezni predpisi še 
uporabljali v Republiki Sloveniji. 

Za bodočo ureditev omenjenih vprašanj pa se v predlogu 
zakona določa, da imajo delavci varnostnega organa poleg 
klasičnih pooblastil pooblaščenih oseb v organih za notranje 
zadeve tudi pravico do izjemne uporabe posebnih operativnih 
metod in sredstev, pod pogoji in na način, kot ga bo predpisal 
zakon za delavce varnostno informativne službe. S tem se bo 
preprečilo, da bi se v varnostnem organu na obrambnem 
področju uporabljale drugačne metode in sredstva ali pod 
drugačnimi pogoji kot bo to predpisano za organa za notranje 
zadeve. 

Na podlagi mnenj in predlogov iz razprave so izpolnjene 
rešitve v poglavju o zaščiti in reševanju. Tako je tudi za 
usmerjanje osebne in vzajemne zaščite v stanovanjskih oko- 
ljih določeno, da jih usmerjajo prvenstveno poveljujoči stare- 
šine gasilske ali druge reševalne službe (85. člen). Med ukrepi 
zaščite in reševanja je dopolnjena zlasti določba v zvezi 
z oskrbo ogroženega in prizadetega prebivalstva (93. člen). 
Pri tem je upoštevano, da se pri izvrševanju nalog pojavljajo 
poleg Rdečega križa tudi druge humanitarne organizacije kot 
je Karitas in podobno. Razširjena je določba, da se v republi- 
škem programu požarnega varstva zagotavlja poleg priprav 
za nesreče z nevarnimi snovmi, tudi druge naloge zaščite in 
reševanja (99. člen). Podobno, kot sta bili že v osnutku ome- 
njeni planinska in jamarska organizacija, je v predlogu 
zakona določeno, da za organizacijo, usposabljanje in druge 
priprave operativnih enot gasilske organizacije, skrbi v skladu 
z zakonom, gasilska organizacija Slovenije (100. člen). Pri tem 
je mišljen poseben zakon o varstvu pred požari, ki je predvi- 
den tudi v 89. členu predloga. 

Predlog zakona dopušča, da civilno zaščito lahko organizi- 
rajo tudi podjetja in druge organizacije na podlagi lastne 
odločitve (104. člen). Dopolnjena so načela za vodenje akcij 
zaščite in reševanja (113. in 114. člen). Zakon določa, da 
v primeru, ko akcijo vodi pristojni štab za civilno zaščito, 
neposredno delo podjetij, operativnih sestavov gasilske orga- 
nizacije in drugih splošno reševalnih služb vodijo njihovi 
vodje oziroma starešine. 

V VII. poglavju o usposabljanju so upoštevani predlogi, da 
se mora pri izvajanju programov usposabljanja mladino sez- 
nanjati s splošno civilizacijskimi znanji (125. člen). V predlogu 
so zato našteta znanja v zvezi z osebno in vzajemno zaščito, 
kulturo miru in nenasilja ter funkcionalna znanja obrambe in 
zaščite glede na dejavnost, za katero šola usposablja. S tem 
so v zakonu jasneje opredeljena stališča do vloge šol na 
področju obrambe in zaščite po vzoru na druge razvite 
države. Zakon določa tudi, da za obrambne poklice izobražuje 
ustrezna visokošolska organizacija. Izobraževanje za vojaške 
poklice pa bo urejeno s posebnimi predpisi, ko bo opredeljen 
nov obrambni koncept. 

Razširjeni so razlogi zaradi katerih se lahko državljanu, ki je 
klican na usposabljanje v civilno zaščito, v službo za opazova- 
nje in obveščanje ali v narodno zaščito le-to lahko odloži (129. 
člen). Dopolnjena je določba 130. člena v skladu s številnimi 
predlogi, da je treba ne glede na načelo, da se obrambno in 
zaščitno usposabljanje izvaja praviloma izven delovnega 
časa, dopustiti, da se zahtevnejših oblik usposabljanja udele- 
žijo med delovnim časom, tudi člani operativnih sestavov 
društev in drugih organizacij državljanov. 

V celoti je v predlogu izpuščeno poglavje o častnih sodiščih 
za katera določa zakon o službi v oboroženih silah (Ur. list 
SFRJ, št. 7/85, 20/89, 40/82 in 26/90), da se jih ureja z republi- 
škimi predpisi. Postopke in pogoje za odvzem činov, razre- 
dov, ipd. za rezervne starešine, se bo uredilo v predpisih 
o službi o oboroženih silah, ki bodo pripravljeni po odločitvi 
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glede nadaljnjega razvoja oziroma obstoja oboroženih sil 
v Republiki Sloveniji. 

Upoštevani so tudi nekateri predlogi v zvezi z urejanjem 
posebnih pogojev dela na obrambnem področju (134. člen). 

V razpravi je bilo danih več predlogov, da je treba razbreme- 
niti podjetja in druge pridobitne organizacije neposrednih 
stroškov za potrebe obrambe in zaščite. Ti predlogi so v pred- 
logu zakona upoštevani tako, da bi se od 1. 1. 1992 dalje 
preneslo na republiko tudi povračilo nadomestil osebnih 
dohodkov in drugih stroškov usposabljanja v teritorialni 
obrambi, enotah za zveze in v rezervnem sestavu organov za 
notranje zadeve. V letu 1991 to zaradi že uveljavljenih rešitev 
v sistemu financiranja javne porabe ni več mogoče. Prenos 
stroškov za usposabljanje v zaščiti in reševanju (nadomestilo 
osebnih dohodkov ipd.) pa je vprašljiv, saj tudi v razvitih 
državah ti stroški večinoma bremenijo delodajalce (npr. ZRN). 
Gre namreč za dejavnosti, ki so v neposrednem interesu tudi 
delodajalcev (požari, nesreče ipd.). Večji del teh stroškov se 
pokriva proračunsko, del pa neposredno. Glede na predvi- 
dene precejšnje spremembe v komunalnem sistemu, je zato 
smotrno v prehodnem obdobju ta vprašanja urediti tako kot 
so predlagana (146. člen). 

Zaradi pripomb o nejasnosti prehoda na novo organizacijo 
Teritorialne obrambe Republike Slovenije v republiški pristoj- 
nosti, so izpolnjene tudi rešitve glede prenosa vojaške in 
druge opreme, oborožitve, dospelih obveznosti ter nepremič- 
nin, ki so namenjene izključno za delo in popolnitev občinskih 
štabov za teritorialno obrambo ter enot in zavodov teritorialne 
obrambe. Ta prenos bo neodplačan saj bi v nasprotnem 
primeru morali ponovno financirati nabavo že razpoložljivih 
sredstev, opreme, skladišč ipd. iz republiškega proračuna. 
Z uveljavitvijo zakona bodo tudi dosedanji delavci občinskih 
štabov za teritorialno obrambo prešli v sestav Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo. Z vidika financiranja pa je 
republika te obveznosti že prevzela s 1. 1. 1991. Prav tako je 
bil v letu 1990 že izvršen prevzem pokrajinskih štabov za 
teritorialno obrambo ter pokrajinskih enot za zveze na pod- 
lagi sprememb in dopolnitev zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti (Ur. list RS, št. 9/90). 

Mnenje, da je treba v zakonu jasneje opredeliti odnos do 
JLA, je v predlogu zakona upoštevano v vseh ustreznih določ- 
bah po posameznih delih zakona in sicer v obsegu, ki ga je 
glede na obstoječe ustavne in zakonske podlage možno dolo- 
čiti že v prehodnem obdobju. Najbolj jasno je ta odnos opre- 
deljen v zvezi s teritorialno obrambo ter zaščito in reševa- 
njem. 

III. Katerih predlogov in mnenj v predlogu zakona ni bilo 
mogoče uveljaviti 

1. V razpravi je bilo izraženo mnenje, da zakon presega 
sedanji ustavni okvir oziroma ustavno podlago za urejanje 
obrambnih in zaščitnih vprašanj. Predlagatelj je ponovno 
ocenil vse v predlogu zakona predvidene rešitve. Predlog 
zakona po oceni predlagatelja ne odstopa od ustavne pod- 
lage, da Republika Slovenija v skladu s temelji sistema ljudske 
obrambe ureja in organizira obrambo na svojem območju. 
Z dopolnitvami ustave Republike Slovenije (zlasti LXIII, XCVI 
in XCVII amandmaji) ter ustavnimi zakoni za njihovo izvedbo, 
so bili temelji sistema ljudske obrambe korigirani zlasti glede 
teritorialne obrambe, pristojnosti v zvezi z izrednimi razme- 
rami, vojaško obveznostjo ter obrambnimi pripravami. Pred- 
log zakona ne presega teh okvirov, saj se v njem še vedno 
upošteva zaradi enotnosti oboroženih sil zvezna pristojnost 
glede vodenja teritorialne obrambe v neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni in nekatere druge rešitve. Dejstvo pa je, da je 
zakon v številnih rešitvah v nasprotju z obstoječim zakonom 
o splošni ljudski obrambi (Ur. list SFRJ št. 21/82). Do te 
neusklajenosti pa je prišlo že v letu 1990, ko je bila izvršena 
prva faza spremembe republiškega zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. 

2. Predlagatelj ni mogel upoštevati zahteve, da se v zakonu 
določi teritorialni obrambi in drugim obrambnim silam, le 
funkcije odvračanja in preprečevanja zunanje ogroženosti. 
V obdobju, ko še obstaja JLA in federacija, republika nima 
razen organov za notranje zadeve, drugih obrambnih sil 
s katerimi bi lahko zagotovila odpravljanje izrednih razmer. 
Nastanek izrednih razmer pa je možen v postopku osamosva- 
janja Republike Slovenije. Zato je potrebno vsaj v predhod- 

nem obdobju še zagotoviti zakonsko podlago vsaj za izjemno 
uporabo teritorialne obrambe pri odpravljanju izrednih 
razmer. 

3. Nekateri predlogi so bili, da je potrebno v zakonu urediti 
ugovor vesti in civilno službo. Ta dva instituta sta v zakonu 
upoštevana, vendar se ju ureja v zakonu o vojaški dolžnosti, 
kot osnovnem področnem zakonu. 

4. V razpravi so bila nekatera mnenja, da zakon določa tudi 
za člane operativnih sestavov splošnih reševalnih služb dru- 
štev in drugih organizacij državljanov, enake obveznosti, kot 
jih imajo pripadniki civilne zaščite (pozivanje na reševalne 
akcije, razpored ipd.). S tem naj bi se neupravičeno vojniziralo 
te sestave. V predlogu zakona se člane takšnih sestavov (12. 
člen) izenačuje s pripadniki civilne zaščite le glede pravic 
(nesreče pri usposabljanju, pri delovanju v zaščitnih in reše- 
valnih akcijah ipd.) oziroma jim zagotavlja položaj (17. do 19. 
člena) kot ga imajo pripadniki civilne zaščite (nadomestilo 
osebnega dohodka, povračila drugih stroškov). Zakon prepo- 
veduje, da bi take državljane razporejali na obrambne dolžno- 
sti, ki bi jim onemogočale sodelovanje v zaščiti in reševanju. 
Zakon pa ne posega v članstvo in v organiziranje društev in 
drugih organizacij državljanov. Operativnim sestavom sploš- 
nih reševalnih služb daje zakon le pooblastilo za opravljanje 
zaščitnih in reševalnih aktivnosti (100. člen). Zakon torej 
z ničemer ne pogojuje ali omejuje prostovoljnosti članstva 
v organizacijah državljanov, niti ne posega v način njihovega 
organiziranja. Zagotavlja le, da ti sestavi lahko izvršujejo 
svojo dejavnost v okviru pooblastila, ki ga določa zakon 
v vseh razmerah in da imajo člani vsaj osnovno varstvo. 

5. Po nekaterih predlogih bi bilo potrebno v zakonu urediti 
vojsko Republike Slovenije. Predlagatelj ocenjuje, da to ni 
možno vse dokler ne bo sprejeta nova ustava Republike 
Slovenije, s katero se bo določilo ali Republika Slovenija ima 
ali nima vojske. Če bi to vprašanje uredili v zakonu, bi že 
predvidevali tudi bodoči način zagotavljanja nacionalne var- 
nosti. Zato pa ne obstajajo niti ustrezne podlage v obstoječi 
ustavi Republike Slovenije, ki še vedno upošteva oziroma 
določa dve sestavini oboroženih sil in sicer JLA ter teritori- 
alno obrambo. Podobno velja tudi za ustavni zakon za 
izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Repu- 
blike Slovenije na področju ljudske obrambe. Predlagatelj je 
zato lahko dodatno v predlogu zakona upošteval le vse tiste 
predloge in pripombe s katerimi bi se jasneje uredila organi- 
zacija in delovanje teritorialne obrambe ter njen odnos do 
JLA. 

Nasprotno omenjenim predlogom so nekateri predlagali, da 
bi tudi v bodoče ohranili status občinskih štabov za teritori- 
alno obrambo kot posebnih strokovnih organov družbenopo- 
litičnih skupnosti za organiziranje in vodenje oboroženega 
boja. Z amandmajem XCVII k ustavi Republike Slovenije je 
določeno, da Republika Slovenija ureja teritorialno obrambo, 
ter da komandanta Teritorialne obrambe Republike Slovenije 
imenuje Predsedstvo Republike Slovenije. V ustavnem 
zakonu je omenjeno dopolnilo še razdelano, pri čemer je 
bistvo rešitev v tem, da Predsedstvo Republike Slovenije vodi 
in poveljuje Teritorialni obrambi Republike Slovenije v miru in 
izrednih razmerah. Sestavni del sistema vodenja je tudi orga- 
nizacija štabov za teritorialno obrambo kot vojaškoteritorial- 
nih poveljstev. Upoštevaje predvidene spremembe v komunal- 
nem sistemu, uveljavitev sistema javnih financ v letu 1991 ter 
zahteve za racionalnostjo organizacije na obrambnem 
področju, je nesmotrno ohranjati in razvijati priprave za obo- 
rožen boj kot neposredno pristojnost vsake občine. Sedanji 
vojni sestav Teritorialne obrambe Republike Slovenije omo- 
goča, da se poenostavi in zmanjša tudi število štabov za 
teritorialno obrambo ter zagotovi njihov enakopravni položaj. 
Le-ta je bil namreč doslej v veliki meri odvisen od materialnih 
in drugih možnosti posamezne občine. Tudi število pripadni- 
kov teritorialne obrambe je med občinami različno. S predla- 
ganimi rešitvami se bo po mnenju predlagatelja te pomanjklji- 
vosti in neskladja lahko uspešno odpravilo, zmanjšal pa se bo 
tudi neborbeni del teritorialne obrambe. 

Teritorialna obramba Republike Slovenije je po predlogu 
zakona v izključni pristojnosti republike. Zato tudi ni bilo 
mogoče upoštevati posamičnih predlogov, da bi določeni 
organi občin dajali soglasja k imenovanju poveljnikov teritori- 
alne obrambe. Poenotenje organizacije, financiranja in 
opremljanja teritorialne obrambe Republike Slovenije, pa je 
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bilo sicer v razpravi o osnutku zakona večinsko podprto. 
6. Posamezni predlogi v razpravi so bili, da bi opustili 

narodno zaščito kot obliko obrambnega in varnostnega delo- 
vanja. Predlagatelj ocenjuje, da v tej fazi sprememb v obramb- 
nem sistemu še kaže ohraniti to obliko delovanja. Z njo se 
dopolnjuje teritorialna obramba, čeprav formalno v miru ni 
njen sestavni del. Po odločitvi o bodočem načinu zagotavlja- 
nja nacionalne varnosti, pa bo moč to obliko opustiti ne glede 
na to ali bo Republika Slovenija imela ali ne bo imela vojske. 
V sedanjih razmerah, ko ima teritorialna obramba v pretežni 
meri le rezervni sestav, je različnost oblik obrambnega orga- 
niziranja potrebna. Seveda pa so v predlogu zakona upošte- 
vani vsi ostali predlogi v zvezi z narodno zaščito (višja sta- 
rostna meja, zmanjšanje pooblastil, enostavnejši način aktivi- 
ranja). 

7. Predlagatelj prav tako ni mogel sprejeti predlogov, da 
naj bi se v zakonu temeljiteje uredilo vojaško strokovno uspo- 
sabljanje oziroma izobraževanje. Ta vprašanja bo mogoče 
urediti naknadno po sprejemu nove ustave s posebnimi pred- 
pisi. 

8. Nekateri so se v razpravi o osnutku zakona zavzeli tudi, 
da bi zakon določil, da ima Republika Slovenija obalno stražo 
za izvajanje zaščite in reševanja na morju. Pristojnosti v zvezi 
z zaščito in reševanjem so sedaj porazdeljene med Skup- 
nostjo obalnih občin in tremi obalnimi občinami. To razpore- 
ditev pristojnosti bo potrebno ponovno oceniti po spremem- 
bah v komunalnem sistemu. Vzporedno s tem bo treba spre- 
jeti ustrezne rešitve tudi glede organiziranja službe za varstvo 
morja. V pripravi ene od zasnov bodočega obrambnega 
sistema, ki predpostavlja, da bo republika še imela vojsko, se 
predvideva razvoj določenih enot, ki se bodo namensko pri- 
pravljale za intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Pred- 
lagatelj ocenjuje, da bo vzporedno z razreševanjem omenje- 
nih vprašanj možno sprejeti tudi ustrezne rešitve glede orga- 
niziranja zaščite in reševanja na morju. V predlogu zakona ni 
določb, ki bi to preprečevale. V 88. členu je glede na nave- 
dene predloge dodatno določeno, da se lahko za zaščito in 
reševanje na morju organizira tudi posebna služba. Vsekakor 
pa problem ni take narave, kot je v sosednji Republiki Hrvatski 
(velik obalni pas, obsežen akvatorij ipd ), ki se je že opredelila 
za organizacijo posebne službe. 

9. Več predlogov in mnenj je bilo, da bi področje zaščite in 
reševanja uredili v posebnem zakonu ter ga ločili od obramb- 
nega resorja. Predlagatelj je ponovno proučil vse razloge, ki 
govorijo za tako ureditev in ki jo predlagatelj podpira kot 
dolgoročno orientacijo. Prav tako je ponovno ocenil sedanje 
stanje na tem področju. 

Bistvo predlaganih sprememb na področju zaščite in reše- 
vanja je, da se organizacijsko in funkcionalno vzpostavi 
enostnost tega sistema in da se ga razvija prednostno za 
izvajanje zaščite in reševanje v miru ob naravnih in drugih 
nesrečah. Pri tem so upoštevane rešitve v razvitih deželah in 
dosedanje priprave v ta namen pri nas. 

Dosedanja civilna zaščita, ki je bila razvita z vidika potreb 
v vojni, je v bistvu obsegala vse dejavnosti zaščite in reševa- 
nja. Zlasti v Republiki Sloveniji smo jo usmerjali v zaščito in 
reševanje ob naravnih in drugih večjih nesrečah. Na drugi 
strani pa so se razvijale priprave različnih društev in drugih 
organizacij državljanov katerih dejavnost je namenjena zaščiti 
in reševanju (gasilska, rdeči križ, gorska reševalna služba, 
jamarska reševalna služba in druge). Bistveno počasnejši je 
bil razvoj priprav tistih podjetij in drugih poklicnih organiza- 
cij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje. 
Zato je prihajalo do velike množičnosti, pa tudi neusklajenosti 
med naštetimi tremi skupinami nosilcev zaščite in reševanja. 
V razvitih državah pa so rešitve obratne. Zaščito in reševanje 
opravljajo poklicne in splošne reševalne službe, za primer 
velikih nesreč pa razvijajo in organizirajo še posebne sile. Cilj 
predlaganih sprememb zato je, da se zaščita in reševanje 
nasloni (intervencijski del) na profesionalne organizacije ter 
na splošne reševalne službe med katerimi je najpomembnejša 
gasilska. Ta pa se za take naloge doslej ni dovolj opremljala in 
pripravljala. Le za večje naravne in druge nesreče bi v bodoče 
razvijali tudi civilno zaščito (zlasti katastrofno zaščito kot jo 
poznajo razvite dežele). 

Področje zaščite in reševanja je v večini držav (Francija, 
Nemčija, Avstrija) v resorju notranjih zadev skupno s požar- 
nim varstvo. Izjema je Švedska, kjer to področje pokriva 

obrambni resor. Vse številnejše pa so rešitve, ko so te dejav- 
nosti zaradi svoje interdisciplinarnosti preko ustreznih direk- 
cij, oziroma drugih institucij neposredno vezane na vlade 
(Italija). 

V Jugoslaviji se je razvoj civilne zaščite začel v resorju 
notranjih zadev 1947 s formiranjem protiletalske zaščite. Kas- 
neje se je ta dejavnost razvila v civilno zaščito (1955) in bila 
prenešena v obrambne organe. Področje požarnega varstva 
je bilo do leta 1990 v pristojnosti notranjih zadev, čeprav 
razen inšpekcije v republiki ni bilo posebnih služb, ki bi se 
ukvarjale s tem področjem. Celotna politika razvoja in stroke 
je bila prepuščena samoupravnim interesnim skupnostim za 
varstvo pred požarom. Z njihovo ukinitvijo so naloge prevzeli 
izvršni sveti, upravne in strokovne naloge pa večinoma 
upravni organi za ljudsko obrambo v delu, ki se ukvarja 
s civilno zaščito. Le na ravni republike je bila ustanovljena 
posebna uprava za požarno varstvo. Uveljavitev enotnega 
sistema zaščite in reševanja je možna s povezavo kadrovskih, 
tehničnih in drugih zmogljivosti. Zato je v predlogu zakona 
predvidena ustanovitev uprave za zaščito in reševanje kot 
organa v sestavi Republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo. V to upravo bodo prenešeni tudi posli in zadeve 
civilne zaščite, ki jih je doslej opravljala posebna organizacij- 
ska enota sekretariata ter naloge dosedanje uprave za 
požarno varstvo. To bo omogočila enotnost in usklajenost pri 
organizacijskem, tehničnem in funkcionalnem usmerjanju ter 
razvoju zaščite in reševanja. Podobna združitev in povezanost 
bo izvršena tudi na nižjih ravneh organiziranja. V prehodnem 
obdobju, po katerem naj bi se ta dejavnost ločila od obrambe, 
bo izvršena reorganizacija civilne zaščite tako, da bodo seda- 
nje splošne enote civilne zaščite večinoma ukinjene, speciali- 
zirane pa preoblikovane za potrebe zaščite in reševanja ob 
naravnih in drugih večjih nesrečah (civilna zaščita bo zmanj- 
šana za več kot 170.000 pripadnikov). Izvršena bo kategoriza- 
cija za oblikovanje operativnih sestavov gasilske organizacije. 
Programi usposabljanja v civilni zaščiti in v gasilskih sestavih 
bodo usklajeni in dopolnjeni ter prilagojeni mirnodobnim 
potrebam. V gasilstvu jih bo treba predvsem razširiti, da bodo 
ti sestavi lahko opravljali naloge splošne reševalne službe. 
Uveljavljena bo tipizacija zaščitne in reševalne opreme za 
celotno dejavnost. Kot podsistem bo razvit enoten informacij- 
ski sistem zaščite, ki bo naslonjen na službo za opazovanje in 
obveščanje, kot del zaščite in reševanja. Usklajen bo tudi 
sistem zvez. V naslednjem obdobju bodo izvršene tudi spre- 
membe v komunalnem sistemu, ki jim bo prav tako treba 
prilagoditi priprave in delovanje zaščite in reševanja. Te spre- 
membe bo moč izvršiti z naslonitvijo na kadrovske, materialne 
in tehnične možnosti obrambnega resorja, ker so sicer seda- 
nje zmogljivosti, ki jih ima civilna zaščita preskromne (v celi 
Republiki Sloveniji se poklicno s temi nalogami ukvarja le 
okoli 100 delavcev). 

Zato je smotrno v prehodnem obdobju področje obrambe 
in zaščite še urejati skupno in v okviru istega upravnega 
resorja. Morebitni takojšnji prenos v notranje zadeve aH izloči- 
tev v samostojno dejavnost ne bi dala ustreznih rezultatov, saj 
se je problematika naravnih in drugih velikih nesreč vse doslej 
načrtno obravnavalo predvsem v okviru civilne zaščite. 

10. Predlagatelj ni mogel sprejeti nekaterih predlogov, da 
bi v zvezi z imenovanjem predstojnikov upravnih organov 
pristojnih za obrambne zadeve, ohranili dosedanje rešitve 
(132. člen). Sedanji zakon o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozaščiti določa, da predstojnik republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za ljudsko obrambo, daje pred- 
hodno mnenje k imenovanju predstojnikov upravnih organov. 
V osnutku zakona je bilo predlagano, da naj bi se predhodno 
dajalo k imenovanju soglasje'in ne mnenje. Narava dela 
upravnih organov za obrambne zadeve, urejanje obrambe kot 
klasične funkcije države, vključitev Republiškega štaba za 
teritorialno obrambo v Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo in drugi razlogi, zahtevajo visoko stopnjo vertikalne 
povezanosti med republiškim in občinskimi upravnimi organi, 
pristojnimi za obrambne zadeve. To pa zahteva tudi ustrezno 
strokovnost predstojnikov upravnih organov. Dosedanji insti- 
tut predhodnih mnenj k temu ni prispeval. Zato je potrebno ta 
institut nadomestiti s soglasjem. S tem se avtonomnost man- 
datarjev izvršnih svetov oziroma občin ne bo krnila, saj bo 
soglasje le eno od predhodnih dejanj, ki jih bo treba ugotoviti 
pred imenovanjem (podobno kot morajo biti preverjeni drugi 
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pogoji, ki so predpisani za delo na obrambnem področju). 

IV. Finančne in druge posledice uveljavitve zakona 
Uveljavitev zakona bo bistveno vplivala na znižanje posred- 

nih stroškov za izvajanje obrambnih in zaščitnih aktivnosti, ki 
se sicer ne evidentirajo posebej. Gre zlasti za posledice 
naslednjih rešitev v zakonu: 

- število nosilcev izdelave obrambnih načrtov (podjetja, 
zavodi in druge organizacije, krajevne skupnosti) se bo zni- 
žalo nad 70%. Doslej so bile vse te organizacije dolžne izdelo- 
vati obrambne načrte. Poenostavljena bo tudi metodologija 
izdelave te vrste načrtov; 

- odpravlja se izdelava varnostnih načrtov v načelu pri 
vseh nosilcih njihove izdelave razen v državnih organih. 
Doslej so te načrte izdelovala tudi določena podjetja, zavodi 
in druge organizacije; 

- bistveno se bo zmanjšalo število podjetij, zavodov ter 
drugih organizacij in krajevnih skupnosti, ki bodo tudi 
v bodoče še organizirale civilno zaščito aH narodno zaščito 
(za okoli 60-70%). Po obstoječi ureditvi morajo vse naštete 
organizacije organizirati same ali skupno z drugimi subjekti 
tako civilno zaščito kot narodno zaščito; 

- odpravljena bo vrsta organov, ki so se doslej ukvarjali 
z obrambno in zaščitno problematiko (sveti za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito, koordinacijska telesa 
za mobilizacijske priprave, komisije za dajanje soglasij za 
snemanje eksterierov, celovečernih filmov ali drugih video 
zapisov, za znanstvena raziskovanja v področjih pomembnih 
za obrambo ipd.); 

- poenostavljeni bodo številni postopki zlasti v zvezi 
z izvajanjem varnostnih ukrepov (aerosnemanje ipd.); 

- zmanjšano bo število občinskih štabov za teritorialno 
obrambo kot vojaškoteritorialnih poveljstev območij. Sedaj 
imajo štabe za teritorialno obrambo vse občine. Po reorgani- 
zaciji bo delovala le še polovica teh štabov, pri čemer bo za 
okoli tretjino zmanjšano tudi število zaposlenih (80 delavcev) 
ter za okoli 2400 pripadnikov njihov vojni sestav; 

- po spremembah v komunalnem sistemu bo zmanjšano 
število občinskih centrov za obveščanje; 

- v sedanjem sestavu enot in štabov civilne zaščite, ki šteje 
okoli 270.000 pripadnikov, se bo z reorganizacijo po uveljavi- 
tvi zakona, znižalo število pripadnikov za več kot 170.000, ker 
bodo večinoma ukinjene vse splošne enote. 

Uveljavitev zakona bo povzročila tudi prerazporeditev izdat- 
kov za obrambo in zaščito med republiko in občinami, ker bo 
republika prevzela nekatere naloge, ki so jih doslej opravljale 
občine. Skupni izdatki za obrambni in zaščitni sistem se bodo 
znižali. Pod predpostavko, da bodo v zakonu predvidene 
sestavine obrambnega sistema še obstajale po uveljavitvi 
nove ustave Republike Slovenije, se bo skupno izdvajanje za 
potrebe obrambe in zaščite v primerjavi z letom 1990 znižalo 
do 1992 za 24% (priloga I). Znižanje v letu 1991 bo še večje 
vendar predvsem zaradi razreševanja bodočega sistema 

obrambnega koncepta in odnosov do federacije ter priprave 
rešitev, ki bodo uveljavljene šele do konca leta 1991 (vojaško 
usposabljanje ipd ). Izvršena bo tudi določena prerazporedi- 
tev sredstev za potrebe sistema zaščite in reševanja. Z letom 
1992 bo na republiko prenešeno tudi pokrivanje stroškov 
nadomestil osebnih dohodkov za usposabljanje teritorialne 
obrambe, enot za zveze in rezervnega sestava organov za 
notranje zadeve (78,5 mio. din). 

Uveljavitev zakona bo torej povzročila zniževanje skupnih 
izdatkov za obrambo in zaščito za neposredne naloge v obeh 
sistemih, pa tudi zniževanje drugih stroškov za obrambne in 
zaščitne aktivnosti. 

PREGLEDNICA: 
IZDA TKI ZA JLA, OBRAMBO IN ZAŠČITO V SLOVENIJI 
V LETIH 1990, 1991 (PREDLOG) 11992 (PROJEKCIJA) 

v mio din 
Leto 
1990 

Leto 
1991 

Leto 
1992 

1. IZDATKI ZA JLA 9,513.0 2,925.0 1,900.0 
2. OBRAMBNI SISTEM 341.7 2,917.6 5,527.3 
2.1. Teritorialna obramba 

- občine 
republika 

2.2. Voj. uspos. po ust. zakonu 
2.3. Priprave organov DPS 
Upravne zveze in KZ 
Informacijski sistem 
Priprave prebivalstva 
2.4. Nadomestila OD (ocena) 1 
3. ZAŠČITNI SISTEM 

196.6 
106.2 
90.4 

110.8 
34.3 

323.2 

113.1 

113.1 
2,616.9 

109.1 
78.5 

345.4 

5,366.6 

5,366.6 

160.7 

360.3 
3.1. Požarna varnost 241.1 257.9 267.8 

občine 213.3 228.6 193.2 
republika 27.8 29.3 74.6 

3.2. Civilna zaščita 59.5 59.8 65.1 
občine 52.1 37.6 36.5 
republika 7.4 22.2 28.6 

3.3. Služba opaz. in obvešča- 
nja 22.6 27.7 27.4 

občine 21.6 18.4 4.4 
republika 1.0 9.3 23.0 

Skupaj 1 +2+3 10,177.9 6,188.0 7,787.6 
OPOMBE: 
1 Ocenjena so nadomestila OD za čas usposabljanja v TO, enotah za 
zveze in v okviru GNZ (za leto 1990 je ocena nepopolna, saj ne zajema 
usposabljanja v okviru ONZ, pa tudi podatki za TO so zaradi reorgani- 
zacijskih sprememb ter zaradi zastoja v usposabljanju po maju 1990 
nepopolni). 

IZDATKI ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO V RS 

'JLA. ZAHTEVEK ZA JLA OBRAMBA 

—i rzzi 
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Osnutek OBRTNEGA ZAKONA - ESA 168 

Izvršni svet Skupčine Republike Slovenije je na 63. seji 
dne 28. 2. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA OBRTNEGA ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugimi odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 
- Irena DOBRAVC-TATALOVIĆ, svetovalka republiškega 
sekretarja za drobno gospodarstvo. 

Osnutek obrtnega zakona bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodaj- 
nopravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor skupščine za 
podjetništvo in obrt kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Z novim konceptom obrtnega zakona celovito urejamo 
obrt kot dejavnost. S tem približujemo ureditev tega 
področja ureditvi obrti v tržno razvitih sistemih. Podza- 
konski akt bo določal obrtne in obrtem podobne dejavno- 
sti. Iz urejanja obrtnega področja izpadajo dejavnosti, ki 
po vsebini niso obrtne kot so npr.: trgovina, avtoprevoz- 
ništvo, turizem in gostinstvo ipd. V novem obrtnem 
zakonu še vedno ohranjamo možnost popoldanske obrti, 
vendar jo časovno limitiramo na dobo 3 let. Po preteku 

treh let je obvezen prehod v redno obrt oziroma vrnitev 
obrtnega dovoljenja. Novi obrtni zakon spet poudarja 
pomen strokovne izobrazbe za opravljanje obrtne dejav- 
nosti, saj bo podzakonski akt točno določal stopnjo stro- 
kovne izobrazbe, ki se zahteva za opravljanje določene 
dejavnosti. Ponovno bo potrebno upeljati institute vaje- 
ništva, pomočniške izpite ter mojstrske izpite. Zato temu 
ustrezno mora slediti tudi sprememba šolskega sistema. 

OSNUTEK obrtnega zakona 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja obrtno dejavnost ter določa pogoje in oblike 
za opravljanje obrtne dejavnosti. 
Določbe tega zakona veljajo tudi za obrtem podobne dejav- 
nosti. 

2. člen 
Obrtna dejavnost je gospodarska dejavnost, ki se opravlja 
samostojno, poklicno, redno in v manjšem obsegu-. 
Obrtnik lahko opravlja javno službo na podlagi akta o konce- 
siji. . 
Obrtna dejavnost po tem zakonu je izdelovanje proizvodov, ki 
nastanejo z obdelavo, dodelavo, preoblikovanjem in presnovo 
materiala ter polizdelkov ali z njihovim sestavljanjem oziroma 
vgrajevanjem, vzdrževanjem in popravilom predmetov ter 
opravljanjem osebnih in drugih storitev. 

* 3. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi obrtne in 
obrtem podobne dejavnosti glede na zahteve gospodarskega 
ali tehničnega razvoja. 

4. člen 
Za dejavnosti domače in umetne obrti veljajo posebni pogoji. 
Dejavnosti domače in umetne obrti po tem zakonu se štejejo 
za obrtnem podobne dejavnosti. 

5. člen 
Obrtne dejavnosti oziroma obrtem podobne dejavnosti, pri 
katerih bi bila lahko ogrožena varnost življenja in zdravja ter 
varnost in obrambna sposobnost države, se lahko opravljajo, 
če obrtnik pridobi dovoljenje pristojnega upravnega organa. 

Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za opravljanje 
take dejavnosti obrtniku pod pogoji, kot veljajo za pravne 
osebe. 

6. člen 
Obrtnik ima eno obratovalnico (poslovni prostor). Če ima 
obrtnik več prostorov, je obratovalnica poslovni prostor 
v kraju, kjer je obrtnik vpisan v register (sedež obrtnika). Drugi 
prostori so podružnice obratovalnice. 

7. člen 
Obrtnik posluje s sredstvi, ki so njegova lastnina oziroma jih 
ima v najemu ali zakupu. 
S sredstvi iz prejšnjega odstavka so mišljena sredstva, materi- 
alne pravice in stvari. Denarna sredstva sestavljajo tudi sred- 
stva obračunane amortizacije. 

8. člen 
Obrtnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 
zanje predpisane pogoje sam ali eden od delavcev, ki so pri 
njem redno zaposleni. 

9. člen 
Obrtno dejavnost lahko opravlja, kdor ima predpisano stro- 
kovno izobrazbo oziroma potrebna znanja in zmožnosti, ki so 
potrebne za opravljanje določene obrtne dejavnosti, ter 
potrebna delovna sredstva, če je to predpisano kot pogoj za 
opravljanje posamezne dejavnosti in, če izpolnjuje druge 
z zakonom določene pogoje. 

10. člen 
Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni 
predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delov- 
nih sredstev kot so zgradbe, stroji, naprave in podobno, ki 
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veljajo za opravljanje dejavnosti v podjetjih, se uporabljajo 
tudi za poslovne prostore, delovna sredstva ter opremo, ki 
služijo za opravljanje obrtne dejavnosti. 
Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata predpisom 
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi, če se glede na naravo 
dela in število oseb, ki delajo v prostorih, lahko z ustreznimi 
napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga 
tehnična sredstva in z organizacijsko-tehnološki postopki) 
zagotovijo ustrezni pogoji dela. 

11. člen 
Obrtna dejavnost se opravlja na podlagi dovoljenja pristoj- 
nega občinskega upravnega organa (obrtno dovoljenje). 
Dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu obrtno dovoljenje) izda pristojni upravni organ 
občine, v kateri bo obratovalnica, na zahtevo stranke. Sedež 
obrtne dejavnosti je naslov obratovalnice. 
Če hoče imeti obrtnik sedež obrtne dejavnosti zunaj območja 
svojega stalnega prebivališča, mora k vlogi za izdajo obrtnega 
dovoljenja priložiti potrdilo občine v kateri stalno prebiva, da 
nima tu obratovalnice oziroma sedeža obrtne dejavnosti. 
V takem primeru pristojni občinski upravni organ obvesti 
o izdaji obrtnega dovoljenja občino v kateri obrtnik stalno 
prebiva. 
Poslovni prostori niso potrebni kadar jih narava dela ne zah- 
teva ali, če se delo opravlja na terenu. 
Če narava dela ne terja poslovnih prostorov je poslovni sedež 
obrtnika v kraju, kjer ima obrtnik stalno prebivališče. 

12. člen 
Pristojni občinski upravni organ mora izdati obrtno dovolje- 
nje najpozneje v 15 dneh po prejemu pravilno izpolnjene 
popolne vloge oziroma zahteve za izdajo obrtnega dovoljenja 
in dokazov o izpolnjevanju pogojev. 
Obrtnik sme začeti z opravljanjem obrtne dejavnosti z dnem 
pravnomočnosti upravne odločbe - dovoljenja. 
Če obrtnik preneha opravljati obrtno dejavnost, mora v 15 
dneh po prenehanju predložiti obrtno dovoljenje pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na njem 
označi, da je prenehalo veljati. 

13. člen 
Obrtnega dovoljenja ni mogoče prenesti na drugega. 

14. člen 
Obrtno dejavnost mora voditi in osebno delati tisti, ki mu je 
bilo izdano obrtno dovoljenje. 
Obrtnik iz prejšnjega odstavka tega člena odgovarja za zako- 
nitost dela v obrtni dejavnosti in zakonitost dela pri njem 
zaposlenih delavcev. 

15. člen 
Obrtnik posluje v pravnem prometu s svojim polnim imenom 
in z navedbo obrtne dejavnosti in eventuelno blagovne 
znamke. 
Poslovni prostori, kjer se opravlja obrtna dejavnost morajo 
biti označeni s polnim imenom obrtnika in z navedbo obrtne 
dejavnosti oziroma blagovne znamke. 
Iz navedbe registrirane dejavnosti mora biti razviden predmet 
poslovanja. 
Po prejšnjih odstavkih tega člena mora biti označeno tudi 
stanovanje, v katerem se opravlja dejavnost in podružnice 
obrnika. 

16. člen 
Cene izdelkov in storitev morajo biti razvidne iz cenika, ki 
mora biti na vidnem mestu v obratovalnici obrnika. 
Če narava dela ne zahteva poslovnega prostora ali se delo 
opravlja izven glavne obratovalnice, mora biti cenik vsakomur 
na vpogled. 

17. člen 
Obrtna dejavnost se lahko opravlja tudi kot postranska dejav- 
nost (v nadaljevanju: popoldanska obrt) pod pogoji iz 21. 
člena tega zakona. 

Popoldanska obrt se lahko opravlja največ 3 leta. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE OBRTNE DEJAVNOSTI 

18. člen 
Pogoji za opravljanje obrtne dejavnosti so: 
- predpisana strokovna izobrazba oziroma pridobljena stro- 
kovna usposobljenost razen, če zakon določa drugače, 
- stalno ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji, 
- polnoletnost, 
- zdravstveno sposobnost, 
- da mu ni s poravnomočno sodno odločbo prepovedano 
opravljati dejavnosti oziroma poklica, 
- da mu ni s predpisom ali pogodbo prejšnejga delodajalca 
prepovedano opravljati določene dejavnosti oziroma, da ima 
soglasje delodajalca za opravljanje popoldanske obrti, 
- da ima dovoljenje iz 5. člena tega zakona, kadar je predpi- 
sano, 
- da ima poslovni prostor in potrebno opremo, če je za 
opravljanje dejavnosti predpisana, 
- da je poravnal davčne in druge obveznosti. 

19. člen 
Strokovno izobrazbo oziroma pridobljeno usposobljenost po 
18. členu tega zakona se izkaže: 
- s spričevalom o zaključnem šolanju ali drugo listino, ki 
nadomešča zaključno spričevalo, 
- z izkazom o strokovni usposobljenosti za delo v določeni 
obrti ali obrti podobni dejavnosti, ki ga izda pristojna ali 
pooblaščena organizacija. 

Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do 
obrtnega izkoriščanja svojih izumov tudi brez izpolnjevanja 
v prejšnjih alinejah tega člena naštetih pogojev. Enako pra- 
vico ima tudi avtor v njegovo korist registriranih vzorcev in 
modelov. Te pravice nima izumitelj če gre za zaupne izume 
predmetov ali tistega načina proizvodnje, za katerega obrtno 
izkoriščanje je potrebna posebna odobritev pristojnega 
organa (dovoljenje), ima pa pravico, da takšno dovoljenje 
zahteva. 

20. člen 
Republiški sekretar za vzgojo in izobraževanje v soglasju 
z republiškim sekretarjem za drobno gospodarstvo predpiše 
vrsto strokovne izobrazbe za posamezne dejavnosti ter 
pogoje in način za priznanje strokovne usposobljenosti. 

21. člen 
Pogoji za opravljanje popoldanske obrti so: 
- predpisana strokovna izobrazba, 
- pogoji iz 18. člena tega zakona, 
- soglasje delodajalca, v katerem se opredeli tudi čas trajanja 
soglasja, če je to soglasje omejeno na določeno časovno 
obdobje. 
Oseba, ki opravlja popoldansko obrt, označi prostor, v kate- 
rem bo opravljala to dejavnost, s svojim imenom in vrsto 
dejavnosti oziroma blagovno znamko ter nadzornim organom 
omogoči pregled delovnega prostora oziroma delovnih sred- 
stev. 

22. člen 
Kdor opravlja popoldansko obrt ne sme zaposlovati delavcev 
(delovna razmerja, civilnopravne pogodbe). 

23. člen 
Tujec lahko opravlja obrtno dejavnost, če ima dovoljenje za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje po 
tem zakonu. 

III. OBLIKE IN NAČIN OPRAVLJANJA OBRTNE DEJAV- 
NOSTI 

24. člen 
Obrtnik po tem zakonu je oseba, ki osebno in strokovno vodi 
obrtno dejavnost, je udeležen v proizvodnem ali drugem pro- 
cesu značilnem za obrtno dejavnost, pretežno z lastnim 
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delom ter je zanjo polno odgovoren. 
Obrtnik lahko dejavnost opravlja tudi sezonsko vendar mora 
v zahtevi za izdajo dovoljenja opredeliti čas trajanja sezon- 
skega dela oziroma opravljanje sezonske dejavnosti. Upravni 
organ v dovoljenju označi čas trajanja sezonskega dela ozi- 
roma opravljanje sezonske dejavnosti. 

25. člen 
Obrtnik lahko za opravljanje dejavnosti zaposli največ 25 
delavcev. Učenci na praksi in ožji družinski člani (zakonec, 
oseba, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmer- 
jih z njo izenačena, otroci, posvojenci, posvojitelji in starši) se 
ne štejejo v število zaposlenih delavcev. 

26. člen 
Obrtnik posluje v svojem imenu in za svoj račun in odgovarja 
za obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

IV. DOMAČA IN UMETNA OBRT 

27. člen 
Domača obrt oziroma predmeti domače obrti so izdelki, ki 
glede na uporabo strojev in tehnologijo dela nimajo značaja 
serijske proizvodnje in se izdelujejo na tradicionalen način, 
značilen za določeno območje oziroma, ki ohranjajo značil- 
nosti ročnega dela. 
Umetna obrt oziroma predmeti umetne obrti so: izdelovanje 
izdelkov, katerih oblikovanje zahteva umetniško ustvarjanje in 
posebne ročne oziroma oblikovalne spretnosti in izdelki, ki so 
izdelani po izvirnih umetninah ali po zgodovinskih modelih. 

28. člen 
Mnenje o tem, ali so določeni izdelki predmeti domače ozi- 
roma umetne obrti, daje pristojni organ in sicer za predmete 
domače obrti po predhodnem mnenju ustrezne organizacije 
etnografov, za predmete umetne obrti pa po predhodnem 
mnenju ustrezne organizacije likovnih umetnikov, zgodovi- 
narjev ali etnografov. 

29. člen 
Domačo in umetno obrt lahko opravlja, kdor priglasi dejav- 
nost pristojnemu upravnemu organu. 

30. člen 
Izdelke domače in umetne obrti lahko obrtnik prodaja v stano- 
vanju, na trgih, sejmih in podobnih krajih določenih za pro- 
dajo. 
V. REGISTRACIJA, MIROVANJE, PRENEHANJE OPRAVLJA- 
NJA OBRTNE DEJAVNOSTI 

31. člen 
Obrtna dejavnost mora biti vpisana v register, ki ga vodi 
pristojni občinski pravni organ. 
Vpis v register se opravi po uradni dolžnosti v 8 dneh od 
pravnomočnosti izdane odločbe. 
Pristojni občinski upravni organ, ki vodi register, tekoče poši- 
lja podatke o vpisih v register Zavodu Republike Slovenije za 
statistiko, ki vodi enoten register za Republiko Slovenijo. 
Zavod Republike Slovenije za statistiko s posebnim predpi- 
som določi enotna navodila o vodenju in vpisu v register pri 
pristojnem občinskem upravnemu organu ter o vodenju enot- 
nega zbirnega registra za Slovenijo. 

32. člen 
V register se vpisuje vse spremembe podatkov, ki se vodijo 
v registru, ki vplivajo na pravni promet in statusne spre- 
membe. 

33. člen 
Ob preselitvi sedeža obrtnika ni treba izdati novega obrtnega 
dovoljenja. Obrtnik sme pričeti z delom v preseljeni obratoval- 
nici, ko pristojni občinski upravni organ izda dovoljenje, da 
poslovni prostor z opremo ustreza predpisom. Občinski 

upravni Organ, pristojen za izdajo obrtnega dovoljenja vpiše 
po uradni dolžnosti spremembo sedeža obrtnika v register in 
obvesti o tem občino, v kateri je novi sedež obrtnika. 

34. člen 
Če obrtnik zaradi opravljanja družbenih zadolžitev ali iz razlo- 
gov, ki niso odvisni od njegove volje, ne more osebno voditi in 
opravljati obrtno dejavnot, lahko eden od zaposlenih delavcev 
ali ožji družinski član, ki je zaposlen v obratovalnici začasno 
vodi obratovalnico in to najdlje eno leto; v primeru bolezni, 
vojaške obveznosti ali druge časovne določene zadržanosti 
pa dokler ta traja. 
Začasno vodenje po prejšnjem odstavku mora obrtnik v 15 
dneh sporočiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu. 
Prijavi obrtnik priloži dokaz o onemog'očanju osebnega dela 
v obrti. 
Dovoljenje za začasno vodenje obratovalnice izda pristojni 
občinski upravni organ. 

35. člen 
Opravljanje obrtne dejavnosti preneha: 
- z odjavo, 
- po samem zakonu, 
- če pristojni upravni organ obrtniku z odločbo prepove 
opravljati dejavnost. 
Prenehanje opravljanja obrtne dejavnosti ugotovi pristojni 
občinski upravni organ z odločbo o prenehanju. Po pravno- 
močnosti odločbe se prenehanje opravljanja obrtne dejavno- 
sti vpiše po uradni dolžnosti v register. 

36. člen 
Opravljanje obrtne dejavnosti preneha po samem zakonu: 
1) če obrtnik sklene delovno razmerje, 
2) če obrtnik začne uživati pokojnino, 
3) če obrtnik umre, 
4) če obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost; 
5) če je obrtniku s pravnomočno odločbo organa za postopek 
o prekrških ali sodišča prepovedano opravljanje dejavnosti za 
dobo daljšo od 6 mesecev, 
6) če obrtnik ne prične z delom v enem letu po izdaji obrtnega 
dovoljenja, 
7) zaradi uvedbe stečajnega postopka, 
8) če obrtnik pri opravljanju obrtne dejavnosti uporablja 
dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega 
upravnega organa ali v nasprotju s tem dovoljenjem, z dnem 
pravnomočnosti odločbe pristojnega upravnega organa, 
10) če se ugotovi, da je obrtnik dobil obrtno dovoljenje na 
podlagi lažnih listin, z dnem pravnomočnosti odločbe, 
s katero se ugotovi to dejstvo. 

37. člen 
Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da obrtnik 
preneha opravljati dejavnost: 
1) če brez dovoljenja iz 34. člena tega zakona preneha 
z delom za več kot 60 dni pa ne gre za sezonsko dejavnost, 
2) če ne prične z delom po preteku roka, ki je bil določen za 
začasno ustavitev opravljanja dejavnosti, 
3) če pristojno častno razsodišče predlaga odvzem obrtnega 
dovoljenja zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih običajev, ali 
če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da je bil samo- 
stojnemu obrtniku izrečen ukrep discipline zaradi hujše krši- 
tve dobrih poslovnih običajev oziroma mu je častno razso- 
dišče večkrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih 
poslovnih običajev, 
4) če obrtnik ne vodi sam obrtne dejavnosti in če osebno ne 
dela v njej " 
5) če je bila obrtniku s pravnomočno odločbo izrečena kazen 
za prekršek, kaznivo dejanje ali druge kršitve, ki jih je storil 
v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. 

VI. NADZORSTVO IN UKREPI 

38. člen 
Opravljanje obrtne dejavnosti nadzoruje pristojni občinski 
upravni organ in inšpekcijski organi. 
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Opravljanje obrtne dejavnosti v stanovanjskih prostorih nad- 
zoruje pristojni občinski upravni organ; prav tako nadzoruje 
opravljanje dejavnosti obrti in obrti na podlagi priglasitve. 

39. člen 
Če poslovni prostor, oprema in naprave ter druga delovna 
sredstva ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu oziroma 
predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem dela, izda pri- 
stojni inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti v določenem roku oziroma 
odredi druge predpisane ukrepe. 
Če se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne 
odpravijo, izda pristojni občinski upravni organ odločbo, da 
se delovna sredstva, za katera so ugotovljene pomanjkljivosti, 
ne smejo uporabljati za opravljanje dejavnosti ali, da se obra- 
tovanje začasno ustavi ter določi ponoven rok za odpravo 
pomanjkljivosti. 
Če tudi v tem roku pomanjkljivosti niso odpravljene, pristojni 
občinski upravni organ prepove opravljanje obrtne dejav- 
nosti. 
Pritožba zoper odločbo občinskega upravnega organa ozi- 
roma pristojnega inšpekcijskega organa ne zadrži izvršitve 
odločbe. 
Po pravnomočnosti ustrezne odločbe občinski upravni organ 
izvede po uradni dolžnosti izbris iz registra. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

40. člen 
Z denarno kaznijo od 250 do 200.000 din se kaznuje za 
prekršek: 
1) kdor trajno, sezonsko ali občasno opravlja obrtno dejav- 
nost brez obrtnega dovoljenja oziroma v nasprotju z zakonom 
2) kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače in 
umetne obrti kot postransko obrt, ne da bi to priglasil pristoj- 

nemu občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja te 
dejavnosti v nasprotju s tem zakonom (17., 18. in 29. člen). 

41. člen 
Z denarno kaznijo najmanj od 500 din do 200.000 din se 
kaznuje za prekršek obrtnik: 
- če v roku 15 dni po prenehanju opravljanja obrtne dejavno- 
sti ne predloži dovoljenja za opravljanje pristojnemu občin- 
skemu upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na njem 
označi, da je prenehalo veljati (2. odstavek 12. člena),- če 
obrtno dovoljenje prenese na drugega (13. člen),- če ne vodi 
ali sam osebno ne dela v obratovalnici oziroma obrtni dejav- 
nosti (14. člen), 
- če posluje v pravnem prometu v nasprotju s 15. členom 
tega zakona, 
- če nima cenika oziroma ni vsakomur na vpogled,- če 
zaposli za opravljanje dejavnosti več kot 25 delavcev (25. 
člen), 
- če prične z delom v preseljeni obratovalnici brez dovoljenja 
pristojnega upravnega organa, ki izda odločbo o ustreznosti 
poslovnih prostorov (33. člen). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati obrtni zakon 
(Ur. I. SRS, št. 35/88 in 24/89). 

43. člen 
Predpisi določeni v 3., 20. in 31. členu morajo biti izdani 
v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

44. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog za izdajo obrtnega zakona s tezami je obravnavala in 
sprejela Skupščina Republike Slovenije na svojih zborih dne 
12. in 13. 12. 1990. Predlagatelj je s tem predlogom uvedel nov 
koncept urejanja obrtne dejavnosti v Republiki Sloveniji pri- 
merljiv z ureditvijo obrtne dejavnosti v sodobnih tržno razvitih 
državah, kar je posebej nakazal tudi v prilogi, ki je vsebovala 
primerjalno ureditev obrti v tržno razvitih sistemih (Italija, 
Avstrija, Nemčija). 
Predlagatelj poudarja, da je v zakonodajnem postopku že 
sprejet zakon o zasebnem delu, ki pa še ni uveljavljen in po 
svoji vsebini predstavlja splošni zakon (lex generalis) za vse 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter tako določa splošne 
pogoje za pridobitev njihovega stausa ter splošne registracij- 
ske pogoje. Obrtni zakon, pa je zakon obrtne dejavnosti in 
v razmerju do zakona o zasebnem delu posebni zakon, ki bo 
določal specialne pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti in 
obrtem podobne dejavnosti. V kolikor v okviru zakona 
o zasebnem delu ne bo urejeno področje združevanja fizičnih 
oseb, bo le-to za obrtnike posebno določeno v obrtnem za- 
konu. 
Predlagatelj je pripravil zakonski osnutek v skladu s sklepi 
zborov Skupščine pripombami, predlogi in stališči iz skupš- 
čine razprave. Poglavitni cilj je ureditev celotnega področja 
obrti celovito s poudarkom na vsebini obrtne dejavnosti in 
vsemi specifikami, ki jih ta dejavnost prinaša. Tako v I. 
poglavju splošnih določb predlagatelj ureja obrtno dejavnost 
s tem, da določi pogoje in oblike za opravljanje obrtnih 
dejavnosti ter obrtem podobnih dejavnosti. V 2. členu definira 
pojem obrtne dejavnosti, v 3. členu daje pooblastilo Izvrš- 
nemu svet Skupščine Republike Slovenije za določitev obrtne 
in obrtem podobne dejavnosti ter razširitev le-teh glede na 
gospodarski in tehnčni razvoj. V 4. členu opredeljuje posebne 
pogoje za dejavnosti domače in umetne obrti, ki se štejejo za 
obrti podobne dejavnosti, v 5. členu opredeljuje dovoljenje 
kot posebni pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja ko gre za 
dejavnosti, kjer bi bila lahko ogrožena varnost življenja in 

zdravja ter varnost in obrambna sposobnost države. 6. člen 
definira pojem obratovalnice, ki je sinonim za poslovni pro- 
stor in je le ena in sicer v kraju, kjer je obrtnik vpisan v občin- 
ski register in ima svoj sedež, vsi ostali prostori, kjer še 
opravlja dejavnost, pa so podružnice obratovalnice. 8. člen 
osnutka določa, da se lahko opravlja ena ali več obrtnih 
dejavnosti ob izpolnjevanju pogojev za opravljanje le-teh. V 9. 
členu se na splošno določa pogoje strokovne 
izobrazbe ter potrebna znanja in zmožnosti, ki jih mora prosi- 
lec za obrtno dovoljenje izpolnjevati kot tudi potrebna 
delovna sredstva, s katerimi mora razpolagati kadar so pred- 
pisana kot pogoj za opravljanje določene dejavnosti. 10. člen 
opredeljuje splošne tehnične pogoje, ki pomenijo splošno 
določbo preneseno iz veljavnega obrtnega zakona, prav tako 
je vsebina členov od 11. do 17. člena splošne narave in 
prenešena že iz splošnih določb veljavnega obrtnega zakona. 
17. člen pa vpeljuje opravljanje popoldanske obrti pod pogoji 
iz 18. člena ter jo omejuje na dobo največ 3 let. 

V II. poglavju osnutka so določeni natančnejši pogoji za 
opravljanje obrtnih dejavnosti. Poleg splošnih pogojev povze- 
tih že po veljavni obrtni zakonodaji pa se vnaša tudi posebna 
določba glede opravljanja popoldanske obrti (sedma alineja) 
ter posebno dovoljenje v skladu z vsebino 5. člena (konce- 
sije). Drugi odstavek 19. člena opredeljuje izjemo od pravila 
strokovne izobrazbe za izumitelje, ki imajo že na podlagi 
podeljenih patentov pravico do obrtnega izkoriščanja svojih 
izumov tudi brez izpolnjevanja izobrazbenih pogojev. Te pra- 
vice pa nima izumitelj v primerih, ko gre za zaupne izume 
predmetov ali načina proizvodnje, za katerega se zahteva 
dovoljenje iz 5. člena. V 20. členu je določeno, da natančnejše 
predpise glede vrste strokovne izobrazbe za posamezne 
obrtne dejavnosti ter pogoje in način za priznanje strokovne 
usposobljenosti v soglasju določa republiški sekretar za 
vzgojo in izobraževanje z republiškim sekretarjem za drobno 
gospodarstvo. V 23. členu vpeljujemo tudi določbo, da lahko 
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opravlja obrtno dejavnost tudi tujec, ki ima dovoljenje za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ob izpolnjevanju 
pogojev iz 18. člena tega zakona. 

III. poglavje določa oblike in načine opravljanja obrtnih 
dejavnosti 24. člen opredeljuje pojem obrtnika s poudarkom 
na njegovem osebnem delu, ter strokovni usposobljenosti in 
osebni odgovornosti v proizvodnem procesu oziroma drugem 
procesu značilen za obrt. V drugem odstavku poudarjamo 
možnost tudi sezonskega opravljanja obrtne dejavnosti s tem, 
da se mora čas trajanja sezonskega dela določiti v obrtnem 
dovoljenju. V25. členu predlagatelj limitira število zaposlenih. 
Iz limita 25 zaposlenih pa izuzema učence na praksi ter ožje 
družinske člane. 
IV. poglavje le na splošno opredeljuje oziroma definira, kaj je 
domača in umetna obrt s tem, da bo tako domača kot tudi 
umetna obrt kot dejavnost spadala med obrtem podobne 
dejavnosti, ki bodo taksativno naštete v pravilniku. Se vedno 
se ohranja oziroma zahteva mnenje o tem, ali se določeni 
izdelki štejejo za predmete domače oziroma umetne obrti, ki 
ga daje pristojni organ in sicer za predmete domače obrti po 
mnenju ustrezne organizacije likovnih umetnikov, zgodovi- 
narjev ali etnografov. 
V V. poglavju, ki opredeljuje registracijo, mirovanje ter prene- 
hanje opravljanje obrtne dejavnosti so povzete obstoječe reši- 
tve iz veljave obrtne zakonodaje v členih 31. do 38. 
VI. poglavje določa nadzorstvo in ukrepe, ki je v pristojnosti 
občinskih upravnih organov in ustreznih inšpekcij. V tem 
poglavju so dana tudi določena pooblastila pristojnim občin- 
skim upravnim organom, da v primeru, ko izda pristojni 
inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi odpravo ugotov- 
ljenih pomanjkljivosti tako glede poslovnih prostorov, 
opreme, naprav ter drugih delovnih sredstev v primeru, da le- 
te ne odpravijo, izda odločbo s katero odredi, da se obratova- 
nje začasno ustavi oziroma prepove opravljanje obrtne dejav- 
nosti. 
V VII. poglavju so določene kazenske določbe. 
Zadnje poglavje prehodnih in končnih določb, ki naj opredle- 
jujejo določbe obrtnega zakona (Ur. I. SRS, št. 35/88 in 24/89), 
ki bodo prenehale veljati in jih novi obrtni zakon ne bo povzel 
ter roke za uskladitev poslovanja za novo zakonodajo, da bo 
predlagatelj lahko oblikoval do faze zakonskega predloga, saj 
so v Skupščini Republike Slovenije v zadnji fazi sprejemanja 
zakoni, ki vsebinsko bistveno vplivajo na oblikovanje prehod- 
nih določb v novem obrtnem zakonu (zakon o preoblikovanju 
POZD, zakon o zadrugah, zakon o zasebnem delu). 
Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval številne pri- 
pombe, stališča in predloge iz skupščinske razprave: 
- obrtno podjetje kot posebni institut predlagatelj ni več 
vgradil v osnutek zakona saj ocenjuje, da je skupščinska 
pripomba, ki pravi, da je tovrstna oblika v dani situaciji nepo- 
trebna, utemeljena, saj je že iz obstoječe sistemske zakono- 
daje dovolj možnosti za vključevanje posameznikov 
v poslovne tokove, 
- predlagatelj je upošteval pripombo poslancev nekaterih 
občin v Republiki Sloveniji, ki se pokriva tudi z mnenjem 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Republike Slove- 
nije, naj se pri priglasitvi oziroma institutu popoldanske obrti 
obligatorno zahteva izdajo odločbe, saj je le tako omogočeno 
pravno sredstvo (pritožba). 
- predlagatelj je upošteval, naj tudi novi obrtni zakon še 
ohrani možhost, da lahko obrtnik, ki sam ne izpolnjuje pogo- 
jev strokovne izobrazbe, ki se zahteva za opravljanje določene 
vrste obrtne dejavnosti pridobi pravico do opravljanja 
tovrstne dejavnosti, če zaposli delavca, ki te pogoje ima, 
- predlagatelj je upošteval predlog iz skupščinske razprave 

naj se ohrani prvotno besedilo, ki določa pooblastilo Izvrš- 
nemu svetu za določanje obrtnih in obrtne podobnih dejavno- 
sti ter črta variantni predlog, ki to pooblastilo prenaša na 
resorni upravni organ, 
- institut popoldanske obrti je v razpravi v skupščini povzro- 
čil številne nasprotujoče razprave, zahteve, predloge in mne- 
nja. Predlagatelj ocenjuje, naj se v tem vmesnem obdobju še 
ohrani možnost opravljanja popoldanske obrti, vendar jo 
časovno omejuje na dobo 3 let. S tem predlagatelj sledi tudi 
variantnemu predlogu odbora za podjetništvo in obrt Skupš- 
čine Republike Slovenije, ki se sicer primarno zavzema za 
črtanje tega instituta, fakultativno pa dopušča s stališča libe- 
ralnosti tudi možnost ohranjanja tovrstnega instituta vendarle 
časovno omejenega, 
- predlagatelj je prav tako upošteval predlog naj se poudari 
in opredeli možnost sezonskega opravljanja obrtne dejav- 
nosti. 
Predlagatelj pri pripravi osnutka ni upošteval naslednjih pri- 
pomb, stališč in predlogov: 
Predlagatelj v osnutku še vedno ohranja splošne določbe za 
pridobitev statusa obrtnika kot fizične osebe in registracijske 
določbe, ki jih je sicer zakon o zasebnem delu v predlogu 
povzel po veljavnem obrtnem zakonu. Razlog za to, da so 
določbe splošnega značaja glede statusa obrtnikov, ki so tudi 
fizične osebe še vedno vgrajene v osnutek obrtnega zakona je 
zgolj dejstvo, da je prišlo pri sprejemanju zakona o zasebnem 
delu kot splošnega zakona, ki določa status fizičnih oseb do 
ovir in, da le-ta zaradi neusklajenosti še ni v veljavi. Predlaga- 
telj bo tako vse člene, ki pomenijo podvajanje določb iz 
predloga zakona o zasebnem delu črtal iz vsebine predloga 
obrtnega zakona. Težnja in koncept novega obrtnega zakona 
je namreč kot lex sprecialis določati le tiste vsebine obrtnih 
dejavnosti, ki so specifične za obrtno področje in ne splošnih 
določb. Sprejem zakona o zasebnem delu je v povezavi tudi 
z definicijo prehodnih določb obrtnega zakona, saj se bodo 
z uveljavitvijo zakona o zasebnem delu lahko vse tiste dejav- 
nosti, ki sicer po svoji vsebini ne bodo sodile več pod okrilje 
novega obrtnega zakona, organizirale bodisi po zakonu 
o zasebnem delu kot les generalisu in dejavnosti, ki jih oprav- 
ljajo fizične osebe, ali pa izključile uporabo splošnega zakona 
s sprejmom svojih področnih zakonov. 
Predlagatelj ocenjuje, da je črtanje instituta popoldanske 
obrti v celoti v tem obdobju nesmotrno. Ob vgraditvi varoval- 
nih elementov v zakon kot so soglasje delodajalca, konku- 
renčna prepoved ter limitiranje tovrstnega instituta, bo one- 
mogočeno nelojalno nastopanje na trgu. Ohranitev popoldan- 
ske obrti pa bo še vedno omogočila pluralne možnosti za delo 
kot tudi ohranitev tega instituta kot neke vrste inkubatorja za 
nastajanje novih enot drobnega gospodarstva. 
Predlagatelj ne sprejema stališča nekaterih občinskih skupš- 
čin, ki predlagajo ohranitev določbe »vse je dovoljeno, kar ni 
posebej prepovedano« tudi v novem obrtnem zakonu. Razlog 
za to, da predlagatelj odstopa od tega načela je povsem nov 
koncept urejanja zakonodaje. Obrtno področje je potrebno 
posebne pozornosti, zato ga je potrebno razmejiti od drugih 
po vsebini, različnih področij od obrti. Predlagatelj se zaveda 
pomembne vloge obrti tudi pri prestrukturiranju slovenskega 
gospodarstva, ter kot pomembnega področja za ustvarjanje 
novih produktivnih delovnih mest. Pospeševanje obrti kot 
take bo omogočilo tudi pospeševanje celotnega drobnega 
gospodarstva v Republiki Sloveniji. Tudi primerjava zakono- 
dajno pravnih ureditev sosednih držav na tem področju 
govori v prid novemu zakonodajnemu konceptu obrti, ki pa ga 
je v celoti podprla tudi Skupščina Republike Slovenije s spre- 
jetjem predloga za izdajo obrtnega zakona. 
Sprejetje nove obrtne zakonodaje ne bo povzročilo dodatnih 
finančnih obveznosti za Republiko Slovenijo. 

POPRAVEK 
V 8. številki Poročevalca, ki je izšla 22. 2. 1991, smo 

pomotoma pri predlogu za izdajo zakona o cenah s pred- 
logom zakona na tretji strani objavili povzetek zakona, ki 
sodi k predlogu za izdajo zakona o pospeševanju razvoja 
malih in srednjih podjetij z osnutkom zakona, na štiride- 
seto stran. 

Za napako se opravičujemo! 
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DELEGATSKE POBUDE 

ODGOVORI 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobude in predloge ter vprašanja PETRA 
STARCA, dr. PETRA GLAVIČA, VIKE 
POTOČNIK, AURELIA JURIJA, FRANCIJA 
FELTRINA, EMILA MILANA PINTARJA in 
SPOMENKE HRIBAR, ki se nanašajo na stečaj 
podjetja ELAN   

Petru Starcu 
Glede zahteve, da republiški izvršni svet kljub stečajnemu 

postopku zagotovi rešitev razvojno-tržno zanimivih progra- 
mov v Elanu in ohranitev njegove blagovne znamke, poudar- 
jamo, da se mora upniški odbor Elana strinjati s predlogom 
stečajnega upravitelja, da bi relativno zdrava firma Elan trade, 
ki ima sedež v Ljubljani, ustanovila sedem novih podjetij 
s sedežem v Begunjah (Elan Ski, d. o. o., Elan Marine, d. o. o., 
Elan Flight, d. o. o., Elan Sport, d. o. o., Elan Tenis, d. o. o., 
Elan Commerce, d. o. o. in Elan Servis, d. o. o.). Po zadnjih 
neuradnih informacijah je upniški odbor predlagal, naj ta 
podjetja ustanovi podjetje Elan v stečaju. Delo stečajne ekipe 
temelji na ohranitvi blagovne znamke in na proizvodnji v dolo- 
čenih obratih. Odgovornost za rešitev blagovne znamke pa 
leži na upniškem odboru, v katerem je zaradi neorganizirano- 
sti slovenskih upnikov večina predstavnikov hrvaških podjetij. 

Stečajni senat kranjskega sodišča je z odločitvijo, da pri- 
silna poravnava ni mogoča, sprejel tudi odgovornost za 
nadaljnjo usodo podjetja Elan. 

O ohranitvi blagovne znamke Elan, delovnih mest in proiz- 
vodnje v obstoječih obratih bo lahko končno odločitev ste- 
čajni upravitelj sprejel šele potem, ko bo imel soglasje upni- 
škega odbora in stečajnega senata. Šele na podlagi navede- 
nega pa se bo tudi vlada odločila, v kakšni višini in pod 
kakšnimi pogoji bo participirala s sredstvi. Da je slovenska 
vlada zainteresirana za ohranitev blagovne znamke Elan, je 
jasen dokaz tudi to, da Republiški sekretariat za razvoj in 
tehnologijo preko sodelovanja s poklicnim izumiteljem Vladi- 
mirjem Markovičem iz Ljubljane že od septembra 1990 dalje 
financira razvoj novega projekta Mycycle (200.000 DEM), ki bi 
lahko ob uspešni realizaciji znatno prispeval k sanaciji |n 
dolgoročni »rešitvi« Elana. Republiški sekretariat za razvoj in 
tehnologijo aktivno dela na tem, da se Elanov inštitut restitu- 
ira kot tehnološko jedro (predviden finančni vložek 300.000 
DEM), ki naj ne bi šlo v stečajno maso. Na ta način je izkazan 
tudi namen za vzdrževanje dejavnosti Elanovega inštituta za 
razvoj, kar bo v končni fazi pogoj za proizvodnjo. 

Viki Potočnik 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na podlagi ugo- 

tovitev iz poročila o možnih rešitvah problematike Elan, izde- 
lala ga je svetovalna skupina, Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije odgovorna za pripravo možnih rešitev 
problematike Elana, ni mogel izdati garancije, ki jo je zahteval 
stečajni senat kranjskega sodišča. Niti takrat, niti danes še 
niso znani vsi podatki o dejanskem stanju Elana doma in tudi 
v tujini. Doslej dostopne in znane informacije pa kažejo, da 
finančna slika v Elanu ni slaba samo v matičnem podjetju 
v Begunjah, pač pa prav tako v Holdingu in tujih firmah 
v tujini. Dokončna opredelitev, koliko državnega denarja, na 
kakšen način in pod kakšnimi pogoji je pripravljena država 
vložiti v sanacijo Elana, bo možna šele takrat, ko bodo znani 
vsi podatki o finančnem stanju Elana doma in v tujini in ko bo 
znano, kako se bodo upniki odločili glede ureditve svojih 
terjatev do Elana in njegove reorganizacije. 

dr. Petru Glaviču 
Direktorja podružnice SDK imenuje in razrešuje skladno 

z zakonom o službi družbenega knjigovodstva Republika Slo- 

venija (Uradni list SRS, št. 1/85) svet službe družbenega knji- 
govodstva na predlog generalnega direktorja v skladu s sta- 
tutom. 

Generalnega direktorja službe družbenega knjigovodstva 
pa imenuje republiška skupščina, zato je pristojna tudi za 
njegovo razrešitev. 
Franciju Feltrinu 

Na vprašanje, kdo je odgovoren za propad firme Elan, 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne more odgovo- 
riti, popolnoma pa tega ne morejo pojasniti niti SDK niti 
organi pravosodja in notranjih zadev. Kot je znano iz izjav 
pristojnih organov, so vložene kazenske ovadbe proti več 
osebam zaradi suma storitve različnih kaznivih dejanj 
v sklopu poslovanja Koncema Elan. Preiskovalni organi kon- 
čujejo postopke. Po veljavni zakonodaji posamezniki, zoper 
katere so uvedeni postopki kazenskega pregona in zoper njih 
teče preiskovalni postopek, prejemajo osebne dohodke 
v višini, kot so jih prejemali pred uvedbo postopka. V primeru 
Elan so bili neposredno odgovorni suspendirani oz. so izgu- 
bili status uslužbencev Elana. 

Aureliu Juriju in Emilu Milanu Pintarju 
Na njuni vprašanji, ki se nanašata na ohranitev blagovne 

znamke Elan in tržno zanimive programe, je že bilo odgovor- 
jeno z odgovorom Petru Starcu. Glede njunih vprašanj 
o dosedanjih ukrepih in aktivnostih Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije pa navajamo kronološki potek glav- 
nih dejavnosti: 

- v maju 1990 je bila novoizvoljena vlada seznanjena s pro- 
blematiko in velikimi težavami podjetja Elan ter s posamez- 
nimi aktivnostmi tedanjega v. d. gospoda Bogataja; 

- pri iskanju najboljše rešitve je podjetje Elan angažiralo 
dve znani firmi, in sicer Schvveizerische Bank Verein iz Basla 
in firmo Caranta. Firmi sta izdelali svoje predloge za preneha- 
nje stare firme Elan. V končni fazi pa je bil namen obeh 
prodati firmo najboljšemu ponudniku, kar pa bi pomenilo, da 
bi podjetje Elan s svojo svetovno uveljavljeno blagovno 
znamko za vedno odšlo iz Republike Slovenije; 

- v mesecu avgustu 1990 je bil imenovan za direktorja 
Peter Lampič 

- septembra 1990 je Izvršni svet imenoval komisijo. Pripra- 
vila je poročilo o možnih rešitvah problematike Elan s povzet- 
kom ugotovitev in predlogov. S sklepom Izvršnega sveta z dne 
12. september 1990 je bilo iz tekoče proračunske rezerve 
proračuna Republike Slovenije dano premostitveno posojilo 
v znesku 14 mio din. Sredstva so bila nakazana na račun 
novoustanovljene firme Sport EL 2000 v Radovljici. Posojilo je 
bilo vrnjeno v republiški proračun iz sredstev obveznic Repu- 
blike Slovenije. Sredstva so bila namenjena za dokončanje 
proizvodnje za izvoz; 

- v oktobru 1990 je stečajni senat kranjskega sodišča 
sprejel sklep o uvedbi stečajnega postopka za podjetje Elan. 
Od takrat dalje je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
sicer seznanjen z vsemi aktivnostmi stečajnih upraviteljev, 
nima pa nobenih možnosti za kakršne koli odločitve. 

Spomenki Hribar 
Razvoj dogodkov v Elanu je v sedanjem položaju najbolj 

odvisen od volje in ravnanja upnikov in stečajnega senata. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira prizade- 
vanja za zavarovanje stečajne mase, ohranitev čimvečjega 
števila delovnih mest in s tem kar največjega obsega proiz- 
vodnje. Medresorska skupina izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije sproti spremlja položaj in namerava, 
potem, ko bo ocenila predloženi elaborat sanacije Elana, 
predlagati o tem razpravo na Izvršnem svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovore pripravil 
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo. 
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ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Metke Mencin, delegatke 
Družbenopolitičnega zbora, v zvezi 
z veljavnostjo samoupravnega sporazuma, ki 
določa višino nadomestil za čas porodniškega 
dopusta za varstvo in nego otroka. 

Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90 in 5/91) ureja 
pravico iz dela zaposlenih delavk do porodniškega dopusta. 
Zakon o družbenem varstvu otrok (Ur. I. SRS, št. 35/79) ureja 
poleg osnov družbenoekonomskih odnosov in načina organi- 
ziranja na tem področju oblike družbenega varstva otrok 
oziroma denarne in materialne pravice, in sicer tudi pravico 
do nadomestila osebnega dohodka med porodniškim dopu- 
stom. Zagotavljanje pravice za nadomestilo osebnega do- 
hodka med porodniškim dopustom, njegova kvantifikacija, 
način zagotavljanja pravice in sredstev zanjo idr. pa ureja 
samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (Ur. I. SRS, 
št. 36/87, 36/88 in 24/89) za katerega uresničevanje je skrbela 
samoupravna interesna skupnost otroškega varstva. 

Do sprejetja nove zakonodaje za otroško varstvo se 
podaljša veljavnost samoupravnih sporazumov, torej tudi 
samoupravni sporazum o porodniškem dopustu, ki ga uresni- 
čuje Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 

V sklepu z novimi sistemskimi zakoni pa je nujno potrebno 
prenesti vse pravice otroškega varstva v zakone. 

Zaradi nujnosti problematike v zvezi s pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka za porodniški dopust je treba zakon 
o družbenem varstvu otrok spremeniti takoj, pred spremembo 
celotnega zakona. Zato bo Republiški sekretariat za zdrav- 
stveno in socialno varstvo predložil predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem varstvu 
otrok z osnutkom v obravnavo Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije v mesecu februarju. 

S 1. 1. 1990, z ukinitvjo SIS, se sredstva za plačilo nadome- 
stil OD za porodniški dopust zagotavljajo iz sredstev republi- 
škega proračuna. 

Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo 
občinam nakazuje mesečne akontacije za uresničevanje pro- 
grama nadomestil osebnega dohodka med porodniškim 
dopustom (večinoma v dveh delih). Višina akontacij se določa 
na podlagi mesečnih poročil občinskih služb o prejetih refun- 
dacijskih zahtevkih za nadomestila osebnega dohodka za 
porodniški dopust, ki jim jih izstavljajo podjetja oziroma orga- 
nizacije. 

V mesecu novembru smo iz republiškega proračuna dobili 
20% manj sredstev, v mesecu decembru pa celo 30% manj 
sredstev, kot so znašali refundacijski zahtevki za nadomestila 
osebnega dohodka za porodniški dopust in družbene pomoči 
otrokom. 

S 

Do izpada sredstev je prišlo deloma zaradi likvidnostnih 
težav republiškega proračuna, delno pa zaradi hitrejšega ozi- 
roma takojšnjega izstavljanja refundacijskih zahtevkov s stra- 
ni podjetij oziroma organizacij (podjetja oziroma organizacije 
so začele zaradi likvidnostnih težav izstavljati refundacijske 
zahtevke takoj ob izplačilu osebnih dohodkov). 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 

MNENJE 
Komisije za mednarodne odnose k pobudi 
Odbora delničarjev gostilničarske pivovarne 
d.d. Laško, da Skupščina Republike Slovenije 
ratificira konvencijo o zaščiti človekovih pravic 
(Objavljena je bila v 8. številki Poročevalca, 22. 2. 
1991) 

Komisija za mednarodne odnose je na svoji 14. seji, dne 19. 
februarja 1991 obravnavala navedeno pobudo, skupaj z mne- 
njem Izvršnega sveta v zvezi s tem. 

Komisija je ugotovila, da je Skupščina Republike Slovenije 
že 6. decembra 1990 sprejela Deklaracijo o spoštovanju 
temeljnih kovencij Sveta Evrope, v kateri Skupščina Repu- 
blike Slovenije izraža željo, da bi postala enakopravna članica 
Sveta Evrope in da bo v svoji notranji ureditvi upoštevala 
določila temeljnih konvencij Sveta Evrope, kamor sodi tudi 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
z dodatnimi protokoli. 

To je bilo največ, kar je Skupščina Republike Slovenije 
v sedanjem trenutku lahko storila v zvezi s približevanjem 
Svetu Evrope, saj še ni samostojna država, ki bi bila kot taka 
priznana tudi v mednarodni skupnosti in s stališča mednarod- 
nega prava. 

Vendar tudi ko bo Republika Slovenija mednarodno priz- 
nana država, ne bo mogla takoj podpisati konvencije o var- 
stvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj lahko 
evropske države, ki izpolnjujejo vse pogoje za polnopravno 
članstvo v Svetu Evrope, omenjeno konvencijo podpišejo in 
ratificirajo le neposredno pred vstopom v Svet Evrope, saj je 
edini možni način, da država podpiše in ratificira to konven- 
cijo ta, da jo Svet Evrope k temu povabi. To pomeni, da so za 
razliko od velikega števila konvencij Sveta Evrope, ki so 
odprte za podpisovanje tudi državam nečlanicam, stranke 
pogodbenice konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin samo države, polnopravne članice Sveta 
Evrope. Tako da v primeru izstopa iz Sveta Evrope, določena 
država ob istih pogojih preneha biti tudi stranka pogodbenica 
omenjene konvencije. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

za 19. in 20. marec 1991 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 

dela bodo obravnavali: 
— predlog zakona o zadrugah: 
— osnutek zakona o privatizaciji podjetij; 
— osnutek zakona o Agenciji Republike Slovenije za pri- 

vatizacijo; 

- osnutek zakona o Skladu Republike Slovenije za 
razvoj; 
- predlog za izdajo zakona o denacionalizaciji z osnut- 

kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o javnih glasilih. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi pobude, 

predloge in vprašanja delegatov. 
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