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(osnutek)

K a z a l o:
1
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o obrambi /ZObr/ .......................... 1
Pravna podlaga .............................................................................................................. 1
Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o obrambi /ZObr/ ..................... 1
Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o obrambi /ZObr/ ................................................ 2
Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o obrambi /ZObr/ ................. 2
Akti predsednika pokrajine po Zakonu o obrambi /ZObr/ ............................................ 2
Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o obrambi /ZObr/ ...................... 2
Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o obrambi
/ZObr/ ............................................................................................................................ 2
Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine ............................................... 2
Dolžnosti in pravice državljanov pri obrambi države ................................................... 2
Kurirska služba ............................................................................................................. 3
Obrambne potrebe ......................................................................................................... 3
Civilna obramba ............................................................................................................ 3
Materialna in zdravstvena oskrba .................................................................................. 3
Ključne besede .............................................................................................................. 3
Uporabljene kratice ....................................................................................................... 3
Viri ................................................................................................................................ 3

1

Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o obrambi /ZObr/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1

Ustava Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 –
UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o obrambi /ZObr/
Uradni list RS, št. 103/04-UPB1, 95/15

tč.

podrejeni predpisi

1.1.1

Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih
organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in
nevladnimi organizacijami
Uradni list RS, št. 30/11

določba

1

določba

pojasnilo
2

določba

1.2

Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o obrambi /ZObr/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta

1

Določi organizacijo in način dela organov pokrajine v vojnem
stanju tako, da zagotovijo nepretrgano opravljanje nalog iz svoje
pristojnosti.
Pomaga pri pripravah in organizaciji proizvodnje ter storitev v
vojni.

2

pojasnilo

pojasnilo

določba

pojasnilo

1/71. člen

5

4/74. člen

6

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona.
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Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o obrambi /ZObr/

tč.

akti pokrajinskega sveta

1

Odlok o načinu in organizaciji dela organov pokrajine v vojnem
stanju.

1.3

Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o obrambi /ZObr/

tč.

pristojnosti in naloge predsednika pokrajine

določba

pojasnilo

1

V pokrajinskih prostorskih aktih upošteva obrambne potrebe in
zagotovi medsebojno usklajenost aktov pri določanju teh potreb.
V vojnem stanju sprejema potrebne ukrepe in akte če se
pokrajinski svet ne more sestati.
Predlaga upravnemu organu za obrambne zadeve, da se na
delovno dolžnost razporedijo delavci pokrajinske uprave, potrebni
za delo v vojni.
Pomaga pri pripravah in organizaciji proizvodnje ter storitev v
vojni.

28. člen*

5

71. člen

6

71. člen

6

74. člen

7

2
3

4

določba

pojasnilo

1/71. člen

5

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona.

1.3.1

Akti predsednika pokrajine po Zakonu o obrambi /ZObr/

tč.

akti predsednika pokrajine

določba

pojasnilo

1
1

Pokrajinski prostorski akt.
Odlok o načinu in organizaciji dela organov občine v vojnem
stanju.

28. člen*
71. člen

5
6

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona.

1.4

Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o obrambi /ZObr/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinske uprave

določba

pojasnilo

1
2

Pomaga pri organizaciji kurirske službe in izvajanju mobilizacije.
Pomaga pri pripravah in organizaciji proizvodnje ter storitev v
vojni.

26. člen
26. člen

4
4

2

Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o obrambi /ZObr/

Izvajanje določil Zakona o obrambi /ZObr/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi
pristojnostmi.
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o obrambi /ZObr/ znaša
… EUR.
3

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine

1

Ustava RS v 124. členu določa, da vrsto, obseg in organizacijo obrambne nedotakljivosti in
celovitosti državnega ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
navzočih poslancev. Vrsto, organizacijo in obseg obrambe države tako ureja Zakon o obrambi
/ZObr /.

2

V skladu z ZObr sestavljata obrambo države vojaška in civilna obramba. Slednja pa obsega tudi
ukrepe organov lokalne samouprave za delovanje v vojni, gospodarsko in psihološko obrambo ter
druge nevojaške oblike obrambe, ki jih izvajajo tudi lokalne skupnosti (3. člen ZObr).

2
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3

Pri obrambi države imajo državljani v skladu z ustavo poleg vojaške in materialne dolžnosti tudi
delovno dolžnost, ki jo uresničujejo tudi z opravljanjem del, ki so nujna za delovanje organov lokalne
samouprave (6. člen ZObr).
Kurirska služba

3.2
4

V sklopu obrambnih ukrepov ministrstvo organizira in ureja tudi kurirsko službo za izvajanje
mobilizacije. Pri sami organizaciji kurirske službe in izvajanju mobilizacije so dolžni pomagati
organi lokalne samouprave (pokrajinska uprava) (26. člen ZObr).

3.3
5

Obrambne potrebe
V skladu z določili 28. člena ZObr se mora v državnih, pokrajinskih, občinskih in skupnih
prostorskih aktih upoštevati obrambne potrebe in zagotoviti medsebojno usklajenost aktov pri
določanju teh potreb.
Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o obrambi /ZObr/
Prvi odstavek 28. člena Zakona o obrambi /ZObr/ se spremeni tako, da se glasi:
'(1) V državnih, pokrajinskih, občinskih in skupnih prostorskih aktih se mora upoštevati obrambne
potrebe in zagotoviti medsebojno usklajenost prostorskih aktov pri določanju teh potreb.'

3.4
6

Civilna obramba
Kot določa ZObr morajo pokrajinski organi (pokrajinski svet) določiti svojo organizacijo in način
dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Če se
pokrajinski svet v vojnem stanju ne more sestati, sprejema potrebne ukrepe in akte predsednik
pokrajine, ki pa jih mora predložiti pokrajinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. Predsednik
pokrajine lahko tudi predlaga upravnemu organu za obrambne zadeve, da se na delovno dolžnost
razporedijo pokrajinski delavci, potrebni za delo v vojni (71. člen ZObr).

3.5
7

Materialna in zdravstvena oskrba
Pristojni državni organi na podlagi potreb Slovenske vojske, prebivalstva in drugih obrambnih potreb
v vojnem stanju določijo vrsto in obseg proizvodnje ter storitev v vojni. Pri pripravah in organizaciji
proizvodnje ter storitev v vojni so dolžni pomagati tudi organi lokalne skupnosti (74. člen ZObr).

Ključne besede
Lokalna samouprava, občina, pristojnosti, občinski svet, župan, občinska uprava, obramba države.
Uporabljene kratice
Ustava RS

-

ZObr

-

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a).
Zakon o obrambi /ZObr/ (Uradni list RS, št. 103/04-UPB1, 95/15).

Viri
Ustava in zakoni
Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Zakon o obrambi /ZObr/ (Uradni list RS, št. 103/04-UPB1, 95/15).
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Dolžnosti in pravice državljanov pri obrambi države

3.1
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