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Zadeva: Pripombe občin na predlog DN ZIR ob terorističnem napadu 

 

 

Spoštovana, spoštovani 

 

s strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli Državni 

načrt zaščite in reševanja ob terorističnem napadu.  

 

Predlagamo, da bi v načrtu bilo jasno napisano, da se ob teroristični nesreči povrne 

stroške zaščite in reševanja občinam iz državnega proračuna. Namreč vzrok nesreče 

ni na lokalnem nivoju, ampak gre za odgovornost države. 

 

Posebej želimo izpostaviti točko 8.1.3 Zaklanjanje. Izpostaviti moramo zadolžitev 

občin glede izvedbe ukrepa za zaklanjanje. Občine so lastnice zgolj javnih zaklonišč, 

medtem ko je večina zaklonišč v lastni etažnih lastnikov. Občine so tako lahko 

odgovorne zgolj za zaklanjanje v javnih zakloniščih, ne morejo pa biti odgovorne za 

zaklanjanje v zakloniščih, ki niso v javni lastni. Občina nima pravne podlage za 

urejanje (masikje niti nima možnost vstopa v zaklonišča v lasti etažnih lastnikov). 

Menimo, da drugi odstavek poglavja »8.1.3 Zaklanjanje« ni skladen z 67. členom 

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22). Zato vas pozivamo, da 

se navedeni odstavek popravi in se pristojnost občin omeji zgolj na zaklonišča v javni 

lasti.  

 

V predlogu načrta je prav tako premalo poudarka namenjenega obveščanju lokalne 

skupnosti o nevarnosti, za teroristično dejanje, kakor tudi o samem dejanju in 

razsežnostih. Predlagamo, da vključite obveščanje lokalne skupnosti v poglavjih 5.2.1, 

5.2.2 in 5.3. 
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V obveščanje splošne javnosti med nesrečo je potrebno predvideti tudi župane in 

poveljnike CZ prizadetih občin in občin.  

 

V 7 poglavju želimo pohvaliti navedbo, da je vodja intervencije policija, saj je to v 

primeru terorističnega napada smiselno. Predlagamo tudi, da v poglavju 7, med 

naloge posameznih državnih organov dodate še sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. 

Predvsem gre za aktivnosti policije, ministrstva za delo družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,, ministrstva za zdravje 

ter ministrstvo za kulturo. 

 

V poglavju 8.1.1 (drugi odstavek), ki govori o evakuaciji, je preveč poudarka 

namenjenega evakuaciji širšega območja, oz. celotne občine. Predvidevamo, da bi ob 

terorističnih dejanjih z namenom zastraševanja prebivalcev, napad bil manjšega 

obsega in bi evakuacijo lahko odredil že vodja intervencije.  

 

V poglavju 9 je navedeno, da je za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in 

vzajemne zaščite pristojna občina. Menimo, da za to ni osnove, ter predlagamo, da 

navedbo spremenite tako, da bo občina pristojna za ozaveščanje o grožnji 

terorističnega dejanja ali napada. Razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite 

v primeru terorizma, pristojnost ustreznega državnega organa s področja varnosti.  

 

V upanju, da boste naše pripombe preučili in nas glede vloge občin povabili na 

usklajevalni sestanek vas lepo pozdravljamo 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Pripravil: Miha Mohor Jasmina Vidmar, l.r. 

 Generalna sekretarka

   

 

 


