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PRILOGA 1

Številka: 843-27/2017-7
Ljubljana, dne 16. 02. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena "Vaja iskanje pogrešanega 
zrakoplova 2017" – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo,109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU – 1G, 65/14 in 55/) je Vlada Republike Slovenije na ___ seji dne ________ pod ___ 
točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvedbi vaje državnega pomena 
"Vaja iskanje pogrešanega zrakoplova 2017".

                                                                                   mag. Lilijana Kozlovič
                                                                            GENERALNA SEKRETARKA 

Prejmejo:
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
- Uprava RS za pomorstvo,
- Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 
- Srečko Šestan, Poveljnik Civilne zaščite Republike Sloveniej.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena "Vaja iskanje pogrešanega zrakoplova 2017" (v 
nadaljnjem besedilu: vaja) je pripravljeno na podlagi 26. člena Pravilnika o vajah na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) in na 
podlagi analiz ter poročil vadbencev.

Enodnevna, napovedana, in kombinirana vaja se je izvedla z namenom, da se preverijo 
obveščanje, pripravljenost za ukrepanje, kooordinacija, vodenje in komunikacija pri 
skupnem izvajanju nalog treh struktur (obrambnega sistema, sistema notranje varnosti ter 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot podsistemov sistema nacionalne 
varnosti) v okviru skupnega iskanja iz zraka v primeru pogrešanega zrakoplova. Vaja je 
potekala dne 23. septembra 2017, v času med 7.20 in 15. uro, na območju letališča Divača, 
v delu vaje, kjer se je preverjalo obveščanje in komuniciranje pa tudi na delovnih mestih 
naslednjih vadbencev: Uprave RS za pomorstvo, Kontrole zračnega prometa Slovenije, 
d.o.o, Javne agencija za civilno letalstvo RS, Operativno komunikacijskega centra Policijske 
uprave Koper, Regijskega centra za obveščanje Postojna, Centra za obveščanje Republike 
Slovenije in Operativno komunikacijskega centra Generalne policijske uprave.

Vaja je bila pripravljena v skladu s sklepom o pripravi in izvedbi vaje državnega pomena, ki 
ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, na svoji 146. redni seji dne 31. 8. 2017, pod točko 
1.13. (št. 84300-8/2017/4, z dne 31. 8. 2017) ter na podlagi Načrta za izvedbo vaje »Vaja 
iskanje pogrešanega zrakoplova 2017« (URSZR, št. 843-29/2017-20 – DGZR, z dne 13. 9. 
2017).

Vaja je temeljila na podlagi predpostavke, da je v zraku prišlo do trčenja dveh manjših 
zrakoplovov (športnega motornega letala in jadralnega letala), pri čemer nista bili znani 
lokaciji padca ali zasilnega pristanka obeh v nesreči udeleženih zrakoplovov. Po 
nepreverjenih informacijah sta bili v motornem letalu dve osebi (pilot in potnik), v jadralnem 
pa ena oseba (pilot).

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma l a  i n  s r e d n j a  p o d j e t j a  t e r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1
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SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
predlagatelja:

NE

V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS(Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02-popr., 54/03, 103/03,114/04, 26/06, 21.07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) se 
javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                           Mag. Miloš Bizjak
                                            Državni sekretar
                                                                                                                                                                                                         

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR.

Priloga:
- Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja iskanje pogrešanega zrakoplova
           2017«
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