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PRILOGA 1

Številka: 843-3/2019-5
Ljubljana, dne 09. 07. 2019
EVA  /

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

ZADEVA: Sklep o izvedbi mednarodne vaje »VAJA LETALSKA NESREČA 
KARAVANKE 2019« - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 -  ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 93. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18- ZNOrg) in 8. člena Pravilnika o vajah na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) je Vlada Republike 
Slovenije na ______ redni seji dne ______________ pod ___ točko dnevnega reda 
sprejela

S K L E P 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o izvedbi mednarodne vaje »VAJA 
LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019«.

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s tem 
sklepom seznani organizatorje in vse sodelujoče v vaji.

Stojan Tramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR                                           
Prejmejo:

 Ministrstvo za obrambo
 Ministrstvo za zdravje
 Ministrstvo za notranje zadeve
 Ministrstvo za infrastrukturo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
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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:

5. Kratek povzetek gradiva:
Mednarodna vaja »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019« je načrtovana z 
namenom preverjanja stanja in zmogljivosti ukrepanja v primeru prejema obvestila o 
verjetni nesreči potniškega letala.

Vaja se organizira z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja med slovenskimi, 
italijanskimi in organi avstrijske zvezne dežele Koroške, pristojnimi za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč, na področjih: 
pripravljenosti (ukrepanje, koordinacija, vodenje in komunikacije), medsebojnega 
obveščanja, nudenja mednarodne pomoči, nudenja prve pomoči in interoperabilnosti 
reševalnih enot ter služb pri odzivanju na nesreče, urjenja v vodenju velikih nesreč in 
medsebojnega sodelovanja preiskovalnih ter drugih služb.
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 mala in srednja podjetja ter 

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
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
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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

1912 – URSZR

1912-11-0004
Izobraževanje in 
usposabljanje sil za 
zaščito in reševanje

153179
Preventivna 
dejavnost v 
sistemu 
zaščite in 
reševanja

15.000,00 
EUR

SKUPAJ
15.000,00

EUR
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

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Predvidena finančna sredstva se bodo porabila za material in sredstva potrebna za 
pripravo delovnih točk na vaji, prevoznih stroškov, za zagotovitev imitacij in imitatorjev, 
povračila potnih stroškov, prehrane in nadomestila plač.

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Skladno 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, 71/07, 32/10, 73/10, 80/13 in 10/14) javnost ni 
bila povabljena 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

                                                                      
                                         Karl Erjavec
                                           MINISTER

Poslano:
 naslovnikom

V vednost:
 Uprava RS za zaščito in reševanje
 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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PRILOGA 3 (jedro gradiva):

Na podlagi 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg), 8. člena Pravilnika o vajah 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) in 
Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letu 2019 (št. 84300-1/2019/4, z dne 24. 01. 2019) je Vlada Republike Slovenije na _____ 
redni seji dne _____________ pod točko _____ sprejela

S K L E P 
o izvedbi mednarodne vaje "VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019"

I

Mednarodna vaja »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019« se pripravi kot 
tridnevna, napovedana in kombinirana, zaščitno-reševalna vaja na temo nesreče potniškega 
letala. Vaja bo potekala v času od 20. do 22. septembra 2019. Osrednji del vaje bo potekal 
dne 21. septembra 2019 na mejnem območju pobočja Kočne in Planine Seča v Sloveniji in 
Avstriji. 

Vaja se organizira z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja med slovenskimi, 
italijanskimi in organi avstrijske zvezne dežele Koroške, pristojnimi za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), na področjih: 
pripravljenosti (ukrepanje, koordinacija, vodenje in komunikacije), medsebojnega 
obveščanja, nudenja mednarodne pomoči, nudenja prve pomoči in interoperabilnosti 
reševalnih enot ter služb pri odzivanju na nesreče, urjenja v vodenju velikih nesreč in 
medsebojnega sodelovanja preiskovalnih ter drugih služb.

II

Vaja se pripravi in izvede na predpostavki, da je potniško letalo (s približno 70 ljudmi na 
krovu, skupaj s člani posadke) na letu iz M�nchna v Zagreb zašlo v težave. Posadka letala 
ob približno 6.30 uri obvesti avstrijsko podjetje za kontrolo zračnega prometa Austrocontrol o 
tehničnih težavah. Po prejemu obvestila kontrolor zračnega prometa ne more več vzpostaviti 
stika s posadko letala, ki obenem izgine z radarskega zaslona. Glede na predvidevanje, da 
je letalo strmoglavilo in zadnjo znano lokacijo letala, podjetje za kontrolo zračnega prometa 
Austrocontrol predvideva, da je letalo lahko padlo na območju Slovenije in o tem takoj 
obvesti pristojne službe v Avstriji (Policijo in ostale službe v skladu z njihovim načrtom) in 
Sloveniji (Kontrolo zračnega prometa). V obeh državah stečejo postopki za iskanje 
pogrešanega letala. Ob nesreči je na avstrijski strani izbruhnil tudi večji požar. Avstrija je za 
gašenje požara za pomoč prosila Italijo, ki je v ta namen takoj poslala letalo tipa Canadair.

Podrobnejši scenarij za izvedbo vaje pripravi skupina za pripravo načrta vaje, v sodelovanju 
z avstrijsko skupino za pripravo scenarija vaje.
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III

Namen in cilj vaje je, da se pri letalski nesreči v visokogorju in gašenju večjega požara (ki je 
nastal pri nesreči) preveri:
 opazovanje, obveščanje in aktiviranje na lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni, s 

poudarkom na preverjanju učinkovitosti sistema postopkov aktiviranja in obveščanja na 
regijski ter državni ravni, kot tudi mednarodno obveščanje,

 usposobljenost in delovanje sil za ZRP pri gašenju požarov v naravi in odpravljanju 
posledic požara, iskanje in reševanje preživelih ponesrečencev iz letala, njihova prva 
oskrba in transport do bolnišnične oskrbe, možnost meddržavnega sodelovanja pri 
gašenju požara in reševanju oseb na obmejnem območju z možnostjo neomejenih poletov 
helikopterjev čez državno zeleno mejo med gašenjem požara in reševanjem,

 sistem vodenja intervencij pri gašenju in reševanju na vseh ravneh, sprejemanja ter 
razporejanja prihajajočih enot za gašenje in reševanje ter spremljanje izvajanja nalog na 
podlagi delovnih nalogov,

 učinkovitost rešitev v državnem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, 
aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge ZRP ob naravnih in drugih 
nesrečah, za nujno medicinsko pomoč ter za iskanje in reševanje zrakoplovov,

 postopke aktiviranja in obveščanja v primeru najave izginulih zrakoplovov,
 ustreznost vodenja intervencije v smislu koordinacije, enotnega poročanja, komuniciranja 

in podobno,
 operativna opremljenost in usposobljenost sil za ZRP za skupno delovanje v aktivnostih, 

ki so vezane na ukrepanje v primeru nesreče zrakoplova ter ostalih služb, ki sodelujejo v 
vaji,

 komuniciranje in sodelovanje med posameznimi enotami in službami ter posadkami 
zrakoplovov v zraku,

 mednarodno sodelovanje med udeleženci iz treh držav (Avstrije, Slovenije in Italije) 
oziroma možnost meddržavnega sodelovanja pri izvajanju ZRP ob nesreči na mejnem 
območju s poudarkom na krepitvi čezmejnega sodelovanja med slovenskimi, italijanskimi 
in avstrijskimi organi ter silami za ZRP na področju pripravljenosti, medsebojnega 
obveščanja in interoperabilnosti pri iskanju in reševanju,

 sodelovanje preiskovalnih organov Avstrije in Slovenije, tako z reševalci kot ostalimi 
sodelujočimi,

 postopke zavarovanja kraja nesreče in omejevanje dostopa nepoklicanim osebam,
 postopke zagotavljanja radijskih zvez ZARE v terenskih pogojih vključno z uporabo 

mobilnih repetitorjev, izdelavo radiotelefonskega imenika ter upravljanjem radijskega 
prometa ob veliki nesreči,

 vzpostavitev internetnega omrežja v terenskih pogojih ob velikih nesrečah,
 usposobljenost predstavnikov organov ter sil za ZRP za vodenje in delovanje v 

operativnih štabih in
 logistične zmogljivosti Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: CZ) in sil za ZRP pri 

zagotavljanju ustreznih materialno tehničnih sredstev, vključno s postavitvijo baznega 
tabora in oskrbo reševalcev.

Za vse sodelujoče enote in službe velja, da sodelujejo s sorodnimi službami iz Avstrije in 
Italije, pri čemer naloge izvedejo v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili.
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Glede na navedeno, je treba pri vaji posebno pozornost posvetiti pravočasnemu odkrivanju 
mesta nesreče, obveščanju in tihemu aktiviranju enot in služb, načinu vodenja intervencij pri 
gašenju in reševanju ter odpravljanju posledic, uporabi ustrezne gasilske tehnike, tehnike za 
reševanje v visokogorju, druge opreme in sredstev. Pomembno je tudi sodelovanje med 
gasilskimi enotami in drugimi silami za ZRP ter preiskovalnimi službami, izvajanje zaščitnih 
ukrepov, zagotavljanje varnosti na terenu in v prometu, oskrba sil za ZRP ter sodelovanje na 
lokalni, regijski, državni in meddržavni ravni.

IV

V vaji in pripravah nanjo je treba v skladu s cilji nameniti posebno pozornost:
 vodenju in koordiniranju aktivnosti ob veliki nesreči na nivoju občine, regije in države ter 

mednarodno vodenje (Avstrija, Slovenija in Italija) ob podpori štaba CZ občine Jesenice, 
štaba CZ za Gorenjsko regijo in štaba CZ RS,

 aktiviranju, obveščanju ter odzivnosti ustreznih služb ter usklajenem skupnem vodenju 
enot in služb na terenu in sodelovanju različnih enot in služb vključenih v ZRP,

 komunikaciji,
 operativnemu delovanju različnih enot (poklicnih in prostovoljnih) ter drugih sil za ZRP pri 

gašenju in reševanju ob nesreči zrakoplova in vzdrževanju njihove pripravljenosti,
 sodelovanju med strukturami Policije, Slovenske vojske in sil ZRP in
 uporabi ustrezne tehnike in taktike iskanja iz zraka, koordinacije letov zrakoplovov vseh 

treh v vaji sodelujočih držav ter upoštevanju varnostnih ukrepov v okviru izvajanja 
tovrstnih nalog.

V

Vajo organizirajo:
 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
 Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske,
 Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in
 Ministrstvo za zdravje.

VI

Vadbenci v Republiki Slovenije so:
 Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) ,
 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, GPU,
 Ministrstvo za obrambo, Generalštab slovenske vojske (GŠSV), 
 Ministrstvo za obrambo, Služba za preiskavo letalskih nesreč in incidentov vojaških 

zrakoplovov,
 Poveljnik CZ Republike Slovenije, Poveljnik CZ za Gorenjsko in Poveljnik CZ občine 

Jesenice,
 Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. (KZPS),
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 Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za preiskavo letalskih, pomorskih in železniških  nesreč 
in incidentov, 

 Javna agencija za civilno letalstvo (CAA), 
 Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG), Splošna bolnišnica Jesenice in helikopterska nujna 

medicinska pomoč (HNMP) na Brniku,
 Gasilsko reševalna služba (GARS) Jesenice in Gasilsko poveljstvo občine (GPO) Jesenice 

s prostovoljnimi gasilskimi društvi (PGD),
 Enote CZ Gorenjske,
 Rdeči križ Slovenije (RKS), Območno združenje Jesenice,
 Občina Jesenice - enote CZ Jesenice in
 Enota za identifikacijo mrtvih, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno 

medicino, 
 Gorska reševalna služba (v nadaljnjem besedilu: GRS) - vodniki reševalnih psov, postaje 

GRS Jesenice, GRS Radovljica, GRS Kranjska gora, GRS Mojstrana in GRS Rateče, 
 Kinološka zveza Slovenije (KZS) in 
 Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije (ZRPS),

Po odločitvi vodstva vaje se lahko v vajo vključijo tudi drugi vadbenci.

VII

Vajo na slovenski strani vodi vodstvo vaje, ki je zadolženo za pripravo in izvedbo vaje, 
informiranje javnosti in pripravo analize vaje:
 Robert Skrinjar, URSZR, vodja vaje,
 Robert Prešeren, poveljnik Gasilske zveze Jesenice, namestnik vodje vaje.

VIII

Načrt za izvedbo vaje pripravi skupina za pripravo načrta vaje:
 Robert Skrinjar, URSZR, vodja skupine,
 Robert Prešeren, poveljnik Gasilske zveze Jesenice, namestnik vodje skupine,
 Eva Piskrnik, Ministrstvo za notranje zadeve, GPU,
 Matjaž Hudobivnik, Ministrstvo za notranje zadeve, GPU,
 Miha Vencelj, GŠSV,
 Robert Šegula, KZPS,
 Tatjana Črnologar, Javna agencija za civilno letalstvo,
 Robert Kejžar, GARS Jesenice,
 Igor Arh, poveljnik CZ občine Jesenice,
 Robert Sušanj, Društvo GRS Jesenice,
 Klemen Šmid, poveljnik CZ Gorenjske regije,
 Uroš Lampič, OZG, HNMP Brnik,
 Žiga Jensterle, OZG, Nujna medicinska pomoč (NMP) Jesenice,
 Gregor Turnšek, URSZR,
 Aleksander Planinc, URSZR,
 Nataša Kozmik, URSZR,
 Neja Pavlica, URSZR,
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 Gregor Haring, Enota za identifikacijo mrtvih, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Inštitut za sodno medicino in

 Gorazd Rednak, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Skupina tesno sodeluje in se usklajuje z avstrijsko skupino za pripravo načrta vaje. 

IX

Načrt za izvedbo vaje mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vajah na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami do 20. 8. 2019.

X

Vajo ocenjujejo ocenjevalci vaje, in sicer inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in strokovnjaki s področja policije, Slovenske 
vojske in drugih, skladno s področji, ki se preverjajo na vaji v obsegu in na način, ki bo 
določen v načrtu za izvedbo vaje. Za organiziranje ocenjevanja je zadolžen Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Stroške ocenjevalcev 
krije predlagatelj ocenjevalcev.

XI

Logistično podporo za izvedbo vaje zagotavljajo:
 zdravstvena ekipa HNMP Brnik in NMP Jesenice (zdravstvena oskrba),
 Slovenska vojska (rezervno gorivo za helikopterje),
 PGD Železniki (imitacija ponesrečenih potnikov),
 Izpostava URSZR Kranj, Enote CZ Gorenjske regije (zveze, oskrba s prehrano in 

materialnimi sredstvi) in
 drugo (po potrebi in v dogovoru z vodjem vaje).

XII

Vse dejavnosti pri pripravi in izvedbi vaje se financirajo po načelu, da vsak udeleženec krije 
svoje stroške, skupne stroške pa URSZR.

Vsi udeleženci vaje morajo biti zavarovani v skladu z 28. in 31. členom Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami za primer poškodbe med vajo oziroma za škodo 
povzročeno tretjim osebam, udeleženci s strani Policije in Slovenske vojske pa v skladu s 
svojimi predpisi.

XIII

Po končani vaji se opravi delna analiza vaje. Vadbenci, ocenjevalci in opazovalci, ki so 
sodelovali v vaji, pošljejo delne analize vaje v pisni obliki, najkasneje v desetih dneh po 
končani vaji, vodji vaje. 
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Najkasneje trideset dni po končani vaji vodstvo vaje pripravi končno analizo vaje s predlogi 
morebitnih ukrepov za izboljšanje stanja na področju iskanja pogrešanih zrakoplovov 

Vodstvo vaje pripravi poročilo o vaji v rokih in na način kot je določeno v Pravilniku o vajah 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

XIV

URSZR s tem sklepom seznani organizatorje in vodstvo vaje, skupino za pripravo načrta in 
udeležence oziroma vadbence vaje, določene s tem sklepom.

                                                                                                    Stojan Tramte
                                                                                            GENERALNI SEKRETAR
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OBRAZLOŽITEV

V skladu s 93. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg) Vlada Republike Slovenije 
usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na območju države, v skladu z 8. členom Pravilnika o vajah na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) pa sprejme sklep za izvedbo 
mednarodne vaje. Pravilnik o vajah tudi določa, da je sklep o izvedbi vaje temeljni dokument, 
s katerim se odloči o pripravah in izvedbi vaje.

Z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2019 (sklep VRS, št. 84300-1/2019/4, z dne 24. 01. 2019) je določeno, da se kot 
mednarodna vaja organizira tridnevna, napovedana in kombinirana, zaščitno-reševalna vaja 
na temo nesreče potniškega letala »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019«. Vaja 
bo potekala v času od 20. do 22. septembra 2019. Osrednji del vaje bo potekal dne 21. 
septembra 2019 na mejnem območju pobočja Kočne in Planine Seča v Republiki Sloveniji in 
Republiki Avstriji. 

Vaja se organizira z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja med slovenskimi, 
italijanskimi in organi avstrijske zvezne dežele Koroške, pristojnimi za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč, na področjih: pripravljenosti 
(ukrepanje, koordinacija, vodenje in komunikacije), medsebojnega obveščanja, nudenja 
mednarodne pomoči, nudenja prve pomoči in interoperabilnosti reševalnih enot ter služb pri 
odzivanju na nesreče, urjenja v vodenju velikih nesreč in medsebojnega sodelovanja 
preiskovalnih ter drugih služb.

Mednarodna vaja »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019« je načrtovana z 
namenom preverjanja stanja in zmogljivosti ukrepanja v primeru prejema obvestila o verjetni 
nesreči potniškega letala.

Gradivo je bilo usklajeno s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za 
infrastrukturo in Ministrstva za zdravje ter ostalimi udeleženci vaje.

                                                                                        

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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