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PRILOGA 1

Številka: 372-36/2018-133
Ljubljana, dne 04. 01. 2019
EVA /

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

ZADEVA: Predlog za spremembo sklepa o uporabi letala Falcon 2000 EX – predlog za
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 7. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (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) je Vlada Republike Slovenije na 
_______ seji dne__________pod točko____sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se v Sklepu Vlade Republike Slovenije št. 37200-
3/2016/3 z dne 28.7.2016 in št. 37200-3/2016/8 z dne 2.2.2018 5. točka spremeni tako, da 
se glasi:

»5. Ministrstvo za obrambo pri proračunskem uporabniku 1914 Slovenska vojska na 
proračunski postavki 170038 – Delovanje letala Falcon načrtuje sredstva za izvedbo 
400 ur letalskih prevozov z letalom Falcon 2000 EX letno za upravičence iz prvega 
odstavka 2. točke tega sklepa.«.

                                                                                                   Stojan Tramte
                                                                                          GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 ministrstva,
 vladne službe,
 Urad predsednika Republike Slovenije,
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Državni svet Republike Slovenije,
 Ustavno sodišče Republike Slovenije,
 Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
 Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.
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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:
Vlasta Vivod, višja sekretarka, vodja Kabineta ministra.
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:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih DA

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:
Za izvedbo 400 ur letalskih prevozov bo letno zagotovljeno 1.000.000 evrov pri 
proračunskem uporabniku 1914  Slovenska vojska.
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 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
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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

1914 Slovenska 
vojska

170038 –
Delovanje 
letala Falcon

1.000.000 
evrov

1.000.000 
evrov

SKUPAJ 1.000.000 1.000.000
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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
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

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani 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 in 73/10) 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:
- naslovniku
- SGS
- SGS/SF.
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OBRAZLOŽITEV:
V skladu s sklepom Vlade RS, številka 37200-3/2016/3 z dne 28.7.2016 in številka 37200-
3/2016/8 z dne 2.2.2018, se letalo Falcon uporablja v sistemu ATARES ter za VIP-prevoze 
na podlagi bilateralnih dogovorov z državami članicami Nato in EU, kot državni zrakoplov za 
opravljanje nekomercialnih letalskih prevozov za potrebe državnih organov ter za potrebe 
Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant.

Sklep vlade določa tudi način financiranja prevozov za posamezne namene. Tako je do 
sedaj za vsako posamezno leto določal, da se za potrebe prevozov državnih organov 
načrtujejo sredstva za 400 ur prevozov pri proračunskem uporabniku 1914 Slovenska vojska 
na PP170038 – Delovanje letala Falcon, z načrtovanimi pravicami porabe v višini 1.000.000 
evrov, v okviru katerih se zagotavlja kritje stroškov goriva, letaliških pristojbin, letališke 
oskrbe, posadke in tekočega vzdrževanja. Drugi stroški, ki se lahko pojavijo pri posameznem 
letu, pa se zaračunajo uporabnikom prevoza v dejansko nastali višini. 

Dodatni stroški so navedeni v Ceniku letalskih prevozov z letalom Falcon 2000 EX (MO, 
številka 4301-32/2012-104 z dne 11.3.2015, soglasje Vlade Republike Slovenije številka 
41011-4/2015/4 z dne 10.3.2015) in so: stroški razledenitve letala v zimskih razmerah, 
stroški nočitve posadke za čas nad 36 ur od začetka leta, stroški priletov in odletov letal na 
letališču izven uradnih ur in vsi stroški, ki nastanejo zaradi sprememb po želji naročnika 
prevoza.

Sklep določa tudi način obračunavanja letalskih prevozov predstavnikov Republike Slovenije 
na zasedanje ter sestanke Evropskega sveta in Sveta EU, ko so udeleženci upravičeni do 
povračila stroškov.

S predlagano spremembo 5. točke sklepa se zagotavljanje sredstev za 400 ur letalskih 
prevozov letno z letalom Falcon 2000 EX določa generalno, tako da tega ne bo več potrebno 
s sklepom vlade določati za vsako leto posebej. Na ta način se tudi dolgoročno opredeljuje 
zagotavljanje sredstev za izvajanje letalskih prevozov z letalom Falcon 2000 EX in njegova 
uporaba za potrebe najvišjih predstavnikov Republike Slovenije.

 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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