
Priloga 5 - Zračni promet

Koda Ukrep povezava med ukrepi priprava - terminski plan priprava - nosilec izvedba - terminski plan izvedba - nosilec

A.1 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

A.1.1 Razvoj letališke infrastrukture do 2020 MzI  - MzI

A.1.2 Prestavitev glavne ceste Ro 43.3.1.2 2017-2018 DRSI

A.1.3 Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture  - Aerodrom Ljubljana, d.o.o.  - Aerodrom Ljubljana, d.o.o., 

A.1.4 Obnova oziroma posodobitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališču 0
MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o., 
0

MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o.

A.2 Letališče Edvarda Rusjana Maribor

A.2.1 Razvoj letališke infrastrukture do 2020 MzI  - MzI

A.2.2 Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture 0 MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. 2016 MzI in Aerodrom Maribor, d.o.o. 

A.2.3 Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa na letališču 0
MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o.
0

MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o.

A.3 Letališče Portorož

A.3.1 Razvoj letališke infrastrukture Ro.17.5 do 2020 MzI  - MzI

A.3.2 Obnova oziroma posodobitev letališke infrastrukture  - Aerodrom Portorož, d.o.o.  - Aerodrom Portorož, d.o.o. 

A.3.3 Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa na letališču 0
MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o.
0

MzI in Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o.

A.10 Navigacijske službe zračnega prometa

A.10.1 Obnova oziroma posodobitev infrastrukture navigacijskih služb zračnega prometa  -
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 

(KZPS)
 -

Kontrola zračnega prometa Slovenija, d.o.o. 

(KZPS)

A.11 Polnilne postaje za alternativna goriva

A.11.1
MzI bo aktivno spremljalo in izvajalo aktivnosti na  področju razvoja alternativnih goriv v letalstvu na mednarodnem 

nivoju
Ro.35.10 0 MzI 0 MzI

A.21 Razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem

A.21.1 Intermodalna potniška središča U.31, U.33 Stalen Naročniki

A.21.2 Logistični centri 0 0

Z opravljanjem storitev navigacijskih služb zračnega prometa morajo biti zagotovljeni varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v zvezi s temi službami, pa 

tudi leti, s katerimi se sodeluje v akcijah iskanja in reševanja, leti v humanitarne ali zdravstvene namene ter leti zrakoplovov v sili in leti državnih zrakoplovov. V tem okviru so predvidene gradnje, rekonstrukcije oziroma postavitve 

infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa.

Skladno z uredbo TEN-T (1315/2013) je treba na letališčih TEN-T do leta 2030 zagotoviti infrastrukturo za uporabo alternativnih vrst goriva. Glede na osnutek Direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva pa bo treba 

do leta 2025 na letališčih zagotoviti tudi infrastrukturo za napajanje letal z elektriko. Med letališča TEN-T spadajo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož.

Delovanje/organizacija zračnega prometa

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Letališče Edvarda Rusjana Maribor imata tudi možnosti za razvoj logističnih dejavnosti, če bo za to izraženo zanimanje gospodarstva. Obe letališči imata za to prostorske možnosti ter bližino 

avtocestnih in železniških povezav (še posebno Maribor) v okviru jedrnih povezav TEN-T oz. koridorjev jedrnega omrežja (BA in/ali MED). Letališče Portorož pa ima za zdaj le potniško logistično platformo za prehod potnikov z 

letalskega na cestni oz. pomorski prevoz do turističnih središč slovenske obale.

Elementi zračnega omrežja

Nadaljevanje razvoja za potrebe prevoza potnikov, pošte in/ali blaga. Za to je treba zagotoviti ustrezno letališko infrastrukturo, zlasti podaljšanje vzletno-pristajalne steze, zgraditev potniškega in tovornega terminala ter dodatnih 

parkirnih mest za letala, logistični kompleks ipd., na podlagi katerih bi se dosegali večji finančni učinki ter posredni učinki na turistični in gospodarski razvoj celotne Slovenije. Cilj razvoja je postati regionalno letališče. Zanj je 

izdelan glavni načrt nadaljnjega razvoja (angl. masterplan). 

Nadaljevanje razvoja za potrebe prevoza potnikov, pošte in/ali blaga, skladno s povpraševanjem. Letališče bo tudi alternativno letališče Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Za mariborsko letališče je izdelan glavni načrt 

nadaljnjega razvoja (angl. masterplan). Pri načrtovanju objektov v okviru letališča je treba: - Upoštevati Direktivo 2002/30/ES o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih 

Skupnosti. V času izdelave projektne dokumentacije je treba, zaradi možnosti vpliva na visoko ranljiv vodonosnik, izdelati oceno ogroženosti podzemne vode, ki vključuje tudi ustrezne tehnične rešitve za varovanje podzemne 

vode.

Nadaljevanje razvoja za potrebe prevoza potnikov, pošte in/ali blaga ter zagotovitev ustrezne infrastrukture za redno obratovanje letališča, na podlagi katerih bi se dosegali večji finančni učinki ter posredni učinki na turistični in 

gospodarski razvoj primorske regije. V času priprave prostorske in projektne dokumentacije za širitev letališča je treba upoštevati sledeče usmeritve:  1. V sklopu širitve letališča so dovoljeni le tisti posegi, ki ne bodo negativno 

vplivali na bivalno okolje (hrup) in razvoj turizma na lokalni ravni ter na Krajinski park Sečoveljske soline. 2. Upoštevati Direktivo 2002/30/ES o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev 

obratovanja na letališčih Skupnosti.  Povečana obremenjenost okolja je pričakovana predvsem na vplivnem območju Portoroškega letališča, kje je možen dodatni omilitveni ukrep odkup in sprememba namembnosti stavb, pri 

katerih bo obremenitev okolja s hrupom presežena. Variantni omilitveni ukrep za zmanjšanje vpliva letališča Portorož na obremenjenost okolja s hrupom je tudi vzpostavitev multimodalne prometne povezave z večjimi letališči v 

širši okolici (Ljubljana, Trst, Reka, Pula), kjer je večja kapaciteta prevoza potnikov in blaga zagotovljena že v obstoječem stanju. 3. Načrtovati ustrezne tehnične rešitve, ki bodo preprečevale negativne vplive letališča na kopalne 

vode kopališč na širšem območju Strunjana, tako v času gradnje in obratovanja kakor tudi v primeru izrednih dogodkov (npr: nesreč z razlitjem nevarnih snovi). 4. Prednostno uporabljati zemljišča s slabšim pridelovalnim 

potencialom. 5. Upoštevati varstvene usmeritve za kulturno krajino Sečoveljske soline. 6. Upoštevati usmeritve za varstvo narave: - širitev letališča je dopustna v primeru, da se ob večanju števila potnikov, število letaliških 

operacij zmanjša; - v maksimalni možni meri se izogibati poseganju na varovano območje Sečoveljskih solin; - preprečiti negativen vpliv na lastnosti območja Sečoveljskih solin, zaradi katerih so te opredeljene kot ramsarska 

lokaliteta, območje Natura 2000 in krajinski park; - širitev letališča ni dovoljena v habitate, ki so pomembni za ohranjanje biodiverzitete na območju Sečoveljskih solin.

Zračno omrežje


