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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o letalstvu /ZLet/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o letalstvu /ZLet/ 

Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 

47/19 

  

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o letalstvu /ZLet/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Sprejme program razvoja javnega letališča regionalnega pomena. 2/156. člen 3 

2  Ob pogojih, določenih z ZLet, zagotovi obratovanje javnega 

letališča regionalnega pomena pod pogoji v razmerjih javno-

zasebnega partnerstva ali v oblikah gospodarske javne službe. 

4/158. člen 4 

3  Poda soglasje k obratovalnemu času javnega letališča 

regionalnega pomena, ki ga določi Javna agencija za civilno 

letalstvo. 

2/162. člen 5 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o letalstvu /Zlet/ 

 

Izvajanje določil Zakona o letalstvu /Zlet/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o letalstvu /Zlet/ znaša 

… EUR.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogi sprememb in dopolnitev 

Zakona o letalstvu /Zlet/ 

 

1 Zakon o letalstvu /ZLet/ ureja ter določa pogoje in zahteve, ki zadevajo zrakoplove, letalsko osebje 

in drugo strokovno osebje, zračni prevoz in druge letalske aktivnosti, letališča in vzletišča, 

infrastrukturo navigacijskih služb zračnega prometa, zagotavljanje varnosti zračnega prometa in 

ukrepe za olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje zrakoplovov ter letalske nesreče in 

incidente, opravljanje letaliških služb in navigacijskih služb zračnega prometa ter javno 

infrastrukturo, nadzor ter določa sankcije za letalske prekrške (1. člen ZLet). 

 

2 V skladu z določili ZLet imajo lokalne skupnosti pristojnosti in naloge v zvezi z javno infrastrukturo 

ter na področju obratovanja letališč in zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa. V skladu 

z določili 86. člena Zlet so letališča, ki so vključena v sistem javnih letališč infrastrukturni objekti 

državnega oziroma lokalnega pomena. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o letalstvu /Zlet/ 

 

Prvi odstavek 86. člena Zakona o letalstvu /Zlet/ se spremeni tako, da se glasi: 

(1) V skladu z zasnovo omrežja letališč iz prostorskega plana Republike Slovenije, vlada na predlog 

ministra, pristojnega za promet, opredeli sistem javnih letališč, ki so namenjena za javni zračni 

promet ob zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja in povezavi z drugimi prometnimi 

sistemi. Letališča, ki so vključena v sistem javnih letališč, so infrastrukturni objekti državnega, 

regionalnega oziroma lokalnega pomena.' 

 

3.1 Javna infrastruktura, obratovanje letališč in zagotavljanje navigacijskih služb zračnega 

prometa 

 

3.1.1 Javna infrastruktura in gospodarjenje z zemljišči 

 

3 V skladu z ZLet so lahko zemljišča, na katerih se nahajajo javna letališča ter infrastrukturni objekti, 

naprave in sredstva1 (letališka infrastruktura) tudi v lasti lokalne skupnosti (pokrajine). Kot določa 

ZLet, lahko lokalna skupnost pridobiva zemljišča za širitev javnega letališča ter graditev novih 

infrastrukturnih objektov in naprav, če ima izdelan program razvoja letališča, ki je skladen z 

nacionalnim programom razvoja civilnega letalstva ter pogoji in kriteriji, ki jih predpiše vlada. ZLet 

še določa, da ima lokalna skupnost na navedenih zemljiščih predkupno pravico (156. člen ZLet). 

   

3.1.2 Obratovanje javnih letališč 

 

4 Obratovanje javnega letališča zajema upravljanje in vodenje, vzdrževanje, posodabljanje in graditev 

letališke infrastrukture, ki je primarno namenjena prevozu v zračnem prometu ter zagotavljanju 

oziroma izvajanju služb na letališču (reševalna in gasilska služba, služba varovanja itn.). V skladu z 

ZLet se obratovanje letališča praviloma zagotavlja v tržnih pogojih, izvaja pa ga pravna oseba, ki je 

registrirana za to dejavnost in je pridobila obratovalno dovoljenje v skladu z ZLet. Na tem mestu pa 

moramo opomniti, da lahko lokalna skupnost v primeru, če se obratovanje javnega letališča 

lokalnega pomena ne more zagotoviti v obsegu in na način, ki je potreben za zagotovitev javnega 

interesa, ga lahko zagotovi lokalna skupnost: • pod pogoji v razmerjih javno-zasebnega partnerstva; 

v oblikah gospodarske javne službe (158. člen ZLet). 

 

3.1.2.1 Obratovalni čas javnega letališča 

 

5 Kot določa ZLet, mora upravljavec javnega letališča določiti obratovalni čas letališča potem, ko ga 

predhodno uskladi z odborom uporabnikov, Javno agencijo za civilno letalstvo, in izvajalci služb na 

letališču. Če pa upravljavec navedenega soglasja ne doseže, določi obratovalni čas javnega letališča 

lokalnega pomena agencija, v soglasju z lokalno skupnostjo (162. člen ZLet). 

 
1 V skladu z določilom prvega odstavka 88. člena ZLet štejejo med infrastrukturne objekte, naprave in sredstva  na 

letališčih: 1. vzletn- pristajalne in vozne steze; 2. ploščadi; 3. svetlobni navigacijski objekti, naprave in sredstva ter 

objekti, naprave in sredstva za nadzor prometa;  4. potniški terminali; 5. pripomočki za letalski tovor; 6. objekti in 

naprave za zagotavljanje zemeljskega transporta, notranjih prometnih tokov in parkirišča;  7. pomožni objekti, 

naprave in sredstva, potrebna za obratovanje letališča;  8. objekti in naprave, za letalska goriva in maziva;  9. objekti 

in naprave varovanja;  10. drugi objekti in naprave namenjeni varnemu zračnemu prometu in obratovanju letališča. K 

navedenim infrastrukturnim objektom pa prištevamo še objekte, naprave in sisteme navigacijskih služb zračnega 

prometa ter z njimi povezana zemljišča,ki so grajeno javno dobro državnega pomena (118. člen ZLet). 
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Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, javna služba, promet, letalstvo.  

 

 

Uporabljene kratice 

 

ZLet - Zakon o letalstvu /ZLet/ (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 

47/19). 

   

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o letalstvu /ZLet/ (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19). 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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