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ZADEVA: "Izpušne sledi" na našem in tujem nebu 
ZVEZA: Vaš dopis št. 092-143/2010/1 z dne 13. 7. 2010 
 
 
 
V zvezi s predlogom 853: "Izpušne sledi" na našem in tujem nebu vas obveščamo, da po mnenju Ministrstva 
za promet ni strokovnih ali upravnih razlogov za nadaljnjo obravnavo. 
 
Zračni promet v slovenskem zračnem prostoru poteka v skladu z veljavnimi predpisi, z njegovo ureditvijo pa 
se zainteresirana javnost lahko seznani z vpogledom v Zbornik letalskih informacij Republike Slovenije, ki 
ga objavlja izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa javno podjetje Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d.o.o., na svojih spletnih straneh 
(http://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/eaip/Operations/history-en-GB.html). Posebej smo tudi preverili 
morebitne posebnosti v zračnem prometu med 24. in 28. majem 2010 in ugotovili, da v navedenih dnevih v 
zračnem prometu ni bilo posebnosti.  
 
Letala v zračnem prometu najpogosteje uporabljajo standardni letalski gorivi JET-A1 in 100LL. Obe vrsti 
goriva imata, podobno kot goriva, ki se uporabljajo v cestnem prometu, različne dodatke, kot so antioksidanti 
in deaktivatorji kovin, dodatki za zmanjšanje tveganja za zaledenitev ali eksplozijo zaradi visokih 
temperatur, dodatki za zmanjšanje korozivnosti in nečistoče. Tudi v tem smislu nismo zasledili posebnosti. 
 
Ob tem moramo pojasniti, da se tudi v okviru mednarodnih organizacij na področju civilnega letalstva, zlasti 
pa v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki vodi številne projekte za zmanjšanje 
vpliva toplogrednih plinov, dušikovih oksidov in različnih drugih potencialno škodljivih snovi, nismo 
zasledili projekta, ki bi se ukvarjal z "izpušnimi sledmi" kot nečim neznanim ali drugačnim od siceršnje 
problematike onesnaževanja okolja z izpusti letalskih motorjev. Več podrobnosti si lahko vsakdo ogleda na 
internetni strani ICAO http://www.icao.int/env/. 
 
 
S spoštovanjem, 
 

mag. Mirko Komac 
GENERALNI DIREKTOR 

 
V vednost: 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
 

 
 


