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Bodo prehiteli še Zagreb in Ljubljano?

Od 1. februarja deluje družba, v kateri 
ima Swissport 51-odstotni lastniš-
ki delež, graško letališče, ki je v lasti 
občinskega komunalnega podjet-
ja Holding Graz, pa 49-odstotnega. 
Na novo skupno družbo, imenovano 
Swissport cargo storitve Gradec, je bilo 
prezaposlenih vseh 12 zaposlenih. Za 
kako pomembnega poslovnega part-
nerja gre, pričajo številke. Swissport 
International je s približno 61 tisoč 
zaposlenimi dejaven v 48 državah na 
več kot 290 lokacijah. Letno pretov-
orijo kar 4,1 milijona ton in dosega-
jo skoraj tri milijarde evrov prometa. 
V letalski industriji Swissport, ki se 
je pred leti izločil iz letalske družbe 
Swiss Air, sodeluje z 835 strankami.

Letališče v Gradcu je lani za ra-
zliko od potniškega prometa, ko je 
prek prestolnice avstrijske Štajerske 
potovalo 963.396 potnikov ali 7,4 
odstotka več kot predlani, pri preto-
voru z 8696 tonami beležilo 10-ods-
totni padec. Omenjena številka je 
le nekaj nižja kot v milijonskem Za-
grebu (9225 ton) in še malenkost 
nižja od tiste v Ljubljani, kjer so lani 

imeli 10.115 ton pretovora. Maribor z 
lani pretovorjenimi 183 tonami kljub 
112-odstotni rasti glede na pred-
lani za vsemi tremi omenjenimi le-
tališči kljub dobri geografski lokaciji, 
a ob šibkem lokalnem gospodarstvu, 
močno zaostaja. Ker na področju le-
talskega pretovora globalni gigant 
Swissport med Dunajem in Romunijo 
do zdaj ni imel izpostave, si v Gradcu 
obetajo veliko rast, saj je tu močna 
predvsem avtomobilska industrija, 
pravi Philipp Joeinig, pri Swisspor-
tu izvršni podpredsednik za območje 
srednje Evrope. V Gradcu za naročnike 
iz tujine pretovorijo od 18 do 20 ods-
totkov blaga, od tega kar polovico za 
slovenske naročnike. Med našim ne-
davnim obiskom njihovega tovornega 
skladišča je bilo mogoče videti blago iz 
velenjskega Gorenja pa humanitarno 
pomoč iz Slovenije. V takrat sicer bolj 
praznem skladišču, ki je najbolj polno 
ob petkih, je bilo še blago iz Hrvaške.

Iz Gradca je največ pretovora avto-
mobilskih delov in zdravil, od lanske 
vzpostavitve povezave z Istanbulom 
pa letos računajo tudi na več pretov-
ora sadja in zelenjave. Predstavniki 
Swissporta in letališča v Gradcu z di-
rektorjem Gerhardom Widmannom 
na čelu si od skupne družbe in skupne-
ga sodelovanja obetajo rast, ki naj bi po 
konzervativnih izračunih znašala od 
pet do osem odstotkov letno. Graško le-
tališče z vsemi hčerinskimi družbami 
zaposluje 300 ljudi, vse družbe in pod-
jetja na letališču v Gradcu pa kar 900.

Graško letališče si od 
skupnega podjetja s 
Swissportom obeta vsaj 
petodstotno letno rast 
letalskega pretovora
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Turški trg obetaven  
za slovenski turizem

V Istanbulu, edinem mestu na svetu 
na dveh celinah, evropski in azijs-
ki, se je konec tedna iztekel peti na-
jvečji dogodek na področju turizma 
in potovanj v svetu, sejem Emitt 
(Vzhodnosredozemski mednarodni 
sejem za turizem in potovanja). Kot 
je v slovesnem otvoritvenem govoru 
spodbudno napovedal turški min-
ister za kulturo in turizem Mahir 
Ünal, naj bi v prihodnjih desetih letih 
Emitt zavzel vodilno mesto med turis-
tičnimi sejmi. Med drugim je minister 
dejal, da se ves svet spopada s proble-
mom terorizma, ki je proti svobodi po-
tovanja in načrtno širi strah, paniko, 
nasilje, zaradi česar ljudje manj po-
tujejo: "A naš sektor je zelo izkušen v 
kriznem menedžmentu in reševanju 
problemov."

Turčija nova prioriteta
Sejem, kjer se je predstavilo več kot 
80 držav in 4500 podjetij, je obiskalo 
okrog 150.000 ljudi. Ena izmed držav 
na sejmu je bila tudi Slovenija s svojo 
zeleno stojnico I feel Slovenia Slov-
enske turistične organizacije (STO), 
na kateri je razstavljalo 15 turističnih 
ponudnikov iz Slovenije. "Turški trg 
je v letošnjem in prihodnjem letu 
uvrščen med najbolj obetavne za slov-
enski turizem. Tako je Turčija poleg 
najpomembnejših trgov, kot so Italija, 
Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Hr-
vaška, Beneluks, Rusija, postala nova 
prioriteta," je povedala vodja sektorja 
za komuniciranje s poslovnimi javnos-
tmi STO Karmen Novarlič. Dodala je, 
da so podatki turškega trga zelo spod-
budni, saj kažejo na veliko rast števila 
turških turistov v Sloveniji. Lani se je 
število turških turistov, ki so potova-
li v Slovenijo, povečalo za več kot 11 
odstotkov, zanimajo predvsem mesta, 
najbolj Ljubljana kot prestolnica, naše 
alpske destinacije, Postojnska jama ... 
V Slovensko-turškem poslovnem 
klubu (Slotur) pa ugotavljajo, da kažejo 
turške turistične agencije veliko zani-

Turčija se v zadnjem času sooča z vse več varnostnimi grožnjami. A turistični sektor je uspešen pri prilagajanju krizam. 
Foto: REUTERS

Slovenija uspešno na istanbulskem sejmu Emitt. "Za 
Turke iz Istanbula, kjer potrebuješ z avtom z enega 
konca mesta na drugega toliko kot od Maribora do 
Kopra, je naša majhnost eksotika," meni Žan Sekirnik 
iz enega od hotelov v Rogaški Slatini

IZA VERDEL VRABL

Karmen Novarlič: "Turčija je poleg najpo-
membnejših trgov, kot so Italija, Avstrija, 
Nemčija, Velika Britanija, Hrvaška, Be-
neluks, Rusija, postala nova prioriteta." 
Foto: OSEBNI ARHIV

11
odstotkov več turških 

turistov smo našteli lani v 
Sloveniji

Člani nadzornega sveta Elektra Mari-
bor so se na včerajšnji seji seznanili s po-
ročilom kadrovske komisije o prispelih 
kandidaturah za predsednika uprave te 
mariborske elektrodistribucijske družbe 
in z njihovim stališčem o najprimerne-
jših kandidatih. Prvi nadzornik, Tomaž 
Orešič, je po seji povedal, da bodo o 

imenovanju predsednika uprave za 
mandatno obdobje štirih let odločali na 
naslednji seji, ki bo v kratkem. Spomn-
imo, da je kadrovska komisija preje-
la šest prijav, po dveh odpiranjih pa 
naj bi izbor najprimernejših kandida-
tov zožila na sedanjega predsednika 
uprave Borisa Soviča in Simona Tota, 

nekdanjega direktorja Termoelek-
trarne Šoštanj. Oba vprašanja o prijavi 
na razpis nista komentirala, a prijave 
nista zanikala. Da se je prijavil, pa je 
za Večer potrdil Nino Maletič, direk-
tor sektorja skupnih storitev iz Elektra 
Celje. A se za zdaj naj ne bi prebil skozi 
sito kadrovske komisije. (skl)

O predsedniku uprave Elektra Maribor prihodnjič

manja pretežno za zimski, vinski in 
gastronomski turizem.

Po vizum k Madžarom
Aktivnosti slovenskega gospodarstva 
in promocijo slovenskega turizma na 
turškem trgu podpira tudi slovenska 
diplomacija v Turčiji. Slovensko stojni-
co sta tako obiskala Tatjana Kovačič, 
pooblaščena ministrica slovenskega 
veleposlaništva v Ankari, in Andrej 
Ferčej, konzul za ekonomske zadeve 
v Istanbulu. "Povezljivost Slovenije in 
Turčije je odlična, obstajajo redne in 
številne druge letalske povezave in 
linije. Edina ovira za Turke pri poto-
vanju v Slovenijo so morda vizumi, a 
se vizumski režim izboljšuje. S koncem 
prejšnjega leta so Madžari v Istanbulu 
uvedli vizumsko zastopniško agencijo 

Orange Vize, kjer dobi prosilec vizum 
lahko že v treh dneh," razlaga Ferčej. 
EU in Turčija sta se nedavno odločili 
za pospešitev procesa vizumske liber-
alizacije.

Turkom predstaviti  
igralniške možnosti
"S perspektivnim turškim trgom smo 
začeli dejavno sodelovati, saj ugotavl-
jamo, da je Slovenija za Turke za-
nimiva, a jo še premalo poznajo. Ne 
osredotočamo se zgolj na individ-
ualne goste in 'antistres' turizem, 
temveč tudi na priprave profesional-
nih športnikov in ekip, saj smo zelena 
destinacija, sploh pa je naš zdraviliš-
ki del z mineralnimi vodami velika 
danost. Slovenija je žepna državi-
ca, smo manjši, varni, tukaj je tempo 
počasen in način življenja umirjen. 
Tudi to moramo znati izkoristiti in 
ponuditi. Za Turke, ki živijo na primer 
v hektičnem Istanbulu, kjer potrebuješ 
z avtom z enega konca mesta na dru-

gega toliko, kot če bi se peljal iz Mari-
bora do Kopra, je ta naša majhnost 
prava eksotika," je menil Žan Sekirnik 
iz enega od hotelov v Rogaški Slatini, 
ki se je tudi predstavljal na slovenski 
stojnici.

"Emitt je zelo pomemben sejem, 
vendar je tudi pomembno, kako se 
ga Slovenija loti. Če je Turčija eden od 
prednostnih trgov za Slovenijo, bi se 
morala na sejmu predstaviti s koncep-
tom velike tako imenovane Slovenske 
stojnice, kot se na primer na sejmih 
v Nemčiji ali Rusiji. In raziskati, na 
katero karto naj igra pri pritegovanju 
turških turistov. Na primer, v Turčiji 
velja prepoved igralništva, tako da bi 
že z upoštevanjem tega dejstva lahko 
povečali prihod turških turistov," 
je menil izvršni direktor Svetovne-
ga združenja agencij za investicije in 
promocijo (WAIPA), ki ima sedež v Is-
tanbulu, in nekdanji direktor Spirita 
Slovenija Boštjan Skalar.

Strah nas ne sme paralizirati
Turčija je bila v zadnjih mesecih tarča 
kar nekaj terorističnih napadov, kat-
erih posledice že negativno vpliva-
jo na rezultate turizma. "Je pa dobro 
vprašanje, kaj je bolj varno, ali sedeti 
doma, v fotelju, s pivom in čipsom v 
naročju, buljiti v televizijo in dopušča-
ti, da nam napihnjene domače in tuje 
novice oblikujejo mnenje in perejo 
možgane, ali pa potovati, spoznava-
ti druge kulture in narode ter s tem 
pač delno sprejemati tveganje," je bila 
ostra predstavnica avstrijske stojnice, 
več kot za polovico manjše od slov-
enske. In dodala: "Strah je najmočne-
jše orožje. Ne smemo dovoliti, da nas 
paralizira."

Na slovenski spletni strani letalskega prevoznika Express Airways je od včeraj 
mogoče rezervirati in kupiti letalske vozovnice za destinacijo Maribor-Düssel-
dorf, in sicer za četrtkove lete iz Maribora ob 9.15 in povratne iz Düsseldorfa 
ob 11.45, v nedeljo se iz Maribora v severnonemško mesto leti ob 12.45, iz Düs-
seldorfa v Maribor pa ob 15.15. S torka na sredo je bil sklenjen še dogovor, da bo 
Express Airways ob nedeljah iz Maribora letel v Split ob 17.30, iz Splita v Mari-
bor pa ob 11. uri. Letalski prevoznik je ponudil promocijske cene za prve pot-
nike, tako da povratna vozovnica iz Maribora do Düsseldorfa stane 99 evrov, 
povratna vozovnica iz Maribora do Splita pa 119 evrov.

Odločitev, da Maribor letalsko povežejo tudi s Splitom, je posledica tega, 
da se veliko slovenskih turistov od manj varnih sredozemskih držav (Tunizi-
ja, Egipt, tudi Turčija in del Grčije) v letošnjih poletnih mesecih preusmerja na 
Jadran, kamor Slovenci in Nemci že drugače množično potujejo. Z Express Air-
ways še potekajo dogovori o vzpostavitvi povezave med Mariborom in Girono 
severno od Barcelone, ki pa bo, kot kaže, čarterska linija, letalske sedeže bodo 
zakupile in ponujale (slovenske) turistične agencije. V teh dneh se prav tako 
čaka na dogovor s predstavniki letališča ene od balkanskih prestolnic, da bi 
Maribor povezali z redno letalsko linijo. (dt)

Za prve potnike promocijska cena

V Express Airwaysu od včeraj ponujajo karte iz Maribora v Düsseldorf in v Split. 
Foto: Igor NAPAST


