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Brolih: do sto zaposlenih

Po pričakovanjih je za dolgoročno 
najetje letališke infrastrukture na 
mariborskem letališču do včeraj, ko 
je potekel razpisni rok, prispela zgolj 
ponudba Aerodroma Maribor v lasti 
SHS Aviation, ki letališče upravlja že 
zdaj. Infrastrukturno ministrstvo 
bo odločitev, ali bo sprejelo njegovo 
ponudbo, sporočilo v 15 dneh, torej 
do 14. februarja, ko jo bodo vsebin-
sko pregledali. Najem letališča oziro-
ma njegovo upravljanje bo načeloma 
veljalo za 15 let, z možnostjo podalj-
šanja za nadaljnjih pet let, po more-
bitni oddaji pa bo veljalo petletno 
preizkusno obdobje, po katerem 
bodo na ministrstvu preverjali, ali 
so bile izpolnjene vse zaveze.

Po besedah Ladimirja Broliha, 
enega od dveh direktorjev Aerodro-
ma Maribor, bodo letno plačevali 95 
tisoč evrov najemnine, v obdobju 
petih let pa naj bi mariborskemu le-
tališču zagotovili 113.200 potnikov 
letno in okrog pet tisoč ton prepe-
ljanega tovora. To je občutno več, 
kot so bile lanske številke, ko je prek 
Maribora potovalo vsega 8890 po-
tnikov in je bilo pretovorjenih 224 
ton. Predvidene so tudi obsežne in-
vesticije, kar 139 milijonov evrov v 
15 letih, a katere konkretno bodo te, 
za zdaj Brolih ni govoril, a naj bi bile 
v smislu vzpostavitve t. i. Aerotro-
polisa, kar je Brolih že večkrat javno 
dejal. Letališče naj bi povezal z dru-

gimi poslovnimi, izobraževalnimi 
in bivanjskimi projekti v Mariboru. 
Za Večer pa je Brolih napovedal, da 
naj bi se trenutno število 31 zaposle-
nih v Aerodromu Maribor v dveh 
letih povzpelo na vsaj okrog 100 
ljudi, ki bodo potrebni že zaradi za-
gotavljanja predvideno občutno ve-
čjega potniškega prometa.

Ladimir Brolih ni želel ugiba-
ti, ali jim bodo oddali v najem in 
upravljanje mariborsko letališče, 
vendar verjame, da izpolnjujejo vse 
za to zahtevane pogoje. Na infra-
strukturnem ministrstvu pa so ne-
koliko razočarani, da je prispela le 
ena ponudba, saj je bil razpis obja-
vljen v slovenskih in tujih medijih, 
a sedaj v tem razpisu več ne more 
konkurirati nihče drug. Ob tem so 
na ministrstvu potrdili, da so te dni 
prejeli pismo enega od potencialnih 
ponudnikov (ameriškega investitor-
ja WAB International, ki je nedavno 
prav tako skušal kupiti Aerodrom 
Maribor), ki se je v preteklosti prav 
tako zanimal za najem letališča. Na 
ministrstvu so pričakovali tudi to 
(drugo) ponudbo, ki bi jo bi obravna-
vali enakovredno z ostalimi, vendar 
bodo zdaj obravnavali zgolj ponud-
bo Aerodroma Maribor.

"Veseli me, da vemo, pri čem 
smo. Upam, da je vloga popolna in 
da bo v naslednjem mesecu odloči-
tev sprejeta," je po odpiranju ponudb 
včeraj povedal mariborski župan 
Andrej Fištravec.

Če bodo na razpisu uspeli, v Aerodromu Maribor  
pričakujejo občutno povečanje števila zaposlenih

DAMIJAN TOPLAK

Se mariborskemu letališču obetajo boljši časi? Foto: Andrej PETELINŠEK

Če ne bomo potovali,  
so teroristi zmagali

V Istanbulu, enem od večjih in po-
membnejših svetovnih poslovnih 
in trgovskih središč, se je v nedeljo 
končal Emitt, vzhodnosredozemski 
mednarodni sejem za turizem in po-
tovanja.

Novi turški minister za kultu-
ro, turizem in izobraževanje, Nabi 
Avcı, je bil v slavnostnem otvoritve-
nem govoru zelo udaren: "Namen in 
vloga ljudi je, da delamo svet boljši. 
Več ko potujemo, bolj razbijamo ste-
reotipe in strahove ter tako izbolj-
šujemo svet. Ni ga kraja na svetu, za 
katerega bi lahko rekli, da je popol-
noma varen. Terorizem je global-
ni fenomen, lahko se zgodi kjerkoli 
in boj proti njemu mora potekati na 
svetovni ravni. Teroristi napadajo le-
tališča zato, ker želijo sejati strah in 
doseči, da ljudje ne bi potovali. Če ne 
bomo potovali, so zmagali. Zato tudi 
imamo moralno obvezo, da potuje-
mo in ne dovolimo, da nam spremi-
njajo življenja."

"Mi se ne damo"
Avcı je še optimistično prepričan, da 
bo 2017, še bolj pa 2018, boljše turi-
stično leto kot 2016. "Žal so terori-
stični napadi v svetu, predvsem pa 
pri nas, res slabo vplivali na turi-
zem, a Turčija je država z veliko iz-
kušnjami na tem področju in mi se 
ne damo," poudarja.

Podobne strune je v svojem 
govoru ubral tudi generalni sekre-
tar Svetovne turistične organizaci-
je (UNWTO), Taleb D. Rifai: "Veliko 
razlogov je, zakaj potovati v Turčijo. 
Prvič, Turčija je odlična destinaci-
ja, ki jo je vsaj enkrat obvezno treba 
obiskati. Kot drugo, kar je najpo-
membnejše, pa je, da sta potovanje 
in dopust v Turčiji najboljši odgovor, 
ki ga lahko damo terorizmu.”

Rusi se vračajo
Vrnitev Rusov je dobrodošla novica 
za turistično industrijo v Turčiji, 
katere želja je, da bi se po težkem 
letu 2016, ko je bilo več kot za 30 
odstotkov manj obiska, vrnili v nor-
malno stanje. Zadnji podatki kažejo, 
da je v Turčijo lani prišlo 14 milijo-

nov turistov, kar je ne glede na padec 
veliko, kljub ne preveč dobrim odzi-
vom na oglaševanje Turčije pa je naj-
večji delež obiskovalcev še vedno iz 
zahodne Evrope: 600.000 iz Nem-
čije, 270.000 iz Velike Britanije in 
200.000 iz Nizozemske. In ker se 
je letos na sejmu poznal izostanek 
evropskih držav, je bila prisotnost 
Susanne Kraus-Winkler, predsedni-
ce Evropskega združenja hotelov in 
gostinstva (HOTREC), na svečanem 
odprtju sejma toliko bolj opazna.

Turško zanimanje  
za Slovenijo raste
Slovenija se na letošnjem Emittu 
ni predstavila s svojo stojnico, je 
pa našo turistično destinacijo za-
stopal Slovensko-turški poslov-
ni klub (Slotur), katerega naloga je 
spodbujanje stikov med Slovenijo 
in Turčijo na področju turizma in 
gospodarstva sploh. Klub skrbi za 
promocijo slovenskega turizma v 
Turčiji in vsako leto v Istanbulu ter 
v sodelovanju s Slovensko turistič-
no organizacijo (STO) in Tursabom, 
združenjem turških turističnih 
agencij, organizira številne promo-
cijske dogodke, delavnice in sestan-
ke B2B. V Sloturu ugotavljajo, da je 
zanimanje turških turističnih agen-
cij za Slovenijo čedalje večje. Podatki 
turškega trga so zelo spodbudni, ker 
kažejo velik porast števila turških 
turistov v Sloveniji. V preteklem letu 
je bil ta več kot štiridesetodstoten, 
največ do sedaj. Turške turiste zani-
majo predvsem mesta, najbolj Lju-
bljana kot prestolnica, naše alpske, 
smučarske destinacije, Bled, Postojn-
ska jama, kulinarika …

Na vprašanje, zakaj je letos tako 
malo držav iz Evrope, Vincent Brain, 
regionalni direktor za Evropo, Bližnji 
vzhod in Afriko Skupine ITE, ki je or-
ganizator sejma, odgovarja: "Resda 
je letos nekaj manj držav, sploh iz 
Evrope, so pa prišle nove: Japonska, 
Kirgizistan, Nepal, Kosovo in Mavri-
cijus, kar je prava popestritev. Zmeraj 
se trudimo, da bi imeli na svojem 
sejmu čim več zahodne Evrope. To, 
da ni Francije, Velike Britanije, Nem-
čije, Španije, ni nič novega, pač to ni 
njihov prioritetni trg za promocijo. 
Veseli bi bili, če bi letos spet prišli 
Slovenija in Hrvaška, ki je tokrat 
tudi ni, saj ste res destinaciji s poten-
cialom, sta pa tukaj zmeraj Srbija ter 
Bosna in Hercegovina."

Že Hagija Sofija  
je vredna letenja
"Emitt je bil na vrhuncu leta 2015, 
leto kasneje pa se je prvič v 20 letih 
zgodilo, da je sejem nazadoval, 
zmanjšal se je za pet odstotkov. Na 
žalost se je tudi letos zgodilo enako, 
tokrat je manjši za deset odstotkov. 
A smo optimistični, obdržati želimo 
podobo in status petega največjega 
turističnega sejma na svetu. Ker se 
nam zdi pomembno, da imamo obi-
skovalce iz tujine, smo letos uvedli 
določene novosti, na primer pro-
gram hosted buyer, tako imenovane 
vabljene kupce. To so kvalificirani 
ljudje z vsega sveta in specializira-
ni v prodaji v turizmu, v industri-
ji potovanj. Tako se je prijavilo 450 
turističnih agencij, partnerjev, zdru-
ženj, hotelov iz 55 držav. Pokrijemo 
jim stroške potovanja in nastanitve," 
še pravi Brain.

Hakan Celik, novinar in voditelj 
turške televizije CNN, ki je povezo-
val dogodke na Emittu, meni, da je 
turizem sektor, na katerega neposre-
dno vplivajo svetovni trendi varno-
sti, povezovanja in sodelovanja. 
Čeprav terorizem spreminja način 
življenja ljudi, meni, da ne bi smeli 
omejevati svobode potovanj. "Velike 
prednosti Turčije kot turistične de-
stinacije so sezonska raznolikost, iz-
jemna kulturna bogastva in odlična 
prometna infrastruktura. V Istan-
bul je vredno več ur leteti že zgolj za 
obisk Hagije Sofije," pribije.

Sejem za turizem in potovanja Emitt 2017: potovanje v Turčijo je najboljši  
odgovor na grožnje terorizma

IZA VERDEL 
ISTANBUL (OD NAŠE SODELAVKE)

Vrnitev Rusov je 
dobrodošla novica 
za turistično  
industrijo v Turčiji

Vzhodnosredozemski mednarodni sejem za turizem in potovanja Emitt so letos organizirali že enaindvajsetič, v dvanajstih 
halah, na 70.000 kvadratnih metrih sejemske površine, se je predstavilo okoli 80 držav in pet tisoč podjetij. Foto: Iza VERDEL

Slovenija bo vzpostavitev tovarne, ki jo bo v Kočevju postavila japonska kor-
poracija Yaskawa Electric, podprla s 5,6 milijona evri. Zaposlitev bo dobilo 
od 150 do 200 ljudi, prvi izdelki naj bi iz tovarne prišli jeseni prihodnje leto, 
so povedali ob včerajšnjem obisku predsednika vlade Mira Cerarja in pred-
stavnikov Yaskawe v Kočevju.

Celotna naložba v evropsko tovarno največjega svetovnega proizvajalca 
industrijskih robotov bo vredna okoli 25 milijonov evrov. Predsednik Yaska-
wa Europe in podpredsednik Yaskawa Electric Corporation, Manfred Stern, 
je povedal, da bodo tovarno začeli graditi letos jeseni, v letu dni pa nato iz 
tovarne pričakujejo prve izdelke. Za lokacijo v Kočevju so se odločili, ker jim 
omogoča rast in kasnejšo nadaljnjo širitev proizvodnih zmogljivosti, je dejal. 
Pomemben dejavnik je tudi možnost železniške povezave. (sta)

Država bo Yaskawino tovarno  
podprla s 5,6 milijona evrov


