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Letalska industrija je vedno tista,
pri katerih državne in naddržavne
administracije z veliko lahkoto
najdejo dodatne finančne vire, saj
gre za nadstandardno dejavnost,
poleg tega pa se letalsko industrijo
pogosto obravnava kot velikega
onesnaževalca okolja. Zadnji je pri-
mer Nemčije, ki je uvedla državne
takse (8 evrov za kratke, 20 za sre-
dnje in 40 evrov za dolge proge) in
jih bo začela pobirati 1. januarja
2011. Vendar svetovna letalska in-
dustrija proizvaja vsega dva odstot-
ka izpustov ogljikovega dioksida,
ki jih v ozračje spušča človek. Na
nedavni 37. letni skupščini Medna-
rodne organizacije civilnega letal-
stva (ICAO) na sedežu organizacije
v Montrealu so člani po besedah
predsednika uprave Aerodroma
Ljubljana Zmaga Skobirja sprejeli
pomembne samoomejitvene ukre-
pe.

O čem govori sprejeta resolucija
o onesnaževanju?

O dovoljenih izpustih in rokih
od leta 2012 do 2020, ki jih bo treba
spoštovati v svetovnem letalstvu -
tako o ogljikovem dioksidu, kot o
izpustih trdih delcev. To je velik
dosežek, saj gre za edini okoljevar-
stveni sporazum, ki ga je podprla
večina držav. Kiotskega sporazuma
niso sprejele ZDA, Kobenhavna Ki-
tajska. Poleg tega pa se morajo pro-
izvajalci letal, prevozniki in letali-
šča čim bolj uskladiti, kar Evropa
že počne. Čim krajši in čim hitrejši
postanki, s čim manjšo porabo
energije in po čim bolj varčni poti.

Poleg tega se je Slovenija pote-
govala za mandat v svetu ICAO.

In ga dobila, tako da je Slovenija
prvič prišla na vrh v letalstvu tudi v
najvišjem organu, ki je tudi del
OZN (kot del Ekonomskega in soci-
alnega sveta OZN). Uradni pred-
stavnik z diplomatskim statusom
je Alojz Krapež, ki bo v triletnem
mandatu v svetu ICAO zastopal dr-
žave skupine CERG (Central Euro-
pean Rotation Group), v kateri so
od novembra 1992 Češka, Madžar-
ska, Romunija in Slovaška, od ok-
tobra 2002 Slovenija in od lani še
Bolgarija in Poljska. Poleg tega bo
naš predstavnik zastopal del politi-
ke, ki je ne pokrivajo Francija, An-
glija, Italija.

Kakšen je lahko učinek takšne
funkcije?

Predlagal sem že, da naj zdaj čim
prej pripelje eno od mednarodnih

konferenc v Slovenijo. Recimo
pravno konferenco ICAO, ker
2000 ljudi Slovenija ne more spre-
jeti, med 500 in 800 pa lahko. Dru-
ga ključna prednost je, da si pri viru
informacij, pomembno je tudi, da
imaš predstavnika, saj je osnovni
problem Slovenije še vedno neraz-
poznavnost. Čeprav ima mala Slo-
venija vse - proizvodnjo letal (Pipi-
strel, ki težko prodira v ZDA, ker
Slovenija z njo nima sporazuma),
svojega prevoznika, svoj šolski
center, Adria ima svoj vzdrževalni
center, ki je na svetovni ravni, ima-
mo tri letališča, med njimi moder-
no osnovno letališče.

Bo na Brniku zato pristal kakšen
severnoameriški prevoznik?

Člani sveta so uradniki in bi to
težko dosegli, lahko pa najdejo ka-
kšen stik. Podobno, kot se zdaj tru-
di naš predsednik Danilo Tiirk na
svojih poteh po svetu. Nam je že
pomagal.

Na Brniku ste nedavno postali
solastniki Adria Tehnike?

Gre za rešitev, ki je za nas boljša,
saj smo 4,5 milijona evrov terjatev,
ki so bile zavarovane z rezervnimi
deli, zamenjali za lastniški delež.
Verjamem, da gre za dobro nalož-
bo. Vzdrževanje letal poteka na le-
tališču, tam so hangarji, tam so pri-
hodi in odhodi letal, tam je toliko
in toliko ljudi zaposlenih, to se lah-
ko razvija in ima perspektivo, ker
gre za globalni posel in ker Tehnika
prodaja znanje, o čemer v Sloveniji
toliko govorimo. Po reklu: dokler
bodo avtomobili bodo mehaniki,
dokler bo človek bodo zdravniki.
Naložba je povsem zavarovana.Mi
imamo pač drugačen status kot
Adria, saj naše delnice kotirajo na
borzi in imamo devet tisoč malih
delničarjev, za katere smo dolžni
enakovredno poskrbeti in upravi-
čiti naložbo. Zato je bilo pogajanje
zelo trdo in mučno, na koncu smo
se dogovorili, dobili ustrezna zava-
rovanja in ustrezen donos.

Glavna sezona v letalstvu se
končuje, zato je možna ocena. Ob
upoštevanju, da ste letališče za šti-
rinajst dni zaprli.

Ob upoštevanju obnove vzletno-
pristajalne steze, ki nam je po naši
oceni vzela med 50 in 60 tisoč po-
tnikov in okrog 1,2 milijona evrov
prihodkov bomo končali letošnje
leto v skladu z načrtom. Zaradi
učinkov recesije, predvsem pa za-
radi vzdrževanja celotne mreže po-

letov Adrie Airways, v kar smo kar
precej vložili, smo sprejeli rebalans
plana, tako da bomo leto končali
morda z 2 ali 3 odstotke manj po-
tniki, medtem ko bo operacij še
manj, in to predvsem zaradi redu-
ciranja zmogljivosti in povečeva-
nja zasedenosti letal tako pri do-
mačem kot pri tujih prevoznikih.
Ugotavljamo tudi porast generalne
aviacije, ki je sicer manjši, od 3 do 4
odstotke v operacijah, več pa je tuj-
cev, ki prihajajo z malimi letali. Tu-
di čarterski promet je bil zadovo-
ljiv, primerljiv z lanskim letom.

Kaj pa tovorni promet?
Ta oživlja, kar je za prihodnost še

kako pomembno. Uvoz in izvoz le-
talskega in kamionskega blaga se
povečuje, zato bomo imeli letos čez
dvajset odstotkov več prepeljane-
ga, pretovorjenega oziroma oskr-
bljenega tovora kot lani.

Vendar je bil lani velik padec?
Padec je bil res velik, predvsem

zaradi mreže, ki jo je okrnil DHL in
tudi UPS, vendar ta del segmenta
zelo lepo okreva. Tu vodijo tujci, ki
prepeljejo več kot sedem desetin
vsega tovora. Na tem področju
imamo zelo ambiciozne načrte.
Privabiti želimo enega prevoznika
z Daljnega ali Bližnjega vzhoda, ki
bi si tukaj našel regionalni center
za distribucijo blaga po Jugovzho-
dni Evropi, trgih nekdanje Jugosla-
vije ter do Milana in do Dunaja.

Finančno?
Rebalans smo sprejeli zaradi

vložkov v trg. Pričakujem, da bomo
končali skladno s plani, ki smo jih
javno napovedali. Čisti dobiček bo
manjši kot lani, ko ga je bilo šest
milijonov evrov, kar bo vseeno do-
ber rezultat, ki omogoča nadaljnji
razvoj letališča. AL je ena redkih
družb v logistiki, ki deluje pozitiv-
no in se razvija naprej.

Največ potnikov je bilo verjetno
poleti.

Pozitivni meseci, boljši kot lani,
so bili po številu potnikov julij, av-
gust in september, kar se nadaljuje
tudi v oktober - in tu je treba po-
hvaliti Adrio. Avgust in september
pa sta celo boljša kot v predkri-
znem letu 2008.

Nizkocenovniki?
Naš edini, Easvjet, je letos večal

zmogljivosti in ima pozitivno rast.
Zdaj dodaja še eno povezavo, Mila-
no verjetno ne bo šel, Pariz pa zago-
tovo bo.

Napoved za prihodnje leto?



Nekaj pozitivnih kazalcev je, je
pa še vse skupaj premalo, da bi bilo
mogoče reči, da gre za resno okre-
vanje, da se je obrnilo, da spet ra-
stemo. Ocenjujem, da bo leto 2011
še vedno zelo težko leto.

Ali je ljubljansko letališče konku-
renčno?

Konkurenčnost letališča je težko
ocenjevati. Koliko letališka taksa
lahko vpliva pri privabljanju potni-
kov? Pri nizkocenskih to kar veliko
pomeni, pri rednih linijah pa ne,
tam je važno, da je posel, da je turi-
zem. Kar se tiče konkurenčnosti
cen, smo mi v pogodbah zagotovo
konkurenčni, tehnično pa sploh.

Svetovna letalska industrija?
Evropa v nekaterih primerih ce-

lo hitreje okreva kot svet, res pa je,
da so podatki o prepeljanih potni-
kih eno, denar pa drugo. Zaradipri-
tiskov na cene dobički niso tako
pozitivni, kolikor je fizični pokaza-
telj. Kar pomeni, da sta borba in
pritisk prevoznikov na cene in s
tem povezano konkurenčnost ve-
dno ostrejša. Skoraj vsa Evropa, ra-
zen vzhoda, okreva - mi pač spre-
mljamo predvsem letališča. Zahod
kar lepo okreva, tudi države, ki so
imele veliko težav z recesijo: Irska,
Grčija in Francija, Belgija. Letos je
bilo kar nekaj dogodkov - vulkan-
ski prah, precej stavk -, ki so se po-
znali, pa kljub temu Anglija ugota-

vlja rahlo rast v primerjavi z letom
2009, v Nemčiji večina letališč po-
večuje promet, Švica, Francija, Ni-
zozemska, skandinavske države se
zelo pohvalijo, da se je promet ob-
novil in da je kar lepa rast glede na
leto 2009. Veliko evropskih letališč
se po letu zatišja spet loteva gra-
dnje novih zmogljivosti. Naša oce-
na je, če ne bi obnavljali, bi imeli ra-
hlo povečanje kumulativnega po-
tniškega prometa, ne pa operacij.
Zdaj se namreč poskuša bolj polniti
obstoječe zmogljivosti, kar je edino
pravilno, ne pa, da se množijo lini-
je, ki so le na pol zasedene.

Lahko na Brniku pričakujemo
nove prevoznike?

Z Azijci se precej pogovarjamo,
da bi imel tukaj en prevoznik svoj
hub, težko pa komentiram, ker gre
pač za pogovore, in dokler niso ta-
ko daleč, da bi prevoznik z nami
podpisal kakšno resno zavezo, tudi
načrtov o širitvi kargo terminala,ki
je že v planu, ne bomo sprožili. Z
Nemci se dovolj resno pogovarja-
mo z nizkocenovcem za severno
Nemčijo, Irska je ponovno v igri.
Vidi se oživljanje, kaj pa bo res, se
bo videlo, ko bo treba to začeti trži-
ti. V promet smo namreč dali že ra-
zne zgodbe, ki so bile že zapečate-
ne, pa so potem odšle, ker so spo-
znali, da je trg premajhen ali pa da
smo mi turistično še vedno prema-
lo konsolidirani.

Turistična sezona?

Easvjet je nekoliko povečal letal-
ski promet, imeli smo izraelske
Carterje. V sezoni je Špance pridno
vozil Vuelig. Magnet je Ljubljana,
malo se razpršijo, ampak Ljubljana
je izhodišče za kratke vikend pake-
te. Avgusta in septembra je imel
Easvjet zasedenost prek 90 odstot-
kov in prek 75 odstotkov angleških
potnikov ali tujcev, čistih turistov.
Tu se čuti oživljanje, nimamo pa
preboja, ki bi si ga želeli, da bi letal-
ski turizem podvojili ali potrojili.
Še vedno imamo stare koncepte.
Mi pa pripravljamo z Wizzairom
nov projekt, kar je velik finančni
zalogaj. Drug koncept je z Easvje-
tom, da poskuša priključiti nazaj
Berlin, ki je po naši in njihovi oceni
zdaj zrel. Slovenska ponudba naj bi
se spet koncentrirala na tri glavne
trge, Avstrijo, Nemčijo in Italijo.
Razumem, da so to ključni trgi,
vendar so tipično avtomobilski, av-
tobusni trgi. Morda bi bilo vredno
poskusiti v avioturistični panogi
vso svojo energijo usmeriti na en
trg, bodisi severno Nemčijo bodisi
Skandinavijo. Res pa Slovenija ni-
ma toliko morja ali pa na primer to-
liko zmogljivosti ob jezerih in go-
rah kot Avstrija, zato več kot sto ti-
soč letalskih gostov ne moremo
sprejeti.

Prevozniki bi radi dobili tudi slo-
venske potnike.

Kadar koli se srečujemo z letal-
skimi prevozniki, nas vedno spra-



šujejo, koliko potnikov bo šlo iz
Slovenije. Tukaj smo pa slabi. Ve-
dno lahko računajo le na manj kot
tretjino. Ne izplača se tiščati v neke
manjše kraje, mesta, kamor letijo
nizkocenovci. Izplača se samo v ve-
like bazene: Pariz, Amsterdam,
Berlin, London, ki dajejo uspehe.
Dokaz je London, podobna bo
zgodba s Parizom.

Položaj Adrie Airways je druga-
čen.

Njen problem je, da nima kapaci-
tet in je le lokalno prepoznana bla-
govna znamka. Easvjet je globalno
znan, pa je negativno presenetil v
Milanu, kjer je zanimanje premajh-
no. Čeprav je linija še vedno v pro-
daji, niso prepričani, da bo vzletel.
Je preblizu ali pa Slovenija v sever-

ni Italiji ne vleče. Tako je v letal-
stvu. Poskusiš, preučiš, pogledaš,
simuliraš - če ni prodaje, odrežeš
in greš drugam. Letalo je premično
sredstvo, pri letališčih je težje; ko
enkrat zgradimo infrastrukturo, je
ne moremo premakniti drugam.

Letalskih gostov je v Sloveniji
malo.

Vidijo se napake politike, ko se je
koncentrirala turistična dejavnost
pri nekom, ki mu to ni glavni posel,
pa še vsi imajo težave: Istrabenz,
NFD, Sava. Če imajo ti težave, po-
tem ni interesov za turizem. Pri nas
namreč ni mednarodnih verig. Če
si je tuja mreža, poglejte Turčijo,
Grčijo, ali Španijo, tam postavila 15
hotelov, potem tudi v kriznih časih
skrbi, da jih napolni. V Bolgariji so

Angleži postavili cela naselja in to
polnijo, tam ne zaznajo krize. Mi pa
imamo v glavnem domačega vlaga-
telja, ki nima blagovne znamke, ni-
mamo resnih verig, razen Kempin-
skega.

Kako privabiti kakšno tujo ho-
telsko verigo?

Država mora olajšati dostop do
lokacij, ali pa prodati del obstoječih
zmogljivosti. Slednje je za tujce
manj zanimivo, saj prihajajajo s či-
sto novimi standardi. Velika veriga
ima hotele tako rekoč za vsak žep,
od najcenejših do najdražjih, in
ljudje jih poznajo in jih na svojih
poteh iščejo. Gredo tja, kjer je »nji-
hov« hotel.
Aleš Stergar


