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III 

POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavlja razvoj komercialnih dejavnosti na letališčih, kjer je v 

zaključku podan seznam predlogov uvedbe novih letaliških komercialnih storitev, ki bi jih 

lahko izvajalo podjetje Fraport Slovenija, d. o. o., kot upravljavec Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana. Med drugim bi lahko nadgradilo parkirne dejavnosti, razširilo obseg dejavnosti, 

namenjenih otrokom in družinam in podobno. Ena obsežnejših dejavnosti je vodenje letalske 

akademije. Cilj uvedbe novih storitev je doseči še boljše počutje potnika oz. uporabnika na 

letališču ter privabiti uporabnike, ki niso letalski potniki (npr. uvedba novih avtomobilov). 

Ključne besede: storitve, letališke storitve, komercialne letališke storitve, letališče Jožeta 

Pučnika Ljubljana. 

SUMMARY 

The bachelor thesis presents the development of commercial activities at airports and at the 

end there is the list of proposals for the introduction of new airport commercial services, 

which could be carried out by company Fraport Slovenija as the operator and manager of the 

Airport Jože Pučnik Ljubljana. Among other things they could upgrade parking activities, 

expand the scope of activities for children and families, etc. One of the main activities is the 

Air Academy. The aim of the introduction of new services is to achieve even better feelings 

for the passenger and user of the airport and furthermore, to attract non-airline users (for 

example launch of the new cars).  

Keywords: services, airport services, commercial airport services, Airport Jože Pučnik 

Ljubljana. 
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1 UVOD 

Potovanje oseb in blaga med različnimi kraji je pomemben del našega vsakdana (potovanje 

oseb v službo in iz nje, prevoz različnih tovorov, potovanja itd.). Kako v najkrajšem času 

potovati iz enega kraja v drugega z najnižjimi stroški oz. obremenitvami (stroški, izraženi npr. 

v denarju kot strošek goriva, obremenitve kot odraz psihičnega stanja, ki nastanejo med 

potovanjem, npr. izgubljanje potrpljenja zaradi zamud, gneče itd.)? Načini potovanja so se 

skozi zgodovino razvijali in posodabljali. Zaradi razvoja tehnike in tehnologije je danes na 

voljo mnogo različnih načinov javnega in zasebnega transporta (avtomobili, motorji, kolesa, 

letala itd.; zasebni ali javni promet itd.).  

1.1 Opredelitev problema 

Ob pojavu prvih civilnih letal so se začela pojavljati tudi prva letališča za civilno uporabo, ki 

so bila sprva namenjena zgolj transportu potnikov. Z vse večjim številom potnikov, ki so 

potovali po zraku, pa so rastla in se razvijala tudi letališča. V sedemdesetih in osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja je razvoj letalstva dosegel točko, na kateri se je upravljanje letališča 

začelo privatizirati in ločevati od državnega upravljanja. Letališča so postala komercialno 

usmerjena podjetja in ne le prostor mobilnosti (Graham 2003, 10). Vse bolj zahtevni potniki v 

želji po večjem udobju in velik pretok morebitnih potrošnikov skozi letališča so predstavljali 

velik potencial za uvedbo dodatnih komercialnih dejavnostih in posledično dodaten prihodek.  

Letalski promet je najhitrejša oblika prometa glede na potovalno hitrost in hkrati najbolj varen 

način prevoza. V letu 2016 je z rednimi letalskimi povezavami potovalo 3,8 milijarde 

potnikov, kar je 6,8 odstotka več kot v letu prej. Skladno z omenjenim je naraslo tudi število 

poletov, in sicer za 3,7 odstotka, na 35,4 milijona poletov. Skupno število nesreč se je v istem 

obdobju znižalo za 14 odstotkov, iz 92 nesreč v letu 2015 na 79 v letu 2016 (redne letalske 

linije), medtem ko se je število večjih nesreč s smrtnim izidom povečalo iz 6 na 8. V letu 2016 

je bilo tako 2,3 odstotka nesreč na milijon rednih poletov, medtem ko jih je bilo v letu 2015 

2,8 odstotka (ICAO 2017).  

V zaključni projektni nalogi bo predstavljen razvoj komercialnih dejavnosti na letališčih doma 

in po svetu ter njihov pomen za povečevanje prihodkov. Podan bo predlog uvedbe novih 

letaliških komercialnih storitev, ki bi lahko izboljšale poslovanje podjetja Fraport Slovenija, 

d. o. o. (v nadaljevanju izbranega podjetja), kot upravljavca Letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana (v nadaljevanju Letališče JP) ter hkrati povečale zadovoljstvo potnikov, ki potujejo 

preko največjega mednarodnega letališča v Sloveniji. 

Komercialne letalske storitve se uvrščajo, kot pove že ime, med storitve. Storitev je vsako 

dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec lahko ponudi uporabniku, je neopredmeteno, ga ni 

mogoče imeti v lasti ter je lahko, vendar ne nujno, povezano z izdelki. Je neoprijemljiva, 
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nevidna in minljiva (Kotler 2004, 446). Storitve temeljijo na opremi ali ljudeh, lahko 

zahtevajo navzočnost potrošnika ter zadovoljujejo osebne in poslovne potrebe (Smodej in 

Hočevar 2011, 6). Njihove glavne značilnosti so: neopredmetenost, neločljivost, 

spremenljivost in minljivost (Smodej in Hočevar 2011, 8–9).  

Ob omembi pojma letališke storitve večina najprej pomisli na storitve, ki so namenjene le 

potnikom in so v veliki meri vezane na storitve za oskrbo letal. Poudariti velja, da te obsegajo 

veliko več in niso na voljo le potnikom, temveč tudi na letališču prisotnim podjetjem, 

zaposlenim na letališču, obiskovalcem letališča in navsezadnje tudi okoliškim prebivalcem ter 

drugim zainteresiranim posameznikom in podjetjem. 

Letališča se pojavljajo od prvih let 20. stoletja. Med glavnimi letališči, ki so bila odprta, so 

letališče Maryland, letališče Hamburg, letališče Bukarešta, letališče Bremen, nato so se odprla 

še letališča v Rimu, Parizu, Amsterdamu ... Prva letališča so bila odprta za vojaške namene, 

kasneje pa tudi za civilno letalstvo (JSC BAA Training 2016). Z njihovim razvojem so se 

pričele pojavljati tudi komercialne storitve. Letališča danes ponujajo široko paleto 

komercialnih objektov, od trgovin in restavracij do hotelov, konferenčnih dvoran in poslovnih 

parkov (Graham 2003, 1). Letalski promet na evropskih letališčih raste (The World Bank 

2016), prav tako na Letališču JP (Fraport Slovenija 2016), kjer je tudi v prihodnje predvidena 

zmerna, a zanesljiva rast. Obravnavano podjetje namerava na Letališču JP investirati v razvoj 

infrastrukture (Fraport Slovenija 2016), kar nedvomno kaže na pomembnost obravnavane 

teme. Komercialne storitve predstavljajo izjemno pomemben del prihodkov, ki spremljajo 

osnovno dejavnost letališča, zato jim je posvečena vedno večja pozornost. Glede na 

preliminarni pregled literature smo ugotovili, da obravnavana konkurenčna in sosedska 

letališča ponujajo širok nabor različnih komercialnih storitev, kar kaže na dodatne možnosti 

razvoja Letališča JP. 

Naloga obravnava predvsem neletalske komercialne storitve. Te storitve večinoma 

zagotavljajo upravljavec letališča in njegovi pogodbeni partnerji. Gre predvsem za storitve 

oglaševanja, oddaje prostorov za različne namene, gostinske storitve, trgovske storitve, 

organizacijo različnih dogodkov, snemanj in fotografiranj, dejavnosti za preživljanje prostega 

časa, namenjene okoliškemu prebivalstvu (kot npr. karting na parkirišču, razgledna terasa z 

igrali, izobraževanja). Namen naloge je primerjati neletalske komercialne storitve 

obravnavanega podjetja Fraport Slovenja, d. o. o., s storitvami drugih, predvsem bližnjih 

konkurenčnih letališč, in ugotoviti, katere storitve bi bilo smiselno vpeljati tudi v omenjenem 

podjetju. 

Dandanes letališče ni več le prizorišče, ki je namenjeno letalskemu prometu, kjer potniki 

potujejo na določene destinacije. V želji po kontinuiranem razvoju želi letališče čim bolj 

zadovoljiti sodobne potrebe potnikov in tudi širšega občinstva, kot so npr. obiskovalci, drugi 

uporabniki letališča, okoliški prebivalci itd. Skladno z omenjenim je treba razmišljati bolj 

dolgoročno, delovati širše in ljudem ponuditi dodatne, nove storitve. Poudariti velja, da 
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komercialne storitve, kot so gostinstvo, trgovine, oddaja prostorov, varnostne takse, 

parkiranje, danes predstavljajo velik del celotnih prihodkov upravljavca letališča. Možnosti za 

nadaljnji razvoj je še veliko, predmet proučevanja v nalogi bodo le tiste, ki so primerne za 

Letališče JP glede na njegovo lego, velikost in sestavo uporabnikov. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen naloge je bil ugotoviti, katere dodatne komercialne dejavnosti bi pripomogle k razvoju 

Letališča JP in izbranega podjetja kot njegovega upravljavca.  

Cilji naloge so: 

 preučiti dostopno strokovno literaturo s področja zgodovine razvoja letališč in razvoja 

komercialnih storitev ter upravljanje letališča; 

 analizirati ponudbo neletalskih komercialnih storitev na izbranih letališčih (Letališče JP, 

Letališče Marko Polo Benetke, Letališče Franjo Tuđman Zagreb, Letališče Celovec, 

Letališče Gradec in Letališče Trst); 

 raziskati možnosti vključitve novih ne letalskih komercialnih storitev na Letališču JP; 

 ugotoviti, zakaj so dodatne komercialne dejavnosti smiselne za nadaljnji razvoj Letališča 

JP ter katere bi k temu pripomogle. 

1.3 Metode dela 

V teoretičnem delu so bile uporabljene metode analize, sinteze in kompilacije za 

razčlenjevanje, povzemanje in združevanje teoretičnih osnov različnih avtorjev iz domače in 

tuje literature ter virov. S primerjalno metodo svetovnih, predvsem pa bližjih konkurenčnih 

letališč, je predstavljeno, katere dodatne storitve nudijo letališča, zakaj in komu so namenjene. 

Z analizo podatkov izbranega podjetja so bili ugotovljeni sestava in interesi obstoječih in 

potencialnih uporabnikov dodatnih storitev na Letališču JP. S pridobljenimi podatki smo s 

pomočjo SPIN analize ugotovili, katere dodatne dejavnosti, ki so že v ponudbi na drugih 

letališčih, bi bilo smiselno vpeljati na Letališče JP ter katere dejavnosti za obravnavano 

letališče niso primerne in zakaj. Z raziskavo trga na podlagi sekundarnih virov (desk research) 

in analizo potencialnih uporabnikov, dosedanjih in prihodnjih, je bil pripravljen seznam 

dodatnih komercialnih dejavnosti, ki bi jih bilo še smiselno dodati na seznam ponudbe 

Letališča JP. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Osnovna predpostavka naloge je bila, da je primarna panoga in namen letališča ter njegovega 

upravljavca še vedno le letalski promet. Za gostinsko in trgovinsko dejavnost na letališčih, ki 

sta povezani z letalskim prometom, smo predpostavljali, da predstavljata osnovno ponudbo na 
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letališčih in sta bili zato za našo nalogo nezanimivi.  

Komercialne storitve delimo na letališke storitve (storitve ob pristanku letala, potniška taksa, 

parkiranje letal, varnostni pregledi itd.), storitve zemeljske oskrbe oziroma »handling« ter na 

neletalske komercialne storitve, ki bodo predmet naloge (skladiščenje, oglaševanje, 

parkiranje, varovanje, oddaja poslovnih prostorov, gostinstvo, trgovina, ketering in druge 

storitve, ponujene potnikom, obiskovalcem in zaposlenim na območju letališča, z letališčem 

sodelujočim podjetjem in okoliškemu prebivalstvu).  

Pri pridobivanju podatkov o komercialnih storitvah podjetij je naloga osredotočena na 

vsebinsko plat storitev, saj so finančni podatki poslovna skrivnost in kot taki niso primerni za 

objavo. Kljub temu, da so bilance podjetij dosegljive preko posameznih poslovnih spletnih 

portalov, te ne zagotavljajo dovolj natančnih podatkov, da bi lahko pridobili finančne podatke 

za posamezne storitve. 
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2 RAZVOJ LETALIŠČ IN PRIPADAJOČIH DEJAVNOSTI 

Letalska panoga je ena izmed mlajših panog, ki pa izjemno hitro raste in je danes razširjena 

po vsem svetu. Lahko jo razdelimo na civilni in vojaški del. Civilno letalstvo se nadalje 

razcepi še na komercialno letalstvo, ki bo v nadaljevanju podrobneje obravnavano, in splošno 

letalstvo. Med komercialno letalstvo štejemo redne ponudbe letalskih prevoznikov glede 

prevoza ljudi in dobrin, med splošno letalstvo pa uvrščamo drugo, kar ne spada med redne 

ponudbe letalskih prevoznikov. To so čarterski leti, zasebni leti, medicinski prevozi, potrebe 

policije in gasilstva, državni leti idr. (New World Encyclopedia 2017). 

Letališče običajno definiramo kot prostor na zemlji (redkeje tudi na vodi ali na ledu), ki je 

namenjen pristajanju in vzletanju letal. Poleg tega ima letališče tudi dodatna območja, na 

katerih nudi storitve, povezane z zračnim transportom. Sem spadajo objekti za vzdrževanje 

letal, kontrolni stolp, terminali, parkirišča, garaže idr. Letališče lahko razdelimo na dva dela: 

zračni in zemeljski del. Zračni del je namenjen letalom in je sestavljen iz vzletno-pristajalne 

steze, vozne steze in ploščadi. Zemeljski del je namenjen potnikom in tovoru. Sestavljajo ga 

potniški terminal, tovorni terminal, pristop na letališče, območje sprejema in odprave letal ter 

druge površine, namenjene obratovanju letališča in komercialnim namenom (New World 

Encyclopedia 2017). 

Kot vsa ostala področja se tudi letalstvo in letališke dejavnosti razvijajo na podlagi novih 

tehnik in tehnologij ter zahtev potrošnikov. V nadaljevanju bo najprej predstavljena zgodovina 

letališč in pripadajočih dejavnosti, ki jim bo sledila predstavitev letališč kot prostora 

mobilnosti (in s tem povezan razvoj komercialnih dejavnosti) ali kot prizorišče (predstavitve 

novih izdelkov, zabave in družabni dogodki itd.). Poglavje bo zaokroženo s predstavitvijo 

komercialnih dejavnosti, ki se v sedanjem času pojavljajo na letališčih. 

2.1 Zgodovina letališč s poudarkom na komercialnih dejavnostih 

Začetki letalstva segajo v leto 1903, ko sta brata Wright opravila prvi nadzorovan let z 

napravo, težjo od zraka. V teh najzgodnejših časih so bila letališča na travnatih površinah. 

Prvotna letališča, t. i. aerodromi, so bili zgrajeni predvsem za namen zabave. Letališča so 

imela, poleg letalske steze, hangarja za hrambo in servisiranje letal, tudi opazovalne površine 

za obiskovalce (New World Encyclopedia 2017).  

Eden izmed prvih aerodromov je bil Taliedo v Milanu, ki je bil odprt leta 1910 in je bil sredi 

dvajsetih let prejšnjega stoletja preoblikovan v letališče za komercialne namene. V tridesetih 

letih prejšnjega stoletja so ga zaprli zaradi pomanjkanja prometa. Nekaj kilometrov severneje 

so nato zgradili letališče Linate, ki danes še vedno obratuje. Med prvimi evropskimi letališči 

sta bili tudi letališči S. Darius in S. Girenas v Litvi, ki sta bili odprti leta 1915. Po prvi 

svetovni vojni so bila nekatera vojaška letališča spremenjena v letališča za komercialno rabo 



 

6 

(New World Encyclopedia 2017). 

Razvoj komercialnega letalstva je zahteval oblikovanje mreže specializiranih objektov, 

namenjenih ne le vzletom in pristankom, temveč tudi učinkovitemu transferju potnikov in 

dobrin ene geografske regije v drugo. Rast letalskega prometa med prvo svetovno vojno je 

tako pripeljala do povečane gradnje rednih komercialnih letališč. Prišlo je tudi do nastanka 

letaliških sektorjev, kot jih poznamo danes (New World Encyclopedia 2017). 

Avgusta 1919 je Hounslow Heath Aerodrome (London) postalo prvo letališče, ki je ponujalo 

komercialne storitve. Najzgodnejša takšna letališča so bila še Croydon, ki je nadomestil 

Hounslow Heath Aerodrome, in Le Bourget (Pariz), odprta sredi leta 1920. V Konigsbergu 

(Nemčija) so leta 1922 zgradili prvo stalno letališče in terminal, namenjen izključno 

komercialnemu letalstvu. Letališča so imela v tem obdobju že t. i. tlakovano ploščad, ki je 

letalom dovoljevala vzlete tudi ponoči in pristajanje težjih letal (New World Encyclopedia 

2017). 

Razvoj letalstva je doživel pomemben preskok med drugo svetovno vojno, predvsem zaradi 

povečanih vojaških potreb. Po njej je načrtovanje letališč postalo še bolj sofisticirano. 

Potniški objekti so postali združeni na otoku z vzletno-pristajalnimi stezami, ki so bile 

razporejene po skupinah. Takšna ureditev je dopuščala širitev objektov. Gradnja novih letališč 

se je dodatno razmahnila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s povečanjem prometa 

reaktivnih letal (New World Encyclopedia 2017). 

Iz napisanega izhaja, da je razvoj storitev na letališčih sledil zahtevam in priložnostim (npr. 

odziv na potrebe vojne). Na podlagi tega sklepamo, da bo treba tudi v prihodnje nenehno 

spremljati želje in zahteve potrošnikov (potnikov in drugih zainteresiranih akterjev) ter temu 

primerno uvajati dodatne storitve. Za potnike bodo te usmerjene predvsem v večji nabor 

dejavnosti in nudenje večjega udobja, medtem ko bo za poslovne subjekte predvsem treba 

povečati obseg ponudbe in jim jo ustrezno predstaviti. 

Glede na podatke ACI (2017), ki tudi v prihodnje pričakuje povečanje letalskega prometa, se 

bo treba vsem bodočim potnikom čim bolj prilagoditi. ACI napoveduje letno stopnjo rasti 

števila potnikov v obdobju 2015–2040 na svetovni ravni 4,9 %. Za Evropo znaša ta stopnja 

3,7 %, za Severno Ameriko 2,8 %, za države Bližnjega vzhoda pa 7,7 %. 

2.2 Letališča kot prostori mobilnosti 

Letališča so skozi desetletja napredovala iz golih ponudnikov infrastrukture do ponudnikov 

lastnih komercialnih neletalskih storitev. Stopnjo konkurenčnosti med letališči je še dodatno 

spodbudila liberalizacija evropskega zračnega prostora v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Gre za dinamičen proces, ki se nenehno izboljšuje, pri čemer pa morajo ponudniki na letališču 

delovati koordinirano za zagotavljanje učinkovitih storitev po željah in pričakovanjih 
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potrošnikov. Vlogo koordinatorjev morajo pri tem odigrati letališča, regulatorji pa morajo 

zagotoviti pravne okvire, da bi lahko dosegli te cilje. Vsako letališče je drugačno, razlikuje se 

po lokaciji v državi/regiji, sestavi potniškega prometa, frekvenci letov idr. Vsem pa so skupni 

potniki, ne glede na kulturno ozadje, leta ali letalske izkušnje. Vsak potnik zaznava letališče 

in dogajanje na svoj način. Pri razvoju novih komercialnih dejavnosti na letališču se je treba 

ozirati na študije odziva potnikov na različne dražljaje v isti ali sorodnih panogah. Vse to 

kliče po drugačnem pristopu k razvoju komercialnih dejavnosti, ki morajo biti zasnovane na 

zahtevah potnikov kot središču dogajanja. Pričakovanja in želje potnikov so se skozi leta 

dramatično spremenila. Danes so potniki bolj izkušeni, informirani in kritični do storitev na 

letališčih. Želijo potovanje brez zapletov in z možnostjo nadzora na različnih stopnjah ter po 

meri izdelane in diferencirane izdelke, ki bodo zadovoljili njihove potrebe (ACI Europe 

2014). 

Zadovoljitev potreb potnika mora biti koordinirana med vsemi igralci v letališki panogi. To 

sestavljajo upravni organ letališča, pogodbeniki, letalski prevozniki in ponudniki zemeljske 

oskrbe ter nacionalne in supranacionalne regulatorne avtoritete. Upravni organi letališča 

zagotavljajo, da so pri načrtovanju in izgradnji novih terminalov upoštevane vse morebitne 

prihodnje potrebe za storitvene dejavnosti in je vzpostavljena prijetna atmosfera za sprejem 

potnikov. Letališča niso več samo ponudniki infrastrukture, temveč tudi ponudniki različnih 

komercialnih storitev, ki jih lahko izvajajo sama ali jih predajo v izvedbo drugim 

pogodbenikom. Primeri takih storitev so informacijski pulti, vzdrževalne in čistilne storitve, 

asistenca potnikom s posebnimi potrebami, varnostne storitve, storitev 'izgubljeno & najdeno', 

wi-fi, čakalna območja idr. Te storitve, bodisi ponujene brezplačno bodisi proti plačilu, 

morajo letališke službe redno vzdrževati in jih učinkovito nadzorovati. Upravni organ 

letališča tudi določi pravila poslovanja pogodbenikov na letališču. Definirati mora stopnjo 

kakovosti storitev, kontinuiteto storitev, zasilne načrte v primeru nepredvidenih dogodkov, 

način komuniciranja s potniki, zavezanost letališkim kot tudi nacionalnim pravilom, stopnjo 

nadzora, ki ga vršijo upravni organi, in provizije glede prepuščanja storitev pogodbenikom 

(ACI Europe 2014). 

Pri razvoju komercialnih in nekomercialnih dejavnosti je vsekakor pomembno omeniti 

pomembnost novih tehnologij (messenger, FB in druge platforme; »roboti« za urejanje 

čakalnih vrst itd.). Z uporabo novih tehnologij bodo postala letališča še bolj prijazna 

porabnikom na osnovi osebnega (personaliziranega) pristopa, s katerim bi hkrati dosegla 

večjo avtomatiziranost procesov in nov zagon (Kouidri 2017). 

Mobilnost potnikov in drugih uporabnikov na letališču vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, 

zato je treba poskrbeti, da se storitve izvajajo pravočasno, dosledno, v vsaj predpisani 

kakovosti, z vnaprej dogovorjenim načinom komuniciranja in vedno s ciljem zadovoljiti 

potrošnika v največji možni meri. 

http://www.airportbenchmarking.com/author/admin/
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2.3 Letališča kot prizorišča 

Letališče predstavlja tudi prostor, ki se lahko hitro spremeni v prizorišče s posebnimi 

lastnostmi (velikost objekta, strateška lega, podpora v smislu izvajanja gostinskih in drugih 

storitev itd.). Torej to ni le točka, kjer se nahajajo potniki, ampak je v zadnjih letih tudi mesto, 

kjer se srečujejo ljudje zaradi različnih dogodkov, kot npr. predstavitve novih vozil (car 

launge events), humanitarne prireditve, festival Zabavno letališče (se organizira za zaposlene 

in njihove družinske člane), karting, ki je namenjen tudi lokalnemu prebivalstvu, prizorišče za 

snemanja in fotografiranja itd. 

2.4 Dodatne dejavnosti letališč 

Poleg osnovnih letaliških storitev in storitev zemeljske oskrbe je velik poudarek tudi na 

komercialnih storitvah, ki obsegajo (Aerodrom Ljubljana 2016, 21–24): 

 izvajanje trgovskih in gostinskih dejavnosti, 

 najemanje poslovnih prostorov, 

 komercialno fotografiranje in snemanje, 

 oglaševanje in distribucijo tiskanih medijev, 

 storitve ob posebnih dogodkih, 

 fotografije ter posnetke na video in avdio nosilcih ter 

 videonadzor.  

Dejavnosti se razlikujejo od letališča do letališča. Ne glede na vrsto dejavnosti moramo biti na 

letališču izjemno pozorni na splošna pravila obnašanja, varnostna pravila, številne predpisane 

postopke reševanja in ukrepanja, dovolilnice, varovanje okolja, skrb za varnost in zdravje pri 

delu itd.  

Dodatne dejavnosti letališč bodo podrobneje predstavljene v okviru proučevanih letališč, zato 

so v tem podpoglavju predstavljene zelo na kratko. 
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3 STORITVE 

V prejšnjem poglavju smo se dotaknili storitev letališč, v tem poglavju pa bomo predstavili 

teoretična izhodišča za razpravo o njih. 

3.1 Opredelitev storitev 

V našem življenju se dnevno srečujemo z različnimi storitvami, ki nam omogočajo in/ali 

občasno olajšajo vsakodnevne obveznosti in dejavnosti. Storitev javnega potniškega prometa 

lahko nadomesti prevoz z lastnim osebnim vozilom, mlajše otroke čuvajo v vrtcih, medtem ko 

starejše izobražujejo v šolah, občasno potrebujemo zdravstvene storitve, redno koristimo 

telefonske storitve itd.  

Izraz storitev izhaja iz latinskega izraza »servio« (»servire« it.) in med drugim pomeni »delati 

za nekoga oziroma služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, posluževati, oskrbovati« (Snoj 1998, 

32). Storitev je vsako dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec lahko ponudi uporabniku, je 

neopredmetena, je ni mogoče imeti v lasti ter je lahko povezana z izdelki (vendar to ni nujno). 

Je neoprijemljiva, nevidna in minljiva (Kotler 2004, 446). Ponavadi potekajo med 

ponudnikom in uporabnikom storitve ter rešijo porabnikove težave (Grönroos 2000, 46). 

Temeljijo na opremi ali ljudeh, lahko zahtevajo navzočnost potrošnika ter zadovoljujejo 

osebne in poslovne potrebe. Lahko so lastne ali tuje, kratkoročne ali dolgoročne, 

zadovoljujejo osebne ali poslovne potrebe itd. (Smodej in Hočevar 2011, 6).  

3.2 Značilnosti storitev 

Glavne značilnosti storitev so (Grönroos 2000, 42; Smodej in Hočevar 2011, 8–9): 

 storitve so procesi, ki so sestavljeni iz dejavnosti ali serije dejavnosti in ne stvari 

(neopredmetenost), 

 so, vsaj ponavadi oz. do neke mere, proizvedene in porabljene istočasno (neločljivost), 

 potrošnik sodeluje v procesu proizvodnje storitve vsaj v določenem obsegu ter 

 so spremenljive in minljive. 

Glavne značilnosti storitev v primerjavi z izdelki so (Meridith 1992, po Smodej in Hočevar 

2011, 7): 

 potrošnikova udeležba pri proizvodu je manjša kot pri storitvi (udeležba predstavlja 

prisotnost potrošnika),  

 storitve so delovno bolj intenzivne, medtem ko so proizvodi kapitalno intenzivni,  

 storitev je bolj osebna kot množični proizvod,  

 ni jih mogoče patentirati,  

 ni jih mogoče uskladiščiti ter 

 je zanje značilna večja prilagodljivost kot za izdelek.  
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Podjetja lahko ponujajo samo izdelke, izdelke s spremljajočimi storitvami, izdelek in storitev 

v enakovrednem deležu, storitev spremljajo manj pomembni izdelki ali ponudba obsega samo 

storitve (Potočnik 2000, 18), kot je razvidno na sliki 1.  

 

Slika 1: Povezovalna lestvica izdelkov in storitev 

Vir: povzeto po Potočnik 2004, po Smodej in Hočevar 2011, 6. 

V zadnjih petnajstih letih je v primerjavi s klasičnimi storitvami (transport, turizem, 

gostinstvo, trgovina, bančništvo, zavarovalništvo) opaziti porast t. i. novih storitev (kot npr. 

obdelava in prenos podatkov in informacij, računalniška podpora pri oblikovanju izdelkov, 

elektronske bančne storitve itd.), ki so posledica razvoja informacijske in telekomunikacijske 

tehnologije (Potočnik 2000, 18; Smodej in Hočevar 2011, 7). 

Ko primerjamo storitve in proizvode, so prve v primerjavi z drugimi (Potočnik 2000, 19–23):  

 neopredmetene, neoprijemljive: v primerjavi z izdelki jih ne moremo videti, okusiti, 

občutiti, slišati ali vonjati; 

 neločljive: storitve po navadi ustvarimo in porabimo hkrati, medtem ko izdelke izdelamo, 

skladiščimo, prodamo in naknadno porabimo; 

 minljive: storitev ne moremo skladiščiti za kasnejšo uporabo (lahko se pojavi težava 

prevelikega povpraševanja); 

 spremenljive oz. kratkotrajne: ko jih ponovimo, se lahko spremeni npr. kakovost; 
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 so občutljive na čas: omenjeno je vezano na neločljivost porabnika in izvajalca ter hkrati 

na minljivost storitev; 

 težko je zagotoviti in nadzorovati njihovo kakovost v nasprotju z nadzorovanjem 

kakovosti izdelkov; 

 težko je zadostiti posebnim zahtevam porabnikov: izdelke, denimo, poenotimo s 

standardizacijo;  

 ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem (gre za več kot le prodajno 

transakcijo). 

Vezano na omenjene značilnosti obstajata trženjski splet za izdelke (usmerjen na izdelke, 

prodajno ceno, prodajni poti in tržno komuniciranje) in trženjski splet za storitve (dodatno 

vsebuje še udeležence, fizično okolje in postopke) (Potočnik 2000, 23). 

Omeniti je treba še, da je storitve težko mersko opredeliti, medtem ko jih je lažje opisati. 

Predstavitev nove kolekcije je bila na primer časovno gledana kratka, saj je trajala le dvajset 

minut (merilo: čas; določi se enostavno), je obsegala dva hoda manekenk (merilo: število 

izhodov; se enostavno prešteje) ter je predstavila novo, športno linijo, katere zaščitni znak so 

lahki in eko materiali, nagajivi kroji ter hudomušni vzorci (kolekcije ni mogoče opisati na 

podlagi meril). Opazimo, da je opis oseben in vsebinsko težko merljiv.  

3.3 Sestavine storitev 

Storitev je sestavljena iz jedra storitve, nujne storitve in dodatne storitve, kjer jedro 

predstavlja razlog nastanka storitve (nastopa izvajalca storitve na trgu), nujna storitev 

predstavlja pogoje (da storitev lahko deluje) in podporne storitve (naredi storitev privlačno za 

odjemalce) (Grönroos 1990, po Kajzer 2008, 23).  

Kajzer (2008, 24–27) opredeli naslednje sestavine: 

 fizična podpora obsega sredstva (orodja, naprave, stroji itd.) in okolje (lokacija izvajanja, 

zgradbe, ureditev prostorov itd.); 

 kontaktno osebje (posamezniki ali skupine zaposlenih) je bistvenega pomena, ker je v 

stiku s potrošnikom, kupcem; 

 notranja organiziranost (osnovna organizacijska struktura) mora poskrbeti za tekoče 

izvajanje in nadzor nad storitvami; 

 odjemalci storitev (dejanski in možni) kot najbolj tvegan dejavnik, ker jih težko 

nadziramo (opraviti je treba analize, raziskave …); 

 raven storitev (način izvajanja ter želena in dejansko izvedena storitev) predstavlja 

stopnjo kakovosti izvedbe, kjer odjemalec primerja želeno in dobljeno storitev. 

Iz napisanega je razvidno, da so storitve res kompleksen sistem, saj nanje vplivajo številni 

dejavniki, ki jih je težko »merljivo« določiti; to v praksi pomeni, da storitev težko ponovimo 
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v enakem obsegu in v enaki kakovosti izvedbe. Več o kakovosti pa v naslednjem podpoglavju. 

3.4 Pomen kakovosti 

Kakovost storitev je sama po sebi širok pojem, ki mu sledi še več načinov za merjenje 

(presojo) kakovosti storitev. Kakovost storitev delimo na (Potočnik 2000, 161):  

 iskano kakovost (značilna za izdelke in fizične sestavine), ki zajema značilnosti, ki jih 

kupec določi pred nakupom ali porabo storitve (barva, oblika, teža itn.); 

 izkustveno kakovost (razlika med zaznano in dobljeno kakovostjo), ki zajema značilnosti 

procesov oz. njihove rezultate (prijaznost osebja, okus, toplota ipd.); 

 kakovost zaupanja (značilna za storitve strokovnjakov, kot npr. popravljavci 

računalnikov), ki zajema značilnosti, ki jih je težko ovrednotiti tudi po nakupu oz. med 

samo porabo (če ne poznamo računalnika in načina delovanja, težko ugotovimo, ali je 

bila storitev izvedena kakovostno in v želenem obsegu). 

Najbolj znani in najpogosteje uporabljeni so naslednji načini merjenja kakovosti storitev 

(Potočnik 2000, 162–171): 

 model kakovosti storitev 4 Q (kakovost načrtovanja, izvedbe storitve, izvedbe ob 

določenem času ter odnosov); 

 model pričakovane in zaznane kakovosti storitev (tehnična in funkcionalna kakovost, 

podoba storitve organizacije); 

 model vrzeli (vrzel med zaznavanjem pričakovanj vodstva in natančno opredelitvijo 

kakovosti storitev, med specifikacijo izvajanja in samim izvajanjem storitev, med 

zaznano in pričakovano storitvijo itd.); 

 model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve (v trenutku soočenja s 

storitvijo) ter 

 model SERVQUAL (upošteva merila, kot so zanesljivost, odzivnost, vljudnost, zaupanje, 

varnost itn. pri anketiranju; skupaj 22 trditev, vezanih na mnenje, kakšne storitve naj bi 

organizacija ponudila in kakšne v resnici ponuja). 

Spremljanje kakovosti letaliških storitev je opisano v nadaljevanju. 
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4 LETALIŠKE STORITVE 

V nadaljevanju bomo predstavili letališke storitve in njihovo kakovost. 

4.1 Opredelitev letaliških storitev 

Na letališčih se izvajajo osnovne letališke in komercialne dejavnosti. V tem poglavju bodo 

prestavljene osnovne letališke storitve, kamor sodijo (Fraport Slovenija 2017d):  

 uporaba vzletno-pristajalne steze, ki vključuje uporabo vzletno-pristajalne steze, drugih 

stez in spojnic ter vgrajeno opremo za njihovo osvetlitev in osvetlitev letališke ploščadi; 

 parkiranje letal, ki vključuje uporabo letališke ploščadi za parkiranje zrakoplovov;  

 potniški servis, ki vključuje uporabo potniškega terminala ter opremo in infrastrukturo v 

terminalu;  

 varnostna pristojbina; skladno z zakonodajo in letalskimi varnostnimi programi 

zagotavljanje ustreznih tehnično-tehnoloških pogojev varovanja, kot so prostori in 

oprema, ter izvajanje ustreznih varnostnih pregledov potnikov, prtljage, letalskega tovora 

in drugih oseb in stvari, ki vstopajo ali se vnašajo na območja omejenega gibanja, ter 

nadzor in varovanje javnih delov letališča in nadzorovanih delov letališča; 

 centralizirana infrastruktura; skladno z zakonodajo je upravljavec letališča dolžan 

zagotavljati ustrezno infrastrukturo, opremo in napeljave, ki se uporabljajo za izvajanje 

storitev zemeljske oskrbe zrakoplovov, potnikov in blaga; 

 pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, ki potujejo z letali, skladno 

z zakonodajo; 

 čakalna ura; izven redne odprtosti ljubljanskega letališča so zagotovljeni oprema in 

osebje za izvajanje vseh storitev, ki so potrebne pri sprejemu in odpravi letala, potnikov 

in blaga. 

Za učinkovito in kakovostno delovanje zračnega prometa so vse storitve, ki se izvajajo v tej 

panogi, urejene z letalskimi pravnimi akti in standardizirane s priporočili letalskih organizacij, 

kot npr. Zakon o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/2010), Uredba o letaliških pristojbinah (Ur. l. RS, 

št. 17/2011), Direktiva Sveta 96/97/EC o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na 

letališčih Skupnosti (OJ EU L 272/36), priporočila IATA (IATA b. l.), priporočila ACI Europe 

(ACI Europe 2014) itd. 

Obravnavano podjetje izvaja poleg letaliških storitev tudi storitve zemeljske oskrbe. Storitve 

zemeljske oskrbe so vse storitve, ki se opravljajo na letališčih za uporabnike letališč, ki so 

odgovorni za prevoz potnikov in blaga po zraku. Storitve zemeljske oskrbe, skupaj z 

letališkimi storitvami, so bistvene za nemoten potek in izvajanje zračnega prometa. V sklop 

storitev zemeljske oskrbe so vključene: 

 zemeljska oskrba zrakoplovov, 

 zemeljska oskrba potnikov in 
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 zemeljska oskrba blaga. 

Vse storitve, ki jih nudijo letališča oz. upravljavci letališč in njihovi partnerji, morajo biti 

izvedene s ciljem zadovoljiti potrošnika (enako kot vse druge storitve), zato je pomembno 

spremljati stopnjo zadovoljstva potrošnikov glede posameznih dejavnosti. Več o kakovosti 

izvedbe storitev je napisano v nadaljevanju. 

Komercialne dejavnosti so bile na kratko predstavljene v sklopu zgodovinskega razvoja 

letališč (2. poglavje), medtem ko bo več o njih predstavljeno v poglavju, ki predstavlja 

pregled ponudbe proučevanih letališč (5. poglavje). 

4.2 Zaznavanje kakovosti letaliških storitev 

Kakovost storitev, ki jih nudijo na letališčih, preverjamo z različnimi metodami. Nekatere 

izmed njih so predstavljene v poglavju Pomen kakovosti. Različna podjetja uporabljajo 

različne metode. V obravnavanem podjetju uporabljajo v nadaljevanju navedene metode za 

preverjanje izvedbe storitev na letališču JP, ki so: 

 preverjanje letalskih storitev: interna presoja (internal audit), presoja prevoznikov, 

nadzor, ki ga izvajata Agencija za civilno letalstvo in EASA; 

 komercialne storitve: ankete (pisne in ustne, s potrošniki/uporabniki letališča) in pogovori 

s poslovnimi partnerji obravnavanega podjetja. 
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5 LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 

Letališče JP je eno izmed treh komercialnih mednarodnih letališč v Sloveniji in 

najpomembnejše med njimi, saj skozenj poteka kar 97 % celotnega letalskega prometa v 

Sloveniji. Nahaja se 26 km severozahodno iz Ljubljane, v neposredni bližini vasi Spodnji 

Brnik v občini Cerklje na Gorenjskem. Gre za precej razgibano območje, ki na severu meji na 

Kamniško-Savinjske Alpe, na jugu pa preide v ravninski del Kranjskega polja. Z Ljubljano in 

nekaterimi okoliškimi mesti ima vzpostavljeno redno avtobusno povezavo. 

5.1 Opis Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 

Podatki o območju letališča (Fraport Slovenija 2017e): 

 nadmorska višina: 388 m, 

 geografske koordinate: 46
o 
13' 29'' severno, 14

o 
27' 39'' vzhodno, 

 skupna površina: 320 ha, 

 dolžina stez: 3300 m. 

V skladu z mednarodno organizacijo civilnega letalstva ima Letališče JP dve kategorizaciji 

(Fraport Slovenija 2017e): 

 ICAO kategorizacijo (kategorizacija Mednarodne organizacije civilnega letalstva) – glede 

na svetlobno-navigacijsko opremo za pristajanje spada v drugo in tretjo kategorijo (CAT 

III/b). To pomeni dovoljeno pristajanje letal pri minimalno 400 m horizontalne in 60 m 

vertikalne vidljivosti. Pri tem se uporablja ustrezen sistem za precizno instrumentalno 

pristajanje ob pomoči radio-navigacijskih sredstev (ILS – Instrumental Landing System). 

 ICAO klasifikacijo (kategorizacija Mednarodne organizacije civilnega letalstva) – glede 

na dolžino in širino vzletno-pristajalne steze spada v 4E razred. 

Letališče je med tehnološko bolje opremljenimi v tej regiji in pokriva območje, na katerem se 

nahaja okoli štiri milijone prebivalcev (v krogu do dveh ur vožnje). Na letališču trenutno 

deluje deset letalskih družb (preglednica 1), ki imajo vzpostavljene redne linije z različnimi 

letališči v devetnajstih evropskih državah, v nekatere druge (predvsem Bližnji vzhod in 

severna Afrika) pa tudi preko čarterskih letov (slika 2). Edina domača letalska družba je Adria 

Airways. 
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Preglednica 1: Letalske družbe in redne destinacije na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 

Letalska družba Redne destinacije 

Adria Airways Amsterdam, Bruselj, Pariz, Kopenhagen, Frankfurt, Istanbul, 

München, Praga, Priština, Sarajevo, Skopje, Moskva, Podgorica, 

Tirana, Dunaj, Zürich, Varšava 

AirSERBIA Beograd 

Air France Pariz 

Montenegro Airlines Podgorica 

Easy Jet London (Stansted) 

LOT Polish Airlines Varšava 

Turkish Airlines Istanbul 

Wizz Air Bruselj (Charleroi), London (Luton) 

Finnair Helsinki 

Transavia Amsterdam 

Vir: Fraport Slovenija 2017h. 

 

Slika 2: Redne (modro) in čarterske (vijolično) linije na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 

Vir: Fraport Slovenija 2017i. 

Glede na število potnikov je Letališče JP med manjšimi letališči. Na sliki 3 je prikazano 

skupno število potnikov (prihodi/odhodi) na letališču skozi čas.  
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Slika 3: Število potnikov na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana (skupno v prihodu in odhodu) 

po letih 

Vir: Fraport Slovenija 2018. 

Vidimo lahko, da je število potnikov v obdobju od 2004 do 2008 hitro naraščalo. V letu 2008 

je bilo prepeljanih tudi največje število potnikov v zadnjih desetih letih (1.648.977). Po letu 

2008 je prišlo do upada števila potnikov, kar bi lahko pripisali gospodarski krizi, in doseglo 

dno v letu 2012, ko je bilo prepeljanih le 1.167.877 potnikov. Zadnja štiri leta lahko zopet 

opazimo postopno naraščanje števila potnikov. V letu 2016 je potovalo 1.404.152 potnikov, 

2 % manj kot v letu 2015. Od tega je 92,5 % potnikov letelo na rednih linijah, ostali pa na 

posebnih letih (čarterski idr.). Na rednih linijah je največ potnikov potovalo na relacijah med 

Slovenijo in Nemčijo (18 %) ter Združenim kraljestvom (14 %). Najbolj je narastlo število 

potnikov na liniji med Slovenijo in Poljsko (podvojitev prometa), največji upad pa je doživela 

linija med Slovenijo in Švico (22 %). Z letališča JP je z rednimi linijami na letališča znotraj 

EU potovalo 60 % potnikov, ostali pa na letališča izven EU. S posebnimi leti je največ 

potnikov letelo v Grčijo (47 %) in Turčijo (10 %). Največji upad med posebnimi leti je 

doživela relacija Slovenija–Egipt, kar lahko pripisujemo nestabilnim političnim razmeram v 

Egiptu (SURS 2016).  

5.2 Zgodovina Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 

Začetki Letališča JP segajo v leto 1963, ko je proti koncu leta (24. decembra) na njem pristalo 

prvo letalo. Šlo je za letalo tipa DC-6B letalskega prevoznika Adria Aviopromet, predhodnice 

letalske družbe Adrie Airways (slika 4). V začetku leta 1964 so vzpostavili redni letalski 

promet. Z letališča se je dalo s prevoznikom JAT leteti na relacijah Ljubljana–Dubrovnik, 

Beograd in London, z Adrio Avioprometom pa na relaciji Ljubljana–Beograd in v Alžir. V 

nadaljnjih letih je obseg prometa zelo hitro narastel in tako je že leta 1965 na letališču 

pristajalo 15 letalskih družb. V istem letu je začel delovati tudi avio taksi (Fraport Slovenija 

2017a). 
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Slika 4: Mednarodno letališče Ljubljana ob odprtju leta 1963 

Vir: Wikimedia Commons 2017. 

Leta 1968 je Aerodrom Ljubljana prevzel vodenje letališča v Puli in promet na Brniku se je 

prepolovil. Vzrok je bil razvoj konkurence na področju turizma, letališče Brnik pa je bilo 

predaleč od turističnih destinacij. Istega leta je JAT uvedel redno linijo med Beogradom, 

Ljubljano in Münchnom, kasneje pa še med Beogradom, Ljubljano in Zürichom. Obe liniji sta 

imeli dobre čezoceanske povezave in sta pripomogli k nadaljnji gospodarski rasti (Fraport 

Slovenija 2017a). 

Leta 1971 je letalska družba Lufthansa vzpostavila redno tovorno linijo s Frankfurtom. 

Letališče Brnik je bilo tedaj prvo v tem delu Evrope, ki je lahko sprejemalo paletiziran tovor, 

ki so ga prevažala posebej prirejena letala Boeing 737. Leta 1973 je na letališču prvič pristalo 

letalo DC-10 ameriške letalske družbe Trans International Airlines. V letu 1974 je letališče 

prevzelo promet zagrebškega letališča zaradi njegove obnove. Letalski promet se je podvojil, 

odpremljenih je bilo približno 45 letal dnevno (Fraport Slovenija 2017a). 

V letih 1975 in naslednjih se je povečeval delež domačih potnikov, več je bilo tudi tujih 

letalskih družb. Zaradi povečanega obsega tovornega prometa so leta 1976 zgradili novo 

carinsko stavbo. Leta 1978 so rekonstruirali vzletno-pristajalno stezo in posodobili 

navigacijske naprave. Istega leta je družba JAT vzpostavila linijo za New York (Fraport 

Slovenija 2017a). 

Leto 1987 je bilo rekordno po številu potnikov za tedanje čase, saj je letališče zabeležilo 
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886.248 potnikov. To številko je letališče preseglo šele po letu 1999. Vzrok povečanju števila 

potnikov so bile ugodne cene letalskih vozovnic v domačem prometu. Leta 1990 so povečali 

ploščadi za 35.000 m
2
 in zgradili servisne ceste za dovoz goriva na platformo, kar je pomenilo 

velik prispevek k varnosti (Fraport Slovenija 2017a). 

Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je Letališče Ljubljana postalo osrednje državno 

letališče. Zaradi tedanjih političnih razmer je prišlo tudi do znatnega upada prometa. Del leta 

je bilo letališče tudi zaprto, promet pa preusmerjen preko Celovca. V letu 1992 je promet 

upadel na vsega 248.852 potnikov. Najpomembnejši partner Letališča Ljubljana je tako 

postala Adria Airways. V tem času je bil razširjen tudi terminal, ki so ga povečali za 2000 m
2
, 

na skupno površino 6000 m
2
. Postavili so tudi sodoben radar za natančno pristajanje (Fraport 

Slovenija 2017a). 

Do leta 1996 se je število potnikov podvojilo, več kot dvakrat se je povečala količina 

oskrbljenega tovora. Podvojilo se je tudi število premikov letal. V letu 1996 je bil ustanovljen 

Center splošnega letalstva, s čimer se je izboljšala kakovost storitev oskrbe letala. Hkrati je bil 

to tudi nov močan dejavnik za trženje storitev letališča (Fraport Slovenija 2017a). 

Z letom 1997 je bila družba Aerodrom Ljubljana vpisana v sodni register kot delniška družba 

s kotacijo delnic na Ljubljanski borzi. Leta 1999 je letališče dobilo dovoljenje za obratovanje 

v pogojih zmanjšane vidljivosti CAT III B. V takratnem času je imelo takšno opremo le okoli 

sto letališč v svetovnem merilu. Istega leta se je zgodil še en pomemben dogodek, saj je 

Slovenijo obiskal takratni ameriški predsednik. Letališke službe so dokazale visoko stopnjo 

strokovnosti in usposobljenosti. Do leta 2000 je bila povečana kapaciteta parkirišč na 1400 

parkirnih mest. Istočasno sta bila prenovljena tudi prostor in sistem za prevzem prtljage 

(Fraport Slovenija 2017a). 

Z letom 2001 je nastala v letalstvu neke vrste kriza, saj je zaradi terorističnega napada na New 

York letalski promet upadel povsod v svetu. Istega leta je prišlo v Sloveniji tudi do srečanja 

med ZDA in Rusijo, kar je zahtevalo preusmeritev prometa rednih potnikov v Zagreb in 

Celovec. Poseben prometni dogodek se je zgodil tudi leta 2002, ko je bilo srečanje 16 

predsednikov srednjeevropskih držav. Večina jih je priletela z lastnimi letali. Organizacija 

sprejema, ki jo je prevzelo letališko podjetje, je potekala brezhibno (Fraport Slovenija 2017a). 

V letu 2003 se je začela gradnja hangarja in ureditev ploščadi za splošno letalstvo. Odprt je bil 

tudi prvi 'Last minute' center, ki je prinesel potnikom veliko poceni potovanj. Leta 2004 so 

svoje linije odprli štirje novi prevozniki, EasyJet, Austrian Airlines, Malev Hungarian Airlines 

in Air France. Tega leta je tudi število potnikov prvič preseglo milijon (Fraport Slovenija 

2017a). 

V letu 2005 je bila odprta nova parkirna hiša s 1300 parkirnimi mesti. Z letom 2006 se je 

začela gradnja novega potniškega terminala in za 6000 m
2
 je bila razširjena parkirna ploščad. 
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UPS je z vzpostavitvijo tovorne linije postavil nove razmere za razvoj tovornega prometa. 

Istega leta sta svoje linije vzpostavila tudi Turkish Airlines in WizzAir. V letu 2007 sta svoje 

linije odprla Finnair in Brussels Airlines. Tega leta se je Letališče Ljubljana preimenovalo v 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Do konca leta je bil dokončan nov potniški terminal, 

DHL-ov terminal, podaljšana vozna steza za letala, odprt nov terminal za splošno letalstvo in 

povečana parkirna ploščad pred njim (Fraport Slovenija 2017a). 

Leto 2008 pomeni nov mejnik v zgodovini letališča, saj je bila odpravljena mejna kontrola na 

notranjih letih. Adria Airways je tega leta odprla svoje linije z Bukarešto ter v Atene, 

Stockholm in Oslo. Leto 2009 je zaznamoval upad potniškega prometa zaradi gospodarske 

krize. Prenovljena in za 40.000 km
2
 je bila povečana glavna letališka ploščad, poleti pa še 

vzletno-pristajalna steza. Z letom 2010 se je upadanje letalskega prometa nadaljevalo. Adria 

Airways se je srečala z likvidnostnimi težavami. Tega leta se je zaključil tudi cikel naložb v 

osnovno letališko infrastrukturo (Fraport Slovenija 2017a). 

V letu 2011 je Adria Airways dodatno skrčila svojo ponudbo. JAT Airlines je odpovedal svoje 

letalske linije, druge, kot npr. Finnair, pa so potnike vozile tudi po štirikrat tedensko. Leto 

2012 je zaznamoval nadaljnji upad letalskega prometa, število potnikov je bilo najnižje v 

zadnjih desetih letih. Tega leta je bil razširjen in prenovljen poslovni salon, s čimer se je 

izboljšala kakovost storitev, namenjenih potnikom v višjih cenovnih razredih. Razširjena je bil 

tudi ponudba trgovin na potniškem terminalu. Obrestovala so se tudi prizadevanja za 

pritegnitev nizkocenovnih prevoznikov (Fraport Slovenija 2017a). 

Z letom 2013 se je letalski promet znova začel počasi krepiti. Svojo dnevno linijo Ljubljana–

Beograd je vzpostavila družba Air Serbia. Leta 2014 je letališče kupilo nemško podjetje 

Fraport AG, ki je do konca leta popolnoma prevzelo podjetje. Leta 2015 je Fraport družbo 

spremenil iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Leto je zaznamovala 

integracija v skupino Fraport. Rast potniškega prometa se je v tem letu nadaljevala. Z letom 

2016 je stekla prestavitev 2350 m odseka ceste mimo letališča, kar bo pomembno vplivalo na 

nadaljnji razvoj. Fraport je tudi začel s svojim projektom Fraportove Letalske akademije. 

(Fraport Slovenija 2017a). 

5.3 Fraport Slovenija in njegova vloga  

Podjetje Fraport Slovenija, d. o. o. (oziroma obravnavano podjetje), ki upravlja Letališče JP, 

je v 100 % lasti družbe Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. Omenjena družba 

ima v lasti ali delni lasti veliko letališč na različnih kontinentih. Bolj znane lokacije v njihovi 

lasti so Frankfurt (Nemčija), Sankt Petersburg (Rusija), Varna in Burgas (Bolgarija), štirinajst 

letališč v Grčiji, eno na Kitajskem, dve v Braziliji, Lima (Peru), Delhi (Indija) in letališče v 

Ljubljani. Frankfurtsko letališče spada med pomembnejše lokacije in je hkrati sedež podjetja. 

V poslovnem letu 2016 je skupina Fraport ustvarila 2,59 milijarde evrov prodaje in dobiček v 
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višini približno 400 milijonov evrov. Približno 105 milijonov potnikov je v tem letu uporabilo 

letališča po vsem svetu, v katerih ima podjetje Fraport več kot 50-odstotni delež (Fraport AG 

2017).  

Poslovanje obravnavanega podjetja in delo poslovodstva nadzoruje tričlanski odbor 

vlagatelja. Podjetje je razdeljeno na tri sektorje: operativo, finance in komercialo ter splošni 

sektor, ki se nadalje delijo na posamezne oddelke, kot razvidno na sliki 5 (Fraport Slovenija 

2017b). 

 

Slika 5: Organigram podjetja 

Vir: Fraport Slovenija 2017b. 

Operativni sektor je razdeljen na oddelek za upravljanje letališča, varnost in zaščito, tehniko 

in zemeljsko oskrbo. Oddelek za varnost skrbi za varnost letališča, zaposlenih in potnikov. 

Med zadolžitve pa spadajo še varovanje protokolov ob posebnih dogodkih ter nadzor in 

izobraževanje s področja varstva pri delu. Oddelek tehnike je po številu zaposlenih med 

večjimi. Sem spada osnovna dejavnost letališča, kot so sprejem in odprava potnikov, prtljage, 

tovora in letal. Poleg teh stvari sodijo sem še razne druge službe, ki skrbijo za nemoteno 

delovanje letališča, kot so služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jo povzročajo živali, služba za 

odstranjevanje okvarjenih letal, zimska služba, služba za oskrbo letal in potnikov ter druge 

(Fraport Slovenija 2017b). 

Finančno-komercialni sektor je razdeljen na letališke storitve, komercialne storitve, planiranje 



 

22 

in kontroling ter računovodstvo in finance. Med njegove pristojnosti spada izvajanje vseh 

finančnih in računovodskih nalog ter spremljanje ekonomike poslovanja. Oddelek za 

komercialne storitve se ukvarja s trženjem, nabavo in prodajo. Zagotavlja zadostne prihodke 

družbe, oblikuje cene storitev, oddaja tržne oz. poslovne prostore letališko-poslovnega 

kompleksa in se pogaja z letalskimi prevozniki (Fraport Slovenija 2017b). 

Splošni sektor se deli na oddelek kadri in izobraževanje, informatiko, nabavo in sisteme 

upravljanja. Naloga splošnega sektorja je skrb za kadrovske in izobraževalne zadeve ter 

informatiko. Med zadolžitve spada tudi skrb za strokovno in učinkovito organizacijsko 

podporo vsem ostalim sektorjem na letališču (Fraport Slovenija 2017b). 

Fraport predvideva, da bo letališče v prihodnje imelo zmerno, a zanesljivo rast. Do leta 2020 

imajo za cilj doseči 1,8 milijona potnikov letno, s povprečno stopnjo rasti najmanj 4 % letno. 

Struktura prometa naj bi se nagnila v korist tujih letalskih družb. Število premikov letal naj bi 

se povečalo za vsaj 1,5 % letno. Za tovorni promet se pričakuje, da bo rastel z vsaj 2,9 % 

letno (Fraport Slovenija 2017b). 

Podjetje Fraport je že pred prevzemom letališča, v letih 2006 do 2010, vložilo v posodobitev 

letališke infrastrukture okoli 25 milijonov evrov. Z njihovo investicijo je bil zgrajen novi del 

terminala, obnovljene so bile letalske steze. Trenutno je na meji zmogljivosti obstoječi 

potniški terminal, za katerega je predvidena obnova. V načrt prenove spada obnova prostora 

za varnostni pregled potnikov in prtljage ter prostora za čekiranje potnikov, posodobitev 

sistema za razvrščanje prtljage in povečana odhodna sortirnica ter prostor za prevzem prtljage. 

Zagotovljen naj bi bil tudi boljši pretok do prostorov za brezcarinske trgovine. S tem naj bi se 

dodatno povečale komercialne neletalske storitve na letališču. Od trenutnih projektov je v 

teku prestavitev ceste, ki pelje mimo letališča. Z novo cesto bo stekel razvoj poslovno-

logistične cone (Aeropolis), ki je v načrtu na zemljiščih severno od letališča (Fraport 

Slovenija 2017b). 

Podjetje si je za obdobje do leta 2020 zastavilo naslednje cilje (Fraport Slovenija 2017b): 

 povečanje prometa potnikov, letal in tovora, 

 uravnoteženje ponudbe letalskih prevoznikov, 

 izboljšanje mreže rednih letalskih povezav z dodajanjem novih letov in z dodatnimi leti 

na obstoječih povezavah, 

 utrjevanje vloge letališča kot regionalnega vozlišča prometnih tokov in povezav med 

severozahodno in jugovzhodno Evropo, 

 povečanje ponudbe nizkocenovnih prevoznikov, 

 vzpostavitev čezoceanskih letov, 

 privabljanje še enega prevoznika, ki bo imel bazo na ljubljanskem letališču, 

 prispevati k povečanju povpraševanja v tujini po Sloveniji kot turistični destinaciji, 

 povečanje števila odhodov potnikov iz Avstrije, Hrvaške in Italije z Letališča JP, 
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 povečanje prihodkov iz komercialnih dejavnosti, 

 učinkovito prilagoditev spremembam v poslovnem okolju in tehnologiji, 

 celovito upravljanje s tveganji, 

 zagotavljanje investicij v kritično in drugo infrastrukturo ter opremo zaradi nadaljnjega 

razvoja prometa, 

 razvoj človeških virov in spodbujanje inovativnosti ter 

 zagotavljanje konkurenčne cene goriva. 

5.4 Obstoječe komercialne dejavnosti
1
 

Ljubljansko letališče ni samo kraj, od koder bi potniki odhajali in prihajali. Ponuja tudi 

številne dodatne komercialne dejavnosti. Potnikom višjega cenovnega razreda je tako 

namenjen poslovni salon. Letališče ima razvito trgovinsko in gostinsko dejavnost. Na njem 

delujejo tudi turistične agencije, taksi službe, podjetja rent-a-car, pošta in špediterska podjetja. 

Na območju Letališča JP imajo svoja predstavništva tudi različne letalske družbe in aeroklubi. 

Poštne storitve lahko obiskovalci letališča opravijo v odhodnem delu letališke stavbe. Poštne 

pošiljke je mogoče oddati tudi v dva poštna nabiralnika. Eden se nahaja v schengenskem in 

drugi v ne-schengenskem delu terminalu. 

Z gostinsko dejavnostjo se na letališču ukvarja več podjetij, ki izvajajo dejavnosti v gostinskih 

lokalih (bar Polet, Caffee Avionček, restavracija A'la carte Globetrotter, Mondo Bianco itd.). 

Gostinska podjetja so na različnih delih letališča ter imajo bolj ali manj različno ponudbo 

(topli in hladni napitki, prigrizki, solate itd.).  

Vse trgovine se nahajajo v odhodnem delu terminala v prostocarinski coni (Travel Value and 

Duty Free, trgovina Ljubljanček, trgovina Medved, zlatarna Sara). V ponudbi imajo zelo 

različne izdelke (alkoholne pijače, tuja in domača vina, brezalkoholne pijače, tobačne izdelke, 

prehrambene izdelke, kozmetične izdelke, nakit, ure, igrače, torbice, nahrbtnike, kovčke, 

oblačila, razglednice, spominke itd.).  

Različna podjetja predvsem tujim turistom ponujajo najem in izposojo osebnih vozil za 

določeno časovno obdobje (Atet-Advantage, Avis-Igma Car, Budget-Igma Car, Europcar-

ABC itd.). Vozni park v ponudbi je zelo raznolik, vozila se ločijo po tipu, modelu in znamkah. 

Nekatera podjetja ponujajo le osebna vozila, druga tudi kombije, tovorne kombije, minibuse 

in avtomobilske ter tovorne prikolice. Poleg osnovne storitve najema vozila, ki je med 

podjetji bolj ali manj enaka, pa nekatera ponujajo še različne dodatne storitve, kot so dodaten 

                                                 

1
 Avtorica je zaposlena v obravnavanem podjetju in je seznanjena z dejavnostmi, ki se izvajajo na 

Letališču JP. Skladno z omenjenim bodo podatki občasno navajani brez vira, saj jih avtorica pozna 

preko svoje zaposlitve. 
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voznik, GPS navigacija, otroški sedeži, wi-fi ruterji, nakup polnega rezervoarja goriva, 

nadomestna vozila, poročni avto in poslovni najem. Turisti, ki priletijo na Letališče JP, imajo 

tako precej bogato ponudbo podjetij, vozil in dodatkov. 

Turistične agencije (ETI potovanja, d. o. o., Kompas, d. d., Intelekta Murska Sobota, d. o. o., 

Oasis turs, d. o. o., Palma, d. o. o., turistična agencija Sonček, d. o. o., in Relax turizem, 

d. o. o.) ponujajo potnikom raznolike destinacije po svetu v samostojni režiji ali vodeno. Za 

njih lahko uredijo letalske karte, prenočišča in apartmaje ali jim priskrbijo vozilo. Hkrati se 

lahko potniki nanje vedno obrnejo glede informacij o letih z Letališča JP, ki so jih rezervirali. 

Tujim obiskovalcem, ki priletijo na letališče, pa ponujajo različne turistične pakete za ogled in 

nastanitev v Sloveniji. 

Podjetja, ki se ukvarjajo s špeditersko dejavnostjo na Letališču JP, so večinoma v tuji lasti, 

nekatera pa so domača. Skupno jih je kar 24 (Agility Logistics, Cargo-Partner, DHL logistika, 

DSV transport, European Contract Logistics, Feniksšped, d. o. o., Interkontinent, Logistika 

Latas, Schenker, Speed itd.). Preko Letališča JP za svoje stranke odpremljajo blagovne 

pošiljke pod najbolj ekonomičnimi in varnimi pogoji za odpremo, dostavo in prevoz blaga na 

različne destinacije po svetu. Stranke lahko preko njih pošiljajo vse tipe pošiljk, od 

dokumentov do prevoza nevarnih snovi in pošiljk s posebnim statusom (žive živali itd.). 

Pošiljke je moč pošiljati z rednimi letalskimi linijami (iz in na letališče) ter s čarterskimi in 

specialnimi leti. Storitve, ki jih špedicijska podjetja na Letališču JP opravljajo, so uvoz in 

razvoz pošiljk po vsem svetu, storitev od vrat do vrat, ekspres pošiljke, kurirske storitve in 

ureditev vseh carinskih in inšpekcijskih formalnosti. Letališče ima pri tem vlogo »gatewaya« 

do drugih letalskih mrežnih središč, ki so povezana z globalnimi komercialnimi in 

industrijskimi centri. 

Na letališču so prisotna tudi različna podjetja iz segmenta splošnega letalstva, ki 

obiskovalcem ponujajo raznolike storitve.  

Adria letalska šola na letališču izvaja usposabljanje za zasebne pilote športnih letal in 

poklicne pilote. Letalski navdušenci imajo možnost članstva v dveh aeroklubih – Aquila in 

Zračne poti. Turistični obiskovalci lahko kupijo panoramsko vožnjo do Bovca, Triglava in 

obale preko podjetij Propilot, Janez Let in Lipican Aer. Slednja podjetja ponujajo tudi druge 

storitve, kot so najem letala, poslovni leti, šolanje za pilote, vzdrževanje zrakoplovov in 

prevoz manjših količin blaga. ST Aviation ima tudi dovoljenje za prevoz air medical (prevoz 

pacientov) in človeških organov (Eurotransplant). 

Potniki poslovnega razreda lahko uživajo visok standard storitev. Na voljo jim je udobna in 

prostorna čakalnica, odmaknjena od gneče in hrupa. Tako jim je omogočen mir za počitek ali 

delo med čakanjem na let. V poslovnem salonu je potnikom na voljo samopostrežni bife z 

brezplačno pijačo in prigrizki, izbor slovenskih in evropskih časopisov, televizijski 

sprejemnik, telefon in telefaks, dostop do interneta ter javni monitor s podatki o odvijanju 
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prometa v odhodu. 

V poslovni salon so vabljeni potniki, ki so imetniki: 

 letalskih vozovnic poslovnega razreda (prevoznikov Adria Airways, Air France, 

Montenegro Airlines, Turkish Airlines, Lot in Finnair), 

 različnih kartic zvestobe (Miles & More HON in Senator, Star Alliance Gold Flying Blue 

Platinum in Gold),  

 imetniki Diners kartic itd. 

Letališče JP ponuja vsem obiskovalcem, ki jih zanima letališko ozadje, različne programe 

ogledov po ceniku. Ogledi so na voljo po vnaprejšnjem dogovoru in najavi le za skupine. To 

so največkrat skupine otrok iz vrtcev, šol, fakultet, članov raznih društev in druge zasebne 

skupine. V ponudbi je na voljo krajši ogled (približno uro in pol) ali daljši strokovni ogled. 

Glede programa obstaja možnost prilagoditve skupini. 

5.5 Komercialne dejavnosti v razvoju 

Lastnik Fraport Slovenija načrtuje na Letališču JP nekatere spremljevalne dejavnosti, kot sta 

Aeropolis in Fraportova Letalska akademija.  

5.5.1 Aeropolis 

Aeropolis Ljubljana je ideja, ki je nastala leta 2010. Ob Letališču JP naj bi v prihodnosti na 

80 ha površine zraslo letališko mesto. Prva faza Aeropolisa naj bi bila zgrajena do leta 2025, 

projekt pa naj bi bil zaključen do leta 2035 (Paladin 2016). Gre za razvojni projekt 

nacionalnega pomena na strateško pomembnem sečišču V. in X. evropskega prometnega 

koridorja. Z njim želi obravnavano podjetje posodobiti letališko infrastrukturo in zadovoljiti 

potrebe po hotelskih namestitvah, pisarniških prostorih, trgovskih lokalih, logistiki in drugih 

dejavnostih, ki jih na letališču še ni, a so uporabnikom letaliških storitev samoumevne 

(Fraport Slovenija 2017c). 

Aeropolis bo imel naslednje lastnosti nepremičninskega projekta (Fraport Slovenija 2017c): 

 strateška lega: lokacija na sečišču dveh prometnih koridorjev – prehod med srednjo in 

jugovzhodno Evropo; 

 dostopnost: nahajal se bo ob avtocesti A2, blizu glavnega mesta Ljubljane in Luke Koper 

in nekaj ur vožnje do velikih poslovnih središč v bližnjih državah. Imel bo tudi dobre 

letalske povezave do evropskih glavnih mest, ki so dobra izhodišča za poslovanje; 

 donosnost: kombinacija trenutne lokacije letališča in bodoče zasnove, utemeljene na 

razvoju storitev, ki jih na letališču trenutno primanjkuje in zagotavlja donosnost naložb 

ob razmeroma nizkem tveganju; 

 sodobna zasnova: Aeropolis bo načrtovan po sodobnih načelih trajnostnega razvoja in 
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stroškovne učinkovitosti; 

 prilagodljivost: modularnost objektov bo prilagojena različnim vsebinskim zasnovam in 

tržnim razmeram ter bo pustila investitorjem dovolj manevrskega prostora, da bodo 

objekte prilagodili svojim željam in potrebam. 

Danes je zasnova posameznih objektov oblikovana že toliko, da so posamezna zemljišča na 

voljo investitorjem v odkup, možne pa so tudi druge oblike sodelovanja (podelitve stavbne 

pravice na neopremljenem zemljišču, skupno vlaganje (joint venture) idr.). Projekte je 

mogoče prilagoditi interesom potencialnih investitorjev (Fraport Slovenija 2017c). 

Slovenija ima svojo naravno prednost, da ima ugodno geografsko in prometno lego, vendar pa 

mora trgu ponuditi celovite logistične storitve. Trenutno so v fazi zaključevanja zadnji odseki 

avtocestnega križa, v pripravi pa posodobitev železnice in širitev Luke Koper ter 

ljubljanskega letališča. Razvoj prometne infrastrukture je v interesu tako domačega kot 

mednarodnega gospodarstva. Za celovito ponudbo logističnih storitev Sloveniji primanjkuje 

sodobnih logistično-distribucijskih centrov. Ti bi lahko prinesli največ dodane vrednosti in 

delovnih mest. Gradnja takšnega centra bo vključena v projekt Aeropolis, saj je letališče 

idealna lokacija za razvoj logističnih dejavnosti. Letališče je lahko dostopno, blizu so 

severnojadranska pristanišča, ima mednarodno delovno okolje in veliko prostora (Fraport 

Slovenija 2017c). 

Letališče JP Ljubljana ponuja trenutno povezavo z 20 rednimi linijami po Evropi 

(Amsterdam, Bruselj, Beograd itd.) in 23 čaterskimi linijami (Barcelona, Samos, Kos itd.). 

Razvija se v pomemben regionalni prometno-logistični center. Čezenj vodijo potniški in 

blagovni tokovi z zahoda Evrope proti jugovzhodu Evrope, vse do Bližnjega in Daljnega 

vzhoda. Prva faza širitve z novim terminalom je končana, začenja se posodobitev obstoječega 

terminala. Z njima bo zadoščena potreba po potniških zmogljivostih, vendar ne vsem 

pričakovanjem sodobnih uporabnikov letaliških storitev. Osnovne letališke dejavnosti bodo 

dopolnjene s storitvami, ki skrajšujejo poti in prinašajo časovne in ekonomske prihranke. 

Prednostna razvojna naloga je zato storitveni center, ki bo zaokrožil ponudbo letališča 

(Fraport Slovenija 2017c). 

Aeropolis bo ponujal vrsto zanimivih dejavnosti, kot so (Fraport Slovenija 2017c):  

 hotelirstvo in gostinstvo, 

 logistično in skladiščno dejavnost, 

 podjetja visoke tehnologije, 

 banke in zavarovalnice, 

 pisarniško dejavnost in zastopništva, 

 kongrese in sejme, 

 športno-rekreacijsko dejavnost, 

 regionalne sedeže letalskih družb, 
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 manjše start-up inkubatorje, 

 trgovino in zabaviščno dejavnost, 

 športno-rekreativno dejavnost, 

 dopolnilne storitve (lekarna, frizer, drogerija ...). 

Na enem mestu bodo dostopne ugodne prometne povezave, hotelske namestitve, konferenčne 

dvorane, pisarne, razni servisi itd. S tem bo odprta pot podjetništvu naslednje generacije. Po 

delu bo možna sprostitev v nakupovalnih centrih in uličnih lokalih. Pričakovano je, da bo več 

podjetij na enem mestu sprožilo verižno reakcijo in bo lokacija postala zanimiva že zaradi 

velike koncentracije kupcev na enem mestu. Zaradi tega bi lahko prišlo tudi do porasta cen 

nepremičnin (Fraport Slovenija 2017c). 

Napajalna cesta na severni strani, ki je trenutno v preusmeritvi in gradnji, bo zaokrožila 

območje Aeropolisa. Prometni režim bo imel ločene uvoze za potniški promet in tovorna 

vozila ter bo razbremenil notranje cestno omrežje in skrajšal dovozne poti. Dostopnost 

letališča in razvoj logističnih dejavnosti naj bi hkrati še povečala posodobljena železniška 

proga. Tudi potniški cestni promet bo bogatejši za vozlišče z avtobusno postajo. Sodobna 

prometna organizacija bo izboljšala pretočnost letališča in s tem ustvarila nove možnosti za 

komercialni razvoj (Fraport Slovenija 2017c). 

Razvoj Aeropolisa bo potekal v štirih razvojnih fazah. Posamezne faze gradenj projektov se 

bodo sproti prilagajale tržnim razmeram in se bodo lahko med seboj tudi prekrivale. Trenutno 

je v gradnji nova cesta do letališča, v bližnji prihodnosti pa se bo začela prenova obstoječega 

potniškega terminala (Fraport Slovenija 2017c). 

Prva razvojna faza bo zajemala širitev logističnega parka in gradnjo hotelsko-kongresnega 

centra. Druga razvojna faza bo zajemala izgradnjo novega tovornega terminala, nove 

avtobusne postaje, parkirne hiše in širitev logističnega centra, ker se bo povečala pretočnost 

letališča. V tej fazi je načrtovan tudi pričetek gradnje poslovnega parka. Tretja razvojna faza 

bo prilagojena rasti letališkega prometa. Če bo letališki promet naraščal, bo potrebna širitev 

že začetih projektov. Poslovni park naj bi dobil v tej fazi svojo končno podobo. Zgrajeni naj 

bi bili tudi prostori za razvoj dejavnosti vzdrževanja in servisiranja letal. V četrti fazi je 

predvidena izgradnja železniške povezave, s čimer bi bila zaokrožena podoba letališča. 

Nastalo bo novo komunikacijsko vozlišče z organiziranim javnim prometom. Predvidena je 

širitev logističnega centra zaradi še boljše pretočnosti prometa (Fraport Slovenija 2017c). 

Na letališču trenutno najbolj primanjkuje prenočitvenih zmogljivosti in konferenčnih 

prostorov, zato bo najprej na vrsti gradnja hotela. Hotelsko-konferenčni kompleks bo 

zasnovan na prilagodljivih prostorskih rešitvah, ki bodo dopuščale gradnjo po fazah in razvoj 

različnih dopolnilnih dejavnosti. Za kompleks je predvidenih 30000 m
2
 zemljišča, na katerem 

bo zgrajen štirinadstropen objekt z več kot 25000 m
2
 površine. Hotelski del bo imel 168 

ležišč, poleg tega pa še poslovne prostore, namenjene najemu (Fraport Slovenija 2017c). 
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V drugi fazi gradnje Aeropolisa je predviden tudi lasten poslovno-trgovski park, ki bo 

namenjen podjetjem, ki želijo ali potrebujejo dostopnost do mednarodnih prometnih povezav. 

Poslovno-trgovskemu parku je namenjenih 50000 m
2
 površine ob novi obvoznici. Površina je 

namenjena nizki pozidavi in bo imela okoli 60 % zelenih površin. Na posameznih zemljiščih 

površin med 2500 in 4000 m
2
 je predvidena izgradnja dvonadstropnih objektov z možnostjo 

parkiranja v kletni etaži. Cilj je pritegniti uspešna mala in srednje velika podjetja ali 

predstavništva velikih korporacij. Za vzhodni del parka je predvidena trgovsko-zabaviščna 

dejavnost (Fraport Slovenija 2017c). 

Poslovnemu centru je namenjenih 22000 m
2
 površin. Sestavljen bo iz več dvo-, tro- in 

štirinadstropnih zgradb. Te bodo razporejene okoli osrednjega atrija. Vsak objekt bo zgrajen 

na svojem komunalno opremljenem zemljišču velikosti od 2500–4000 m
2
. Omogočeno bo 

ločeno lastništvo posameznih objektov. Najprej bosta zgrajena dva objekta s skupno 17700 m
2
 

površine. Predvidenih je tisoč parkirnih mest, ki bodo večinoma v kletnih etažah. Poslovni 

center bo namenjen storitvenim dejavnostim in predstavništvom. V pritličju bodo gostinski 

lokali in druga dopolnilna ponudba (Fraport Slovenija 2017c). 

V Aeropolisovem načrtu je predvidena tudi širitev logistično-distribucijskega centra. Na 

območju med Luko Koper in avstrijsko mejo je primanjkljaj takih centrov. Na celotnem 

območju letališča je predvidenih skupno 87100 m
2
 površin za logistične dejavnosti. Od tega 

bo 27100 m
2
 površin v Aeropolisovem logistično-distribucijskem centru. Objekti bodo eno- 

do dvoetažni. Posamezne gradbene parcele bodo obsegale od 2500 do 4000 m
2
. Investitorjem 

bo omogočena gradnja lastnih centrov in visokih skladišč in celo najemniških večnamenskih 

skladišč (Fraport Slovenija 2017c). 

Vse stavbe v območju Aeropolisa bodo zasnovane na načelu pasivne gradnje. Za povečanje 

deleža zelenih površin bodo parkirišča zgrajena v kletnih etažah. V postopku raziskav je tudi 

možnost proizvodnje in skladiščenja obnovljive energije za lastne potrebe. Trenutno je na 

letališču zaposlenih okoli 2000 ljudi, z izgradnjo Aeropolisa naj bi se številka povečala še za 

nadaljnjih 3000. Največ novih zaposlitev je predvidenih v storitvenih dejavnostih in turizmu 

(Fraport Slovenija 2017c). 

5.5.2 Fraportova Letalska akademija 

Letalska industrija je, zahvaljujoč moderni tehnologiji in več tisočim potnikom, ki dnevno 

potujejo iz enega konca sveta na drugega, ena najhitreje rastočih industrijskih panog na svetu. 

Naloga letališč je, da potnikom omogočijo kar se da varno in udobno potovanje. Dejstva, da je 

to mogoče doseči le s pomočjo neprestanega izobraževanja in izboljšav, se zavedajo tudi v 

podjetju Fraport Slovenija. Na ljubljanskem letališču bo v skladu s tem v prihodnjem letu 

zrasla Fraportova Letalska akademija, ki bo zasnovana v tesnem sodelovanju s Fraportovim 

gasilskim izobraževalnim centrom (FTC) v Frankfurtu, Izobraževalnim centrom za zaščito in 
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reševanje Republike Slovenije in Fakulteto za organizacijske vede, ustanovno članico 

Univerze v Mariboru (Fraport Slovenija 2017f). 

Fraportova Letalska akademija v Ljubljani se trenutno ponaša s skupno več kot dvajsetimi 

programi usposabljanj, ki so razdeljeni na tri temeljna področja – gasilsko-reševalna, 

zemeljsko oskrbo in upravljanje letališča. Sodobno oblikovani programi bodo udeležencem 

ponujali širok nabor znanj s področja kriznega upravljanja in delovanja v primeru izrednih 

razmer, kot so letališki požari, letalske nesreče in drugi nepričakovani dogodki na letališču. 

Usposabljanja, ki bodo trajala od nekaj ur pa vse do nekaj mesecev, bodo izpeljana v različnih 

jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini, hrvaščini in srbščini, odvisno od skupine 

udeležencev. Teoretično znanje, ki ga bodo sodelujoči pridobili v prvem delu usposabljanj, bo 

v drugem delu nadgrajeno s praktičnimi, realističnimi vajami, ki jih bodo udeleženci izvajali 

skupaj z inštruktorji v novozgrajenem izobraževalnem centru na območju ljubljanskega 

letališča, v gasilskem izobraževalnem centru v Frankfurtu oz. na lokaciji udeleženca 

usposabljanja. Posamezniki bodo potrebno znanje, spretnosti in veščine pridobili s pomočjo 

moderne opreme in kar treh simulatorjev v naravni velikosti; dveh letal in enega helikopterja. 

Zahtevnejša usposabljanja, med katere spada tudi gašenje notranjih požarov in obvladovanje 

nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, se bodo odvijali v Izobraževalnem centru za 

zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu in v Sežani. Dobro izobraženi inštruktorji, ki 

so v svojih preteklih delovnih letih pridobili neprecenljive izkušnje, in dejstvo, da Fraport AG 

upravlja različne tipe letališč po vsem svetu, sta le dve izmed prednosti, ki Akademijo v 

Ljubljani postavijo ob bok drugim izobraževalnim centrom, kot so centri v Veliki Britaniji, na 

Švedskem in v Turčiji. Močen trg in neverjetna konkurenca sta tako, med drugim, pomembna 

dejavnika za neprestano posodabljanje in izboljševanje programov, razširitev storitev in 

prizadevanje, da bi zainteresiranim posameznikom ponudila kar najbolj kakovostno znanje. 

Vsi programi usposabljanj so oblikovani po standardih in priporočilih Mednarodne 

organizacije civilnega letalstva (ICAO), Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) in 

Ameriškega nacionalnega združenja za požarno varnost (NFPA), kar pomeni, da so 

mednarodno priznani po vsem svetu (Fraport Slovenija 2017f). 

Ker je kakovostno teoretično znanje ključnega pomena za primeren odziv v kriznih situacijah, 

se je Akademija odločila, da bo svojo ponudbo s sodelovanjem s Fakulteto za organizacijske 

vede Univerze v Mariboru še dodatno nadgradila. Oblikovan je bil mednarodni dodiplomski 

študijski program na področju kriznega upravljanja. Program bo v prihodnosti razširjen tudi 

na druga področja, pri čimer bodo imeli študentje možnost sodelovanja s strokovnimi 

sodelavci Fraportove Letalske akademije, udeležbe pri različnih študijah primera, projektih in 

raziskavah (Fraport Slovenija 2017f). 

Akademija med drugim ponuja tudi svetovanje na področju gasilstva in reševanja, ki se 

nanašajo na zaščito pred požari, ocenjevanje tveganj in oblikovanje požarnega načrta. Vizija 

Fraportove Letalske akademije tako ni le podajanje znanja, temveč vključevanje 
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posameznikov v celotno izkušnjo kriznega upravljanja. Dolgoročni cilj izobraževalnega 

centra je sodelovanje s številnimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami in organi, 

razširitev storitev tudi na druga področja ter s tem povezovanje različnih svetov (Fraport 

Slovenija 2017f). 

5.6 Sestava uporabnikov letališča 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ima svoje uporabnike, ki jih lahko razdelimo v naslednje 

skupine: 

 letalski prevozniki, 

 potniki, 

 turistične agencije, 

 špediterji, 

 druga podjetja in posamezniki (trgovska, gostinska rent-a-car ponudniki, taksisti itd.), 

 okoliške skupnosti. 

Med letališčem in zgoraj naštetimi skupinami veljajo določeni medsebojni odnosi. Za 

določene letališke storitve so letalski prevozniki, špediterska in druga podjetja ena skupina 

končnih porabnikov, s katerimi je letališče povezano neposredno. Na drugi strani pa imamo 

potnike in določena podjetja, ki so porabniki podjetij prve skupine in je letališče z njimi 

povezano posredno. Okoliška skupnost predstavlja posebno skupino, v kateri je trženje 

komercialnih dejavnosti letališča še posebej pomembno z vidika družbene odgovornosti.  

5.7 SPIN analiza 

Analiza prednosti, slabosti, izzivov in nevarnosti (SPIN) kaže, da potencial komercialnih 

storitev na letališču JP ni v celoti izkoriščen. 

Prednosti letališču JP so naslednje: 

 geografski položaj Slovenije v Evropi, 

 bližina glavnega mesta, 

 ni časovnih omejitev letalskega prometa, 

 visoka izobraženost delovne sile na letališču, 

 pripadnost zaposlenih podjetju, 

 evro območje, 

 letališče je del globalne mreže Fraportovih letališč, 

 pozitivno finančno stanje, 

 sodobna letališka infrastruktura, 

 urejena in pridobljena projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za 

nov potniški terminal, 
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 kakovostne storitve, 

 visoka stopnja prilagodljivosti letaliških sistemov, 

 proste kapacitete, 

 velik skupen evropski trg. 

Slabosti so naslednje: 

 pomanjkanje nacionalne strategije, 

 majhno število letalskih prevoznikov, 

 visoki stroški izobraževanje kadra, 

 visoke investicije za razvoj, 

 pritiski prevoznikov na zmanjšanje stroškov na letališču, 

 ni večjih novih finančnih vložkov v turistične prenočitvene kapacitete, 

 vedno večja konkurenčnost na mednarodnih letališčih, 

 slabša konkurenčnost ponudbe glede na druga okoliška letališča, 

 slaba umeščenost letališča v prometno infrastrukturo, 

 nepovezanost letalskega sektorja z drugimi panogami v gospodarstvu, 

 pomanjkanje izvajalcev letalskih dejavnosti, 

 neizkoriščenost dobre geografske lege, 

 slaba prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije na tujih trgih, 

 pomanjkanje infrastrukture za razvoj letalske industrije. 

Izzivi oz. priložnosti so naslednji: 

 razvoj turizma v okoliških slovenskih mestih, 

 tržni potencial regije Alpe Adria, 

 povečan obisk tujcev v Slovenijo, veliko jih prispe na letališče, 

 liberalizacija letalskega prometa v evropski skupnosti, 

 večanje kapacitet zračnega prostora, 

 uvedba rednih medcelinskih povezav, 

 razvoj zračnega tovornega prometa – velik potencial za postavitev centra v JV evropski 

regiji, 

 proste letališke kapacitete, 

 prihod nizkocenovnih prevoznikov na letališče in njihovo povečano zanimanje za nove 

destinacije, 

 nove letalske povezave po prevzemu skupine Fraport, 

 razvoj športnih dejavnosti na letališčih regionalnega pomena, 

 sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo v smeri skupnega privabljanja tujih 

letalskih gostov v Slovenijo, 

 razvoj letalske industrije, 

 razvoj vzdrževalnih sektorjev, 
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 povečanje tržnega okoliša letališča in števila potnikov ter tovora iz sosednjih regij, 

 gospodarska rast in okrevanje gospodarstva v Sloveniji, 

 možen takojšen razvoj infrastrukture, 

 možnosti širitve letališča in z njim povezanih dejavnosti, 

 razvoj poslovne cone in spremljajočih dejavnosti (trgovine, tematski parki, Outlet 

Village). 

Nevarnosti so naslednje: 

 spremembe v povezavah (aliansah) med letalskimi prevozniki, 

 odvisnost od nacionalnega letalskega prevoznika, 

 razvoj komercialnih neletalskih storitev na bližnjih, konkurenčnih letališčih,  

 zmanjšanje izvajanja gospodarskih dejavnosti na letališču zaradi selitve letalske 

dejavnosti v bolj konkurenčno tuje okolje, 

 povečanje stroškov v panogi letalskih prevoznikov, na katere letališče nima vpliva, 

 prepočasen odziv na izboljšanje infrastrukture in ponudbe konkurenčnih letališč, 

 hitre spremembe slovenske zakonodaje, ki je hkrati zelo toga, 

 lažje odhajanje potnikov na okoliška letališča zaradi vključenosti v EU, 

 toga slovenska davčna zakonodaja. 
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6 OPIS IN PREDSTAVITEV NELETALSKIH KOMERCIALNIH STORITEV 

KONKURENČNIH LETALIŠČ 

Za načrtovanje novih storitev na Letališču JP so bile iz javno dostopnih podatkov
2
 analizirane 

storitve na naslednjih bližnjih letališčih v tujini: Letališče Marko Polo Benetke, Letališče 

Franjo Tuđman Zagreb, Letališče Celovec, Letališče Graz in Letališče München. Na koncu so 

predstavljene še storitve letališča Changi v Singapurju, ki po raziskavi organizacije Skytrax 

zaseda prvo mesto glede ponudbe komercialnih storitev potnikom (Skytrax 2017). 

6.1 Letališče Marko Polo Benetke 

Podatke o dejavnostih letališča v Benetkah smo povzeli po njihovi javno dosegljivi spletni 

strani na naslovu www.veniceairport.it (Venice Airport 2017). 

Letališče v Benetkah ima zelo razvito trgovinsko in gostinsko dejavnost. Na različnih delih 

letališča deluje 35 različnih prodajaln ter enajst barov in restavracij. Še 35 drugih podjetij se 

ukvarja z bančnimi storitvami, prevozi, turizmom in drugimi specialnimi storitvami. Vsa, 

razen dveh podjetij, delujejo v nadzorovanem delu letališča. 

Potnikom je v odhodnem terminalu v javno dostopnem delu na voljo storitev ovijanja prtljage. 

Tako v javnem kot nadzorovanem delu ponujata potnikom telefonske storitve dve podjetji. V 

javnem delu so obiskovalcem dostopne storitve banke, v javnem in nadzorovanem delu pa 

lahko potniki zamenjajo še valute v menjalnicah. 

Na letališču je poskrbljeno za vse osebe s posebnimi potrebami. Za invalidne osebe ima 

letališče posebne mobilne naprave za vkrcavanje in izkrcavanje, brezplačna rezervirana 

parkirišča in salon v bližini vstopnih vrat v odhodnem terminalu. Osebam s posebnimi 

potrebami je zagotovljena povečana količina prtljage, ki jo potrebujejo za prevoz medicinskih 

pripomočkov ali opreme za gibanje. Pomoč osebam s posebnimi potrebami je brezplačna. 

Letališče je pričelo tudi s projektom »Autism, making my way through the airport«. Letališče 

je za osebe z avtizmom organiziralo pomoč na letališču, izdalo različne brošure in jim 

omogočilo predhoden obisk na letališču. Doječim materam so namenjene blizu sanitarij 

nameščene previjalnice in negovalnice. 

Za potnike, ki si želijo VIP storitve, ponuja letališče večjezične hostese, ki nudijo spremljavo 

skozi terminal, pomoč pri kontroli potnega lista in spremstvo do salona ali do vstopnih vrat na 

                                                 

2
 Pri pripravi podatkov za primerjavo dejavnosti, ki se izvajajo na različnih letališčih, ki smo jih 

primerjali, smo pripravili vprašalnike ter jih poslali vsem upravljavcem letališč. Žal v postavljenem 

roku za pridobitev podatkov nismo prejeli nobenega izpolnjenega vprašalnika oziroma povratne 

informacije, kljub temu da so bili po telefonu opomnjeni in naprošeni za pomoč pri zbiranju podatkov. 

Skladno z omenjenim so prikazani samo javno-dostopni podatki. 

http://www.veniceairport.it/
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letalo. Storitev je na voljo za odhodne in prihodne lete. Za odhodne lete so na voljo tudi 

minibus in portirske storitve za prevoz prtljage. 

Letališče ima za potnike tudi VIP salon (prigrizki, pijače, tuš in higienski izdelki, internetno 

povezavo itd.). Potniki posebnih prednostnih kartic imajo vstop prost, ostali potniki pa lahko 

vstop v salon dokupijo. Ena od takšnih kartic je »Club il Millione Card« za potnike, ki 

pogosto letijo z beneškega letališča.  

Druge dejavnosti, ki jih letališče ponuja svojim potnikom, so: 

 Celotno letališko območje je pokrito z wi-fi omrežjem, potniki se lahko nanj povežejo 

kjer koli v potniškem terminalu.  

 Letališče ponuja tudi raznovrstne B2B storitve (oglaševanja na spletni strani letališča in 

na samem letališču). 

 Na letališču ima sedež dvanajst špediterskih podjetij, ki opravljajo različne logistične in 

carinske dejavnosti. 

 Letališče za javne in zasebne poslovne subjekte organizira tečaje iz varnostnega 

usposabljanja in ponuja svetovalne storitve. Letališče izdaja tudi učni material (priročnike 

in povzetke). Tečaje vodijo certificirani inštruktorji in potekajo v prostorih letališča. 

 Organizatorji potovanj imajo možnost najeti sprejemne pulte, ki se nahajajo v prihodnem 

in odhodnem terminalu. Posebne storitve so namenjene tudi podjetjem, ki organizirajo 

križarjenja in čarterske lete. Namen storitev je olajšati letališke formalnosti za tovrstne 

potnike. Ta storitev ni vedno na voljo oz. je na voljo le ob avtorizaciji ustreznih organov. 

 Zasebnim letalom so namenjene storitve zemeljske oskrbe. Take storitve so rezervacija 

parkirišča ali hangarja za vzdrževanje, zastopanje z lokalnimi uradi, telekomunikacijski 

nadzor, registracija, razvrščanje in prevoz prtljage, pomoč pri parkiranju, razkladanje in 

nakladanje opreme, čiščenje notranjosti letal in razledenitve zunanjih površin, prevozi 

posadke in potnikov med terminali ter ketering. 

6.2 Letališče Franjo Tuđman Zagreb 

Podatke o dejavnostih letališča v Franjo Tuđman Zagreb smo povzeli po njihovi javno 

dosegljivi spletni strani na naslovu www.zagreb-airport.hr (Zagreb Airport 2017). 

Letališče Franjo Tuđman Zagreb ponuja potnikom in obiskovalcem različne storitve v obliki 

trgovinskih in gostinskih dejavnosti, poslovnih storitev ter turističnih informacijskih točk. 

Poskrbljeno je tudi za potnike invalide. Podjetjem so namenjene storitve B2B, parkiranje in 

oglaševanje na letališču. 

Na letališču deluje pet trgovinskih podjetij, ki imajo svoje lokacije razporejene pred varnostno 

kontrolo in za njo ter v prostoru za prihode oz. srečanja. Ena od trgovin ponuja nabor izdelkov 

več kot petdesetih domačih oblikovalcev, umetnikov, obrtnikov in mikro proizvajalcev. 

http://www.zagreb-airport.hr/
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Koncept poslovnega modela je zasnovan na zgodbi o hrvaškem oblikovanju in najboljših 

domačih talentih. Druge trgovine ponujajo prestižne mednarodne in domače blagovne 

znamke, revije, knjige, tehnološke izdelke itd. Prispeli potniki lahko v letališkem kiosku 

kupijo avtobusne vozovnice za prevoz v Zagreb in v vsa mesta na Hrvaškem, pa tudi 

vstopnice za koncerte ter kulturne in športne dogodke na Hrvaškem.  

Letališče ima bogato ponudbo gostinske dejavnosti. Na njem deluje osem barov in restavracij 

pred točko varnostnega pregleda in za njo. Ena od prodajaln s hrano je osnovana na konceptu 

prodajalne za potnike, ki se jim mudi in vzamejo hrano ter odidejo. 

Potniki, ki potujejo v poslovnem razredu, imajo možnost spočiti se v poslovnem salonu. V 

njem so samopostrežni bifeji s svežimi prigrizki in prostori za počitek. Potniki imajo na voljo 

brezžičen dostop do interneta, poslovne kotičke z računalniki, televizijskimi sprejemniki in 

dnevnim časopisjem.  

Letališče v Zagrebu ponuja potnikom tudi posebne VIP storitve ob prihodu ali odhodu. 

Storitve so namenjene fizičnim osebam ali inštitucijam, kot so diplomatske in vladne službe.  

Potniki z gibalno oviranostjo se lahko za pomoč na letališču obrnejo na posebne točke, ki so 

razporejene po celotnem potniškem terminalu. Tu so potnikom na voljo različna spremstva, 

mobilna stranišča znotraj terminala in prirejena mesta za prijavo na let za invalide ter 

slabovidne osebe. 

Na letališču so tudi številne druge namenske storitve (brezplačno omrežje wi-fi, bankomata in 

valutni menjalnici, okence za rezervacijo letalskih kart, območje za kadilce, previjalnice in 

negovalnice, molilnice, turistični informacijski center itd.). 

Letališki parkirni prostor je razdeljen na parkirne prostore za javni promet in B2B prevoze ter 

parkirne prostore za potnike v odhodu.  

Letališče Zagreb poleg vseh storitev ponuja obiskovalcem tudi vodene oglede. Namenjeni so 

predvsem predšolskim otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem in študentom. Ogledajo si 

lahko dogajanje na letališču, prevoz prtljage, vozila in opremo za servisiranje …  

Podjetjem je namenjen zakup oglaševalskega prostora na letališču. Letališče trži tudi 

dovoljenja za snemanje in fotografiranje na letališču. Obstaja tudi velik potencial za razvoj 

nepremičnin. 

6.3 Letališče Celovec 

Podatke o dejavnostih letališča v Celovcu smo povzeli po njihovi javno dosegljivi spletni 

strani na naslovu www.klafenfurt.airport.at (Kärntner Flughafen Betriebs 2017). 

http://www.klafenfurt.airport.at/


 

36 

Letališče v Celovcu je manjše od Letališča JP in ponuja lete na Dunaj, v Bologno, Bonn, 

Hamburg ter sezonsko v London (Gatwick). Letališče ima majhen potniški terminal s 

trgovino, restavracijo in teraso za obiskovalce. Vstop na teraso je za obiskovalce brezplačen 

in jim ponuja razgled na letališko stezo. V odhodni dvorani se nasproti območja za prijavo na 

let nahaja bar, ki ponuja prigrizke, kavo in čaj. Za organizirane skupinske prevoze je moč 

najeti njihov ketering. V ponudbi je tudi možnost najema prostora za organizacijo različnih 

prireditev (seje, konference, predavanja idr.) do 150 oseb. Na letališču deluje trafika, v 

terminalu za odhode pa trgovina. Potnikom so na terminalu na voljo predali za shranjevanje 

prtljage v dveh velikostih, mali in veliki.  

Druge dejavnosti, ki jih letališče ponuja svojim potnikom, so: 

 Celovško letališče ponuja potnikom 400 parkirnih mest na dveh površinah. Na parkirišču 

se nahaja še polnilna postaja za električna vozila, ki omogoča brezplačno polnjenje vozil. 

 Neposredno ob terminalu za potnike se nahaja taksi postaja. V pritličju potniškega 

terminala se nahajajo okenca sedmih ponudnikov vozil rent-a-car.  

 Organiziranim skupinam obiskovalcev letališče ponuja vodene oglede.  

 Poslovni potniki imajo možnost najema letal dveh podjetij. Eno od podjetij ima v 

ponudbi tudi letalske prevoze bolnikov in panoramske lete po avstrijski Koroški z letalom 

ali helikopterjem. Dve podjetji ponujata panoramske lete, eno pa šolo letenja s 

helikopterjem. 

 Potniki, ki letijo z zasebnimi letali, imajo na voljo storitve centra splošnega letalstva. To 

jim ponuja spremstvo in pomoč pri urejanju formalnosti, vzpostavitev stika z lokalnimi 

dobavitelji goriva in s podjetji za preskrbo s hrano na letalu, hotelsko rezervacijo in 

naročanje transporta. 

 Podjetjem sta za organizacijo dogodkov na voljo dva popolnoma opremljena konferenčna 

prostora (26 in 60 m
2
).  

6.4 Letališče Graz 

Podatke o dejavnostih letališča v Grazu smo povzeli po njihovi javno dosegljivi spletni strani 

na naslovu www.flughafen-graz.at (Graz Airport 2017). 

Letališče Graz se nahaja blizu drugega največjega avstrijskega mesta Graz. Gre za manjše 

letališče z vzpostavljenimi rednimi (14) in sezonskimi (18) povezavami na destinacije 

večinoma v Evropi in nekaj v Turčiji in Egiptu. Trenutno izvaja lete 17 letalskih družb. 

Letališče sestavljata dva terminala s trgovinami, potovalnimi agencijami, restavracijo, banko 

in drugimi ponudniki storitev. 

Na letališču delujeta dve trgovini. Ena, ki je za varnostno kontrolo, je namenjena samo 

potnikom, medtem ko je trgovina Spar namenjena potnikom in tudi vsem obiskovalcem, ki ne 

potujejo. V njej lahko nakupujejo živila in produkte za vsakodnevno uporabo do 22. ure, ko so 

http://www.flughafen-graz.at/
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druge lokalne trgovine že zaprte. 

Potniki imajo možnost opravljanja bančnih storitev na letališki banki, organiziranja potovanj 

pri dveh potovalnih agencijah, najema vozil, koriščenja gostinskih storitev (restavracija in dve 

kavarni). 

Letališče ponuja potnikom in obiskovalcem 2300 parkirnih mest na prostem in v garažni hiši. 

V bližini prihodov se nahajajo mesta za taksije. Potniki, ki so prileteli na letališče, lahko 

najamejo poseben »shuttle« servis, ki jih pripelje z letališča neposredno do šestih term in 

nazaj na letališče. 

Druge dejavnosti, ki jih letališče ponuja svojim potnikom, so: 

 Posebnost letališča je letališka galerija, ki ponuja na ogled razna umetniška dela. 

Letališče vsako leto skupaj s kulturnim oddelkom mesta Graz organizira šest razstav in 

dogodkov. 

 Informacijski pult ponuja storitev zasilnega potnega lista, če ga potnik izgubi ali pozabi. 

 Potniki imajo možnost brezplačne uporabe interneta. 

 Letališče Graz velja za invalidom prijazno letališče. Rezervacijo oskrbe lahko osebe s 

posebnimi potrebami uredijo preko svoje potovalne agencije ali letalske družbe in je za 

njih brezplačna.  

 Za otroke je urejen »kiddie-air« kotiček. Namenjen je družinam, da laže počakajo na let 

ali pri čakanju obiskovalcev. Kotička se nahajata v odhodni in prihodni hali ter imata 

dodaten prostor zunaj letališča. 

 VIP salon za poslovne potnike obsega prostor za delo, salon in bivalni prostor. 

 Za organizirane skupine obiskovalcev je po vnaprejšnji prijavi možen ogled letališča.  

 Letališče ponuja tudi storitve B2B. Podjetja imajo možnost oglaševanja na modulih z 

osvetljenimi ozadji, promocijskih pultih, vozičkih za prtljago, strešnih panelih zunaj 

letališča in na kontrolnem stolpu. 

 Na letališču se nahajajo štiri različno opremljene konferenčne sobe.  

 Podjetja imajo možnost najeti pisarne ali prodajne prostore na letališču.  

 Center splošnega letalstva ponuja storitve zasebnim pilotom in poslovnim potnikom. Na 

letališču ima sedež pet zasebnih letalskih podjetij, ki opravljajo prevoze. Dodatnih osem 

podjetij izvaja tudi šole letenja za civilna letala. 

 Na letališču Graz izvedejo vsakodnevno okoli 20 letalskih povezav, ki povezujejo 

lokacije za tovorni promet. Od leta 2001 ima letališče eno izmed najsodobnejših tovornih 

infrastruktur v jugovzhodnoevropski regiji. Tovorne storitve na letališču opravlja 13 

podjetij. 

 Na letališču je možno po dogovoru opraviti tudi komercialno snemanje videoposnetkov 

in fotografiranje. Stroški se zaračunavajo glede na trajanje snemanja ali fotografiranja. 
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6.5 Letališče Trst 

Podatke o dejavnostih tržaškega letališča smo povzeli po njihovi javno dosegljivi spletni 

strani na naslovu www.triesteairport.it (Trieste Airport 2017). 

Letališče v Trstu ponuja potnikom različne dejavnosti, kot so konferenčni objekti, sprejemni 

pulti (v prihodnem in odhodnem terminalu), oglaševanje (na panojih na območju letališča 

znotraj ali zunaj terminala), bare, restavracije, poslovne salone in klube. Ponujajo tudi storitve 

za potnike z omejeno zmožnostjo gibanja. 

Potniki imajo možnost včlanitve v letališki FVG klub (Fly Very Good). Namenjen je 

ustvarjanju zaupanja pri strankah, ki pogosto uporabljajo letališče. Člani kluba imajo 

naslednje prednosti: 

 neomejen dostop do poslovnega salona, 

 50 % popust na parkirne tarife letališča (ali znižanje polletne parkirne tarife), 

 telefonsko prijavo, 

 rezerviran prostor na parkirišču P2, 

 50 % popust za uporabo sejne sobe ali konferenčne dvorane, 

 preprostejše opravljanje tržnih postopkov na letališču. 

Potniki z zmanjšano možnostjo gibanja imajo na letališču na voljo številne storitve, kot npr. 

namenski, rezerviran prijateljski prostor, imenovan »Sala Amica«, ki je čakalnica v javnem 

območju terminala, opremljena s telefonom za priklic pomoči, rezervirane parkirne prostore z 

dostopnimi rampami, ki omogočajo dostop do vseh območij in storitev letališča, več točk, ki 

so rezervirane za osebe z zmanjšano možnostjo gibanja in so ob čakalnicah za vkrcanje, 

toaletne prostore brez arhitekturnih pregrad itd. 

Letališče ima gostinsko ponudbo v obliki barov in restavracije v nadzorovanem in prostem 

delu letališča. Restavracija je na voljo potnikom in njihovim spremljevalcem.  

Druge dejavnosti, ki jih letališče ponuja svojim potnikom, so: 

 okence za nakup letalskih vozovnic,  

 bankomati,  

 avtomati s hrano in pijačo,  

 kiosk,  

 avtomatske fotografije,  

 turistična informacijska točka in  

 wi-fi omrežje. 

Tovorni promet obsega dejavnosti v lastnem terminalu; trenutno imajo na letališču sedež tri 

špedicijska podjetja. 

http://www.triesteairport.it/
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6.6 Letališče München 

Podatke o dejavnostih letališča v Münchnu smo povzeli po njihovi javno dosegljivi spletni 

strani na naslovu www.munich-airport.com (Munich Airport 2017). 

Letališče München je eno od nemških pomembnejših mednarodnih letališč. Po številu 

potnikov je na drugem mestu, takoj za frankfurtskim letališčem, na sedmem mestu v Evropi in 

na petnajstem mestu v svetu. V letu 2016 je z letališča potovalo 42 milijonov potnikov. 

Vzpostavljene ima lete z 248 destinacijami po vsem svetu. 

Letališče ponuja potnikom bogato paleto storitev v obliki trgovskih, storitvenih in gostinskih 

dejavnosti. Na njem se nahaja približno 150 trgovin na 43000 m
2
 veliki površini. Od podjetij, 

ki ponujajo poštne storitve, ima eno v varovanem območju lastno avtomatizirano postajo za 

prevzem ali oddajo poštnih pošiljk. Letališka lekarna ponuja preko 12000 zdravil na recept in 

brez njega. Druge storitve, ki jih ponuja letališče, so še bencinska postaja, fotokopirnica, ki 

obratuje 24 ur dnevno, in pralnica oblačil. Tri podjetja ponujajo tudi pravne storitve, svoj 

sedež na letališču pa ima tudi 13 potovalnih agencij. Tam se nahaja tudi 59 gostinskih 

objektov in »Kinderland« – kotiček za otroke. V javnem območju delujejo letališka klinika in 

kozmetična ambulanta, zobozdravstvena ambulanta, zasebna dermatološka ambulanta, 

oftalmološka ambulanta, kirurška in ginekološka ambulanta, ortopedski center itd. Letališče 

ponuja potnikom in obiskovalcem številne welness storitve. Med veznimi leti se lahko potniki 

v transferju spočijejo v posebnih kabinah za počitek (Napcabs). Seveda imajo potniki na voljo 

brezplačno wi-fi omrežje. 

Podjetje Hilton ima na letališču poleg hotela lastne terme; tu imajo 17 metrski plavalni bazen, 

savno, parne kopeli, solarije in fitnes center. Vse sobe so opremljene z najnovejšo tehnologijo 

in ponujajo luksuzen ambient. Poleg hotela Hilton se nahaja še hotel Novotel, ki ima lastno 

restavracijo, bar, telovadnico in fitnes. 

Na letališču je osem različnih VIP salonov za poslovne in posebne potnike. Svoje salone 

imajo letalske družbe Air France, KLM, British Airways, Emirati in Lufthansa. Poslovnim 

potnikom letališče ponuja storitve osebne asistence in pomoči.  

Potniki iz držav EU in Švice imajo možnost uporabe avtomatskega preverjanja elektronskega 

potnega lista pri predhodni registraciji.  

V območju terminala 1 in 2 so pripravljena taksi mesta. Podjetje Audi ima na letališču salon, 

ki ponuja na ogled svoj portfolio vozil. Svoj servisni center ima tudi podjetje Mercedes-Benz. 

Na letališču je možno najeti vozilo (rent-a-car) preko štirih pogodbenikov. Trije ponudniki 

ponujajo storitve deljenja lastništva avtomobila (t. i. car sharing). 

Druge dejavnosti, ki jih letališče ponuja svojim potnikom, so: 

 Poskrbljeno je za osebe s posebnimi potrebami, namenjena so jim prilagojena stranišča, 

http://www.munich-airport.com/
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pa tudi posebna stranišča v ločenih prostorih za tiste z zelo hudimi okvarami. 

 Mamice z otroki lahko najamejo otroške vozičke za prevoz po letališču, omogočen pa jim 

je tudi dostop do previjalnic.  

 Letališče ponuja vernikom v uporabo različne prostore za molitve.  

 Za posameznike in vnaprej najavljene potnike je možen ogled letališča.  

 Letališče ponuja podjetjem oz. poslovnim subjektom številne B2B storitve. Podjetja 

lahko za srečanja, konference in delavnice najamejo konferenčne dvorane z dodatno 

možnostjo pogostitve. Najeti je možno tudi poslovne prostore v obliki pisarn, trgovin, 

restavracij in drugih tipov. 

6.7 Druga svetovna letališča 

Skytrax organizacija za raziskave v letalstvu vsako leto prireja World Airports Awards, kjer 

potniki ocenjujejo letališča glede na storitve, ki jim jih ponujajo. Med najboljša letališča na 

svetu v letu 2017 se uvrščajo letališča: Changi (Singapur), Haneda (Tokijo), Incheon (Seul), 

München, Hong Kong International Airport, Hamad International Airport, Chubu Centrair 

Nagoya, Zürich Airport, London Heathrow Airport in Frankfurt Airport. Letališče v Tokiu 

velja za najbolj čisto letališče, Hong Kongu pa ima najboljše jedilnice. Najboljše možnosti za 

nakupovanje ponuja londonski Heathrow. Letališče Changi, ki zaseda prvo mesto, ponuja po 

mnenju potnikov zelo kakovostne prostore za preživljanje prostega časa in najboljši hotel 

(Skytrax 2017). Singapursko letališče ponuja še kino, bazene, ribnike in vrtove (tematsko 

razdeljene na kaktusov, vodni, orhidejin, sončnični, začarani in metuljev), sprehajalne poti, 

centralno galerijo, welness centre in brezplačne vodene oglede po letališču (Changi Airport 

2017). 
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7 MOŽNOSTI RAZVOJA KOMERCIALNIH STORITEV NA LETALIŠČU 

JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA 

V prejšnjem poglavju je predstavljena ponudba izbranih letališč. V spodnji preglednici 

(preglednica 2) je razviden kratek povzetek, ki nam bo služil hkrati kot osnova za primerjavo 

z Letališčem JP. Na osnovi te primerjave in drugih pridobljenih podatkov o primerjanih 

letališčih bomo v nadaljevanju, skladno s cilji naloge, predstavili predloge za razvoj 

komercialnih storitev na Letališču JP. 

Preglednica 2: Primerjalna analiza ponudbe neletalskih storitev na obravnavanih 

letališčih 
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Oglaševanje        

 Na letališču X  X X X X X 

 Na spletu X  (X) X X X X 

 Prodaja promocijskih artiklov       X 

Parkiranje        

 Parkiranje X  X X X X X 

 Parkiranje v času počitnic     X  X 

 Kratkoročno parkiranje   X X X  X 

 Spletna rezervacija  X ? X X  X 

Najem poslovnih prostorov        

 Poslovni salon X  X X X   

 VIP storitve X  X  X X X 

Prodaja   X (5)     

 Prostocarinska prodajalna X (1)  X (1)  X (1)  X 

 Moda X (1) X X (2)  X (24)   

 Drugo (knjige) X (2)  X (2) X (1) X (7) X (2) X 

Gostinstvo   X (8)     

 Kavarna X (4)  X (3) X (2) X (5) X (1) X (2) 

 Restavracija / Bar X (3)  X (2) X (1) X (6)  X (1) 

 Hrana za s sabo X (2)  X (3)  X (2)  X (1) 

Storitve za zabavo         

 Brezžična povezava X  X X X ? ? 

 Prostor za dogodke        

Letalska akademija        

 Oskrba letal   X     

 Varnost  X  X  X   

Se nadaljuje 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 
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 Vzdrževanje   X     

Storitve špediterskih podjetij        

 Špediterji X (24)  X X (3) X (12) X (4) X (12) 

Prometne povezave    ?    

 (Shuttle) Avtobus X  X X X X X 

 Železnica     X X X 

 Izposoja vozil X (8)  X (19) X (7) X (6) X (7) X (5) 

Otroci        

 Varstvo otrok  X X     

 Otroški kotički  X     X 

Druge storitve        

 Molilnica  X X X X   

 Menjava denarja / bankomati X  X X X  X 

 Savna        

 Umetnost / galerije  X     X 

Poslovne storitve        

 Konferenčne sobe X   X  X X 

 Poslovni kotiček  X      

Upravljanje odnosov s strankami        

 Programi zvestobe  X  X X   

 Aplikacije za uporabnike X    X  X 

Turizem        

 Turistične informacije x  X X X  X 

 Vodeni ogledi letališča X  X   X X 

 Potovalne agencije X    X  X 

 Razgledna terasa  X   X  X X 

Vir podatkov: Venice Airport 2017; Zagreb Airport 2017; Kärntner Flughafen Betriebs 2017; Graz 

Airport 2017; Trieste Airport 2017; Munich Airport 2017; Fraport Slovenija 2017g. 

Iz preglednice je razvidno, da Letališče JP že sedaj izvaja mnoge izmed navedenih 

komercialnih dejavnosti v primerjavi s ponudbo ostalih letališč, vendar ima še vedno veliko 

prostora za razvoj pri npr. parkirnih storitvah, Letalski akademiji, otrokom in družinam 

prijaznih dejavnostih, verskih dejavnostih itd. 

Glavni poudarek pri razvoju novih komercialnih dejavnosti mora biti na dobrem počutju 

potnika na letališču (personaliziran pristop, nepozaben sprejem, domačnost prostorov idr.), s 

čimer se zmanjša stres in strah pred letenjem. Potreben bi bil tudi poudarek na razvoju 
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ponudbe (mišljeni so predvsem različni dogodki) na letališču s ciljem povečanja obiska tistih, 

ki ne potujejo, so pa lahko v prihodnje potencialni potniki. Letališče JP ima tudi ogromno 

poslovnih potnikov, ki jim je treba posvetiti največ pozornosti, saj so redni uporabniki 

letališča. 

Pri optimizaciji trenutne gostinske in trgovinske dejavnosti na letališču je treba pomisliti tudi 

na prilagajanje ponudbe glede na destinacije, od koder prihajajo potniki (spol, starost in 

kulturne razlike). Opaziti je tudi nepovezanost in pomanjkanje dogovorov o skupnih ciljih 

med akterji na letališču, kot so prevozniki, turistične agencije, hotelirji in drugi. Letališče se 

lahko pri razvoju in uvajanju novih komercialnih dejavnosti zgleduje po uspešnih primerih na 

letališčih v bližnji okolici. 

Pri pregledu javno dostopne ponudbe drugih okoliških letališč (poglavje 6) predlagamo za 

Letališče JP naslednje možnosti za razvoj komercialnih dejavnosti, ki jih v tem trenutku tu še 

ne opazimo: 

 prenova oz. sprememba namembnosti dosedanjih prostorov: postavitev fitnes centra na 

letališču, 

 nadgradnja oglaševanja s panoji: več interaktivnosti, 

 oddajanje nerabljenih zemljišč v lasti Fraporta v najem: predelava travnikov v minigolf 

igrišča, ponudba parkirnih prostorov tudi uporabnikom, ki niso stranke letališča, 

 redna organizacija tematsko različnih dogodkov: predstavitve novih vozil, sezonski 

praznični sejmi, predavanja za javnost, 

 širitev ogledov letališča iz vnaprej predvidenih skupin na individualne oglede, 

 predelava starega letala DC-6 v bar, mini muzej idr., 

 postavitev drogerije/lekarne, 

 postavitev čistilnice oblačil, 

 postavitev avtopralnice (potencialne stranke so poleg potnikov še okoliško prebivalstvo 

in ponudniki rent-a-car ter špediterska podjetja), 

 dodatne trgovine s tehniko in elektroniko, 

 postavitev knjižnice, 

 postavitev muzeja, galerije in razstavnih vitrin na terminalu, 

 postavitev mobilnih prodajaln na terminalih: sladoledarna, trgovinice idr., 

 postavitev »last minute«, »pop up« in outlet trgovin, 

 nadgradnja brezplačnega wi-fi omrežja na letališču v plačljivo storitev po preteku 

določenega brezplačnega časa, 

 postavitev omaric za shranjevanje prtljage, 

 postavitev avtomatov za on-line rezervacije hotelov v prihodnih halah (pobiranje 

provizije od rezervacije), 

 vnaprejšnje elektronsko pošiljanje katalogov potnikom – večina jih kupuje preko 

prenosnika ali mobilnega telefona, 
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 povezovanje vseh akterjev na letališču v skupne projekte (gostinci, trgovci), 

 večja raznolikost svetovno priznanih blagovnih znamk na letališču, 

 izdelava mobilne aplikacije za pametne mobilne telefone glede aktualnih dogajanj na 

letališču (možnost oglaševanja vgrajena v aplikaciji), 

 uvedba programov zvestobe pri nakupih na letališču in pošiljanje vavčerjev zvestim 

potnikom za nakupe pri naslednjem obisku, 

 nagrajevanje potnikov, ki so pripravljeni prostovoljno posredovati svoje kontaktne 

podatke, 

 dodatni kosi prtljage brez doplačila, če so v njej produkti, kupljeni na letališču, 

 vzpostavitev ponudbe po sistemu »meet and greet« (dovoz avta naravnost na ploščad), 

 priprava turistično zanimivih paketov v sodelovanju z letalskimi prevozniki in 

turističnimi agencijami,  

 usposabljanja in tečaji iz požarne varnosti ter varovanja ljudi in premoženja za podjetja in 

druge poslovne subjekte, 

 trženje rojstnodnevnih zabav za otroke na letališču, 

 opremljanje prtljažnih vozičkov z oglasi, 

 iskanje sodelovanj z drugimi letališči v regiji, obmorskimi in smučarskimi središči, 

 izgradnja kadilnice na terminalu v varovanem območju, kar bi bilo pomembno predvsem 

za potnike v transferju, 

 pritegnitev transfernih potnikov z različnimi vavčerji za popuste pri nakupu pijač in 

prigrizkov med čakanjem na vezni let, 

 spodbujanje javnosti z nagradnimi igrami k posredovanju kreativnih idej za uvedbo novih 

storitev, 

 dejavno trženje letališča kot prostora za snemanje videospotov, reklam in filmov ter kot 

prostora za organizacijo porok (trenutno ni javne objave na spletnih strani o teh 

možnostih), 

 izboljšanje ponudbe za VIP potnike, ki trenutno ni na najvišji ravni (primer: posodobitev 

in prenova salona), 

 izgradnja sežigalnice odpadkov in izvajanje z njo povezanih storitev za širšo okolico, 

oživitev interesnega združenja za pospeševanje turizma (SPOT). 

Iz seznama je razvidno, da obstajajo številne možnosti za nadaljnji razvoj Letališča JP, kar bi 

se odražalo v večjem številu dejavnosti in hkrati v višji kakovosti njihove izvedbe. Pri 

vprašanju, katere dejavnosti so smiselne, dobimo različne odgovore, če na primer vprašamo 

lastnike letališča, njihove upravljavce ali potnike. Prve in druge zanima predvsem dobiček in 

bi temu primerno seveda uvedli najprej dejavnosti, ki bi bile najbolj donosne, ne glede na to, 

kako bi jih zaznali potniki in drugi uporabniki letališča. Slednji pa bi seveda izbrali 

dejavnosti, ki bi njim olajšale in olepšale potovanje oz. bivanje oz. gibanje na območju 

letališča ter jih pri tem ne bi vodil finančni interes. Torej se lahko zgodi, da imajo neke 

storitve večjo dodano vrednost v očeh uporabnikov, medtem ko temu ne sledi finančni odraz v 
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bilancah upravljavca in lastnika. Glede na obseg naloge še niso bili pripravljeni finančni 

izračuni, katerih posledica bi bil seznam storitev, iz katerega bi bilo razvidno, v katere je bolj 

primerno vlagati ter bi bile bolj donosne.  

Pri pripravi takšnih izračunov je smotrno uporabili tudi predloge za izdelavo primerjalne 

analize (benchmarking), ki bi jo organizirala IATA (2017), pripravljene posebej za letalske 

družbe in upravitelje letališč, ki opredeljuje, na katerih področjih se primerjati s konkurenco, 

kako pridobiti prednost pred konkurenco oziroma biti korak pred njimi ter kako doseči, da se 

bodo uporabniki ponovno vračali itd. (Analiza zadovoljstva potrošnikov, Analiza zadovoljstva 

uporabnikov programa »Frequent flyer« itd.). 
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8 SKLEP  

Letališča poznamo v največji meri kot prostor za potovanje, medtem ko na njihov pomen za 

bližjo okolico in izvajanje komercialnih dejavnosti ne pomislimo v dovolj velikem obsegu. 

Med pripravo naloge smo s pomočjo proučevanja strokovne literature ugotovili, da segajo 

začetki letalstva v leto 1903 (prvi nadzorovan let z napravo, težjo od zraka, brata Wright), ko 

so bili aerodromi zgrajeni predvsem v zabavne namene. Med leti 1910–1915 so bila odrta že 

prva evropska letališča s komercialnim prometom, ki so jih med prvo svetovno vojno 

spremenili v vojaška letališča. Povečanje letalskega prometa v tem obdobju je tako pripeljalo 

do povečane gradnje rednih komercialnih letališč in leta 1919 je letališče Hounslow Heath 

Aerodrome v Londonu kot prvo ponujalo komercialne storitve. V Nemčiji so leta 1922 

zgradili prvo stalno letališče in terminal, namenjen izključno komercialnemu letalstvu. 

Povečan letalski promet med drugo svetovno vojno je bil povod za nov hiter napredek 

(potniški objekti so postali združeni na otoku z vzletno-pristajalnimi stezami, kar je dopuščalo 

širitev objektov itd.). 

Komercialne in nekomercialne letalske storitve so, enako kot ostale storitve, neopredmetene, 

jih ni mogoče imeti v lasti ter so povezane z izdelki (v večini primerov). So neoprijemljive, 

nevidne in minljive ter po navadi zahtevajo navzočnost potrošnika ter zadovoljujejo osebne in 

poslovne potrebe. 

Med letališke storitve sodijo uporaba vzletno-pristajalne steze, parkiranje letal, potniški 

servis, varnostna pristojbina, centralizirana infrastruktura, pomoč invalidnim osebam in 

osebam z omejeno mobilnostjo ter čakalna ura. Med storitve zemeljske oskrbe se uvrščajo 

zemeljska oskrba zrakoplovov, potnikov in blaga. Vzporedno z omenjenimi nekomercialnimi 

dejavnostmi se izvajajo tudi komercialne dejavnosti.  

Cilj naloge je bil primerjati neletalske komercialne storitve na izbranih letališčih ter pripraviti 

seznam predlogov za Letališče JP. Na osnovi analize neletalskih komercialnih storitev na 

izbranih letališčih (Letališče JP, Letališče Marko Polo Benetke, Letališče Franjo Tuđman 

Zagreb, Letališče Celovec, Letališče Graz in Letališče Trst) smo ugotovili, da Letališče JP že 

sedaj izvaja mnoge komercialne dejavnosti, vendar ima še vedno mnogo potenciala za razvoj 

pri npr. parkirnih dejavnostih, Letalski akademiji, otrokom in družinam prijaznih dejavnostih, 

sobi za verske dejavnosti … Glavni poudarek pri razvoju novih komercialnih dejavnosti mora 

biti na dobrem počutju potnika oz. uporabnika na letališču ter razvoju ponudbe na letališču, in 

sicer s ciljem povečanja obiska tistih, ki ne potujejo, so pa lahko v prihodnje potencialni 

potniki. Letališče JP se lahko tako zgleduje po primerih dobre prakse na sosednjih letališčih.  

Glede smiselnosti in pomembnosti uvedbe ene oz. več dejavnosti bi bilo treba opraviti bolj 

temeljite raziskave in analize podatkov, na katerih bi potem upravljavci sprejeli ustrezne 

odločitve o razširitvi ponudbe. 



 

47 

V nalogi so bile predstavljene glavne značilnosti storitev in letalskih storitev, zgodovinski 

razvoj letališč in komercialnih dejavnosti ter prikazana ponudba primerjanih letališč. Na tej 

osnovi so bili pripravljeni predlogi za izboljšanje ponudbe letališča JP ter s tem doseženi 

namen in cilji naloge. 
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