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Tartu delegatsiooni visiit Sloveeniasse tutvumaks sealsete lennundus- ja turismialaste 
perspektiividega 
 
2.–6. maini külastas Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Turismi liikmetest koosnev 
delegatsioon Maribori lennujaama Sloveenias ja tutvus sealse piirkonnaga. 
Koostöökohtumisest võtsid osa partnerid Sloveeniast, Soomest, Hiinast ja Itaaliast. Visiidi 
eesmärgiks oli Maribori piirkonnas tegutsevate lennundus- ja turismivaldkonna ettevõtetega 
tutvumine ning edasiste võimaluste kaardistamine.  
 
Ida-Sloveenia piirkonnas paiknev Maribori linn ja sealne regioon võiks olla tõeliseks 
tõmbenumbriks spordiharrastajatele, termiliste spaade austajatele ning toidugurmaanidele. 
Seda enam, et Mariboris asub kaasaegne regionaalne lennujaam, millel on suur võimekus 
lennuteenuseid pakkuda. Ometi ei ole antud piirkond veel välisturistide seas populaarseks 
muutunud, mistõttu on lennujaama kasutus väheldane. Hetkel näeb lennujaama radadel ainult 
tšarterlendude ja lennuspordiga tegelevaid lennukeid.  
 
„Maribori lennujaama aktiivne kasutus aitaks realiseerida kogu regiooni turismialast 
potentsiaali,“ tõdeb kohaliku LEADER tegevusrühma LAG Prlekija tegevjuht ja 
koostöövisiidi korraldaja Goran Šoster ning lisab: „sel suvel algavad lennureisid Mariborist 
kolme Itaalia sihtkohta, kuid tulevikus soovime kindlasti laieneda nii Eestisse, Soome kui ka 
mujale, luues seeläbi regionaalsete lennujaamade võrgustiku ning suurendades inimestes 
turismialast huvi ka väiksemate piirkondade vastu. Maribori piirkonnal on pakkuda palju, 
alustades ilusatest looduslähedastest matkaradadest, nelja riiki (Sloveeniat, Tšehhit, Austriat 
ja Horvaatiat) läbivast jalgrattateest (https://dravabike.si/en/info/drava-cycling-route) ning 
lõpetades Maribori veiniistanduste omanäolise marsruudiga  
(https://www.visitmaribor.si/en/what-to-do/experiences/2134-).“  
 
Visiidi käigus külastati lennujaama, lisaks ka kohaliku toidu tootjaid, Maribori ülikooli ja start-
up-ettevõtete keskust. Tšarterlendude pilootprojekti ja innovaatilist ärimudelit tutvustas 
ettevõte SlovenianGuide (BMG Tourist Services d.o.o.), mis on erarahastusega käivitamas 
kolme lennumarsruuti Maribori ja Itaalia sihtkohtade (Pisa, Napoli, Bolzano) vahel. 
 
Ettevõtte SlovenianGuide tegevjuht Božidar Dokli sõnas: „Meie soov oleks kindlasti laieneda 
ka Põhja-Euroopasse, näiteks Taani, Rootsi ja Eestisse. Pole mingi probleem luua lennuliin 
Tartu ja Maribori vahel!“ 
 
Muuhulgas tutvuti Maribori ülikooli droonitehnoloogia ja lennunduse ning 
kosmosetehnoloogia valdkonnaga seotud projektidega. Üheks neist on näiteks Maribori 
ülikoolis arendatav U-Space teenus, mis põhineb droonide tegevuste automatiseeritusel 
(https://www.sesarju.eu/U-space). Siin võib näha potentsiaali koostööks, eriti kuna Euroopa 



suurima droonivõrgustikuga ettevõtet Dronamics loodetakse lähitulevikus ka Tartu 
lennujaamas tegutsemas näha. Veelgi enam, Dronamics on juba peatselt alustamas tööd 
koostööprojekti Soome partnerite juures Seinäjoki lennujaamas.  
 
„Tehnoloogiline areng lennunduses ja innovaatilised ärimudelid turismis loovad täiesti uued 
võimalused regionaalsete lennujaamade arendamiseks,“ sõnas Kristiina Tammets, Tartumaa 
Arendusseltsi tegevjuht ja lisas: „Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 külastajatele mugava 
lennuühenduse loomine koostöös sarnaste ettevõtmistega nagu SlovenianGuide teeb meid 
paremini ligipääsetavaks erinevatest Euroopa riikidest.“ 
 
Delegatsiooni visiit toimus LEADER koostööprojekti „Euroopa lennujaamade 
koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ raames. Lisaks Tartu 
piirkonnale Eestist osalevad projektis regionaalsed lennujaamad ja partnerid Soomest, 
Sloveeniast, Kreekast ja Itaaliast. 
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