Družba Fraport Slovenija, d.o.o., upravlja letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, osrednje
slovensko mednarodno letališče, preko katerega poteka 97 odstotkov celotnega letalskega
potniškega prometa v Sloveniji. Je ekonomsko uspešna ter okoljsko in družbeno odgovorna
družba z več kot 55-letno tradicijo. Osnovne dejavnosti obsegajo upravljanje in obratovanje
letališča in razvoj letališke infrastrukture, izvajanje storitev zemeljske oskrbe ter izvajanje
različnih komercialnih dejavnosti.
Lega letališča je idealna za razvoj letalskih povezav in na letalsko panogo vezanih dejavnosti.
Gravitacijsko območje letališča obsega Slovenijo, južni del Avstrije, severovzhodni del Italije
in del Hrvaške ter zajema več kot štiri milijone prebivalcev omenjenega območja.
Letališče ima poleg osrednjega državnega pomena tudi značaj regionalnega letališča in
vozlišča za območje Balkanskega polotoka, tako v potniškem prometu kot tudi v prometu
ekspresnih pošiljk.
Družba razpolaga tudi z zadostnimi zemljišči, ki omogočajo nadaljnje širjenje letališča in razvoj
komplementarnih dejavnosti.
Ljubljansko letališče je v 100-odstotni lasti nemške družbe Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide (Fraport AG).
Poslovodna direktorica družbe je dr. Babett Stapel. Poslovanje družbe in delo poslovodstva
nadzira tričlanski Odbor vlagatelja. Vsi člani so iz družbe Fraport AG.

Vrednote
Naše najpomembnejše vrednote so letalska varnost, kakovost storitev in trajnostni razvoj.
Letalska varnost je prioriteta za družbo in osnovni pogoj za dolgoročno poslovanje v letalski
industriji. Družba zato izpolnjuje zakonsko predpisane varnostne pogoje na nacionalni ravni in
na ravni EU ter mednarodno priznane letalske standarde.
Visoka raven kakovosti storitev je temelj poslovanja družbe in vodilo prepoznavnosti na trgu.
Kakovost storitev zagotavljamo s profesionalnostjo in znanjem zaposlenih, ki se zavedajo
svoje vloge in pomena, saj motivirani in usposobljeni pripomorejo k grajenju ugleda družbe.
Trajnostni razvoj. Poleg aktivne vloge pri zagotavljanju javnega interesa varnega, rednega in
nemotenega zračnega prometa se družba zaveda, da letalska industrija povzroča širše
družbene posledice. Zato delovanje in razvoj družbe načrtujemo in izvajamo na način, ki
podpira razvoj našega neposrednega in širšega okolja in ki v njem ne dopušča škodljivih
posledic.

