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Danes začetek prenove mariborskega letališča

IGOR	SELAN

Letališče Edvarda Rusjana Maribor bo 
po letih životarjenja, kot kaže, končno 
dočakalo lepše čase. S približno enome
sečno zamudo glede na prvotne napo
vedi namreč SCT prav danes pričenja 
obnovo in nadzidavo obstoječega pot
niškega terminala, gradnjo novega 
objekta ter njune povezave, v skupni 
izmeri 8500 kvadratnih metrov. “Pre
nova in gradnja letališča bo potekala 
skladno z dogovorjenim terminskim 
načrtom in pogodbenimi roki, predvi
den časovni okvir izvajanja del pa je 18 
mesecev. To pomeni, da bodo dela zak
ljučena nekje do sredine marca 2011,“ 
sporočajo iz SCTja.Načrt prenove pred
videva, da bo letališče v vseh fazah 
izvajanja del obratovalo normalno. 
“Prav zato smo veliko pozornosti na
menili natančni organizaciji del. Tako 
se bomo najprej lotili novogradnje bo
dočega potniškega terminala B s pove
zovalnim servisnim pasom, po selitvi 
v novi objekt pa bomo pričeli še preno
vo starega terminala A,“ še sporočajo iz 
SCTja. SCT bo delal z dvema partnerje
ma, ki bosta zagotovila specifično opre
mo, s podjetjem Pan elektronik, d.o.o., 
ki bo vzpo stavilo sistem ravnanja s pr

tljago ter varnostni sistem za potnike 
in ročno prtljago, in s podjetjem EMG 
Žalec, ki bo zagotovilo sistem registraci
je letalskih vozovnic in sistem informa
cij o letih in prtljagi. Vrednost prenove 
znaša 8,7 milijona evrov.

Prenova starega in gradnja novega 
potniškega terminala bosta povečali 
pretočnost potnikov, ki bodo deležni 
tudi bistveno višjega standarda stori
tev, ob tem pa bosta omogočili hkra
ten promet potnikom, ki so podvrženi 
schengenskemu sistemu, in tistim, ki 
niso. Ali bo prenova potniških termi
nalov pozitivno delovala tudi na pre
voznike, ki bi z njo sicer lahko dobili 
zagotovilo, da se zadeve na maribor
skem letališču le premikajo v pravo 
smer, bo torej jasno čez dobro leto in 
pol. V tem času pa bo moral upravitelj 
letališča, družba Prevent iz Slovenj 
Gradca, zanesljivo zagotoviti nove le
talske povezave, saj bodo lete edino za
gotovilo za dolgoročni razvoj letališča. 
Po tem, ko se je 27. marca lani dokonč
no poslovil nizkocenovni prevoznik 
Ryanair, namreč družb, ki bi letele z 
mariborskega letališča, ni bilo prav ve
liko, letos je bilo tako mogoče leteti le 
enkrat tedensko na čarterski liniji do 
Monastirja v Tuniziji.

Otvoritev vidrinega centra Aqualutra
 Nad športnim centrom v Križevcih 
na Goričkem so preteklo soboto v 
okviru 12. praznika občine Gornji Pe
trovci slovesno odprli informacijski in 
raziskovalni center Aqualutra in s tem 
končali štiriletni evropski projekt z na
slovom Ohranjanje populacije vidre na 
Goričkem. V centru je na ogled razsta
va o vidri, bil naj bi tudi učni center za 
osnovnošolce, srednješolce in študente 
ter privlačna postojanka za turiste. V 
treh letih so na Goričkem s posebej pri
rejeno kamero odkrili 30 vrst vider, ki 
so po vsej Evropi povsem zavarovane.

Projekt je zasnoval Inštitut za ohra
njanje naravne dediščine, prijavila pa 
občina Gornji Petrovci. Center, ki ga je 

v materialih iz lesa v podobi vidrine 
tačke zasnovala arhitektka Tanja Bo
rovšak iz Murske Sobote, je ena od 43 
akcij v projektu.

Vrednost projekta je skoraj 1,2 mi
lijona evrov, od tega je 43 odstotkov 
zagotovila EU, 35 odstotkov ministr
stvo za okolje in prostor ter Javna agen
cija za železniški promet Maribor, 14 
odstotkov znaša delež prijavitelja, raz
lika pa je delež partnerjev v projektu. 
Glavni izvajalec gradnje je bilo javno 
komunalno in gostinsko podjetje Pind
ža Gornji Petrovci.

Župan Franc Šlihthuber je apeliral 
na vlado, naj zagotovi sofinanciranje 
centra, strokovna koordinatorica pro
jekta Marjana Hönigsfeld Adamič, 
univ dipl. biol., pa je opozorila, da “so 
projektna sredstva ugasnila, sedaj smo 
sami na svojem“. (bž)

Trgatev, ki jo bomo pomnili - po dobrem
Konec tedna so  
v vinorodnih krajih že 
hiteli s trgatvijo: pridelek 
bo zaradi lanske toče in 
letošnjega mokrega junija 
manjši, a zato nadvse 
kakovosten

SLAVICA	PIČERKO	PEKLAR

Pridelovalci grozdja iz severovzhodne 
Slovenije, kjer se je letošnja trgatev v 
preteklih dneh že začela, ugotavljajo, 
da je grozdja sicer manj kot pretekla 
leta, a bo pridelek kvalitetnejši in si 
lahko obetajo dober vinski letnik. “Pri 
nas smo trgatev muškata otonela, riz
vanca, kernerja in ranine opravili že 
v drugem tednu septembra, srednje 
rane sorte grozdja pa bodo naši koo
peranti po navodilu strokovnjakov iz 
Jeruzalema Ormoža VVS začeli trgati 
sredi prihodnjega tedna. Po 25. septem
bru bomo začeli še trgatev laškega riz
linga in po 1. oktobru šipona, renski 
rizling bo dovolj zrel za trgatev sredi 

oktobra,“ je konec preteklega tedna na
povedovala mag. Andreja Komel, di
rektorica Kmetijske zadruge Ormož. 
Odkupna cena grozdja bo za prideloval
ce z ormoškoljutomerskega območja 
letos za blizu 50 odstotkov višja, kot je 
bila pred letom, kar pomeni, da bodo 
ti za kilogram grozdja prejeli v pov
prečju 58 centov. Višina odkupne cene 
grozdja je odvisna od vsebnosti slad
korja, sorte in pa gnilobe in bo zato za 
najmanj kakovosten pridelek mogoče 
iztržiti 15 centov za kilogram, za najk
valitetnejše grozdje pa je ptujska vin
ska klet pridelovalcem plačala tudi 
do 65 centov,“ napoveduje Marjan Jan
žekovič, direktor Kmetijske zadruge 
Ptuj. Ta je podpisala pogodbe o prevze
mu grozdja s 60 vinogradniki s haloš
kega in slovenskogoriškega območja. 
“To so manjši pridelovalci grozdja, ki 
skupaj obdelujejo kakih 30 hektarov 
vinogradniških površin. Pričakuje
mo, da bodo pridelali 250 ton grozdja, 
ki ga po vnaprejšnjih napotkih in do
govorih pripeljejo na odkupno mesto 
Ptujske kleti. Tam, sredi starega Ptuja, 
od prvega četrtka v septembru že po
teka odkup letošnjega pridelka. “Naši 

pridelovalci grozdja so zelo dobro se
znanjeni z vsemi navodili, kako in 
kdaj opraviti trgatev in kdaj to pripe
ljati v našo klet,“ pravi Andrej Sajko, 
direktor Ptujske kleti, kjer pričakuje
jo, da bodo prevzeli milijon osemsto 
tisoč kilogramov grozdja, kar bo celo 
za dobro desetino več kot pred letom. 
“Lani je bil pridelek naših prideloval
cev grozdja precej manjši zaradi toče, 
ki je na nekaterih območjih popol
noma uničila grozdni letnik, kar se 
pozna tudi na letošnji letini,“ je konec 
tedna omenjal Sajko, ki pravi, da veči
no grozdja pridela njihovih 80 pogod
benih pridelovalcev, saj so med njimi 
takšni, ki potrgajo tudi 60 ton grozdja, 
nekateri celo dvakrat več.

Sajko je v soboto, ko je bilo vreme 
naklonjeno trgatvi in so se v Halozah 
pesmi klopotcev pridružili še zadovolj
ni vriski tistih, ki so hiteli z delom, 
dodal, da je konec avgusta grozdje zelo 
hitro dozorevalo, zato so v ptujski vin
ski kleti že začeli trgati grozdje za pe
nine, kot sta beli pinot in chardonnay, 
začetek trgatve rizvanca in sauvigno
na pa je pokazal, da sta tudi ti dve sorti 
izjemne kakovosti.

Pogrebi danes, v ponedeljek, 14. sep
tembra
Pokopališče	Pobrežje: Pavla Žunko 
ob 13. uri, Otmar Drobnič ob 13.45 
in Amalija Lorber ob 14.30.

ZADNJE	SLOVO

Janez Plohl iz Markovcev med okušanjem letošnjega pridelka grozdja z domačih brajd (Janko Rath)

S približno enomesečno zamudo glede na prvotne napovedi SCT prav danes pričenja obnovo in nadzidavo obstoječega potniš
kega terminala na mariborskem letališču, gradnjo novega objekta ter njune povezave, v skupni izmeri 8500 kvadratnih metrov. 
(Sašo Bizjak)

Slovesno ob otvoritvi vidrinega centra Aqualutra  (Branko Žunec)

8,7 milijona evrov vredni prenova potniškega  
terminala in gradnja novega naj bi bili  
končani marca 2011


