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Majdičev mlin: ostalo le zidovje 
Za opuščen Majdičev mlin v Kranju, od katerega je po požaru v noči na torek 
ostalo le zidovje, denacionalizacijski postopek poteka že dobra tri desetletja. 

StMONŠUBIC 

Kranj - Ognjen\ zublji so 
v noči na torek pogoltni
li opuščeni Majdičev mlin 
pod Jelenovim klancem v 
Kranju. O njegovi usodi bo 
odločalo poročilo o statiOli 
presoji, ki bo povedalo, ali 
bo stavbo treba porušiti. Po
roolo naj bi bilo izdelano do 
včeraj. 

Eva Odlazek ter Sebastijan 
Zupanc. Marko Odlazek je 
brat medijskega in smetar• 
skega mogotca Martina Od
lazka, Sebastijan Zupanc pa 
direktor Zbornice komunal
nega gospodarstva pri Go-

Vitomir Gros, vnuk Vinka 
Majdiča, sprožili denaciona- . 
lizacijski postopek že pred 
32 leti. Po naših podatkih je 
Upravna enota Kranj letos, 
potem ko je Majdičev mlin 
že prešel v last Našega rnli-

O posledicah požara Majdičevega mlina, intervenciji 
in izsledkih kriminalistične pre\5kave podrobneje 
poročamo na 10. s,trani. · 

spodarski zbornici Sloveni- . 
je in nekdanji direktor Ko
munale Tržič. 

čeprav za neprerniatino 
že več kot trideset let poteka 
denacionalizacijski posto
pek, je v tem obdobju zame
njala več lastnikov. Od letoš
n je pomladi je v lasti projek
tnega podjetja Naš mlin, sto
ritve in gradnje, iz Medvod, 
ki so ga ustanovili Marko in 

Za vrnitev zaplenjenega 
premoženja družine Majdič 
so denacionalizacijski upra
vičenci, katerih predstavnik 
je nekdanji kranjski župan 

na, končno izdala denacio
nalizacijsko odločbo, po ka
teri se vraolo določi v držav
nih obveznicah, ker v naravi 
ni možno. Majdičevi so se na 
odločbo pritožili in sodišče 
naj bi jo tudi že razveljavilo. 

► 6. stran Majdiče~ mlin, nekdaj ponos Kranja, je v noči na torek pogorel do tal. 1 '""c=,d ,,,,,, 

Ostajajo zavezani razvoju Iz e-kotička v trgovino 
SIMON ŠUBIC 

Združeno podjetje S&T lskratel ostaja zave,:ano razvoju in ponudbi vrhunskih rešitev strankam _na Kranj - Spomladi je Komu
nala Kranj na zbirnih cen
trih na Zarici in v Šenčurju 
v sodelovanju s podjetjem 
Zeos in Fundacijo Vincenca 
Drakslerja odprla e-kotička 
za še delujoče rabljene elek
trične aparate, v ponedeljek 

pa so v trgovini Fundacije 
Kr'Štacuna na Maistrovem 
trgu v Kranju odprli tudi 
dodaten prostor za njihovo 
prodajo. Gre za prvo tovr
stno trgovino v Sloveniji, je 
ob odprtju poudarila Nada 
Bogataj, predsednica upra
ve Fundacije. 

domačem in tujih trgih. 

A LEŠ SENOŽETNIK 

Kranj-V začetku septembra 
sta se združila kranjsko te
lekomunikacijsko podjetje 
Iskra tel in ponudnik infor
macijskih rešitev S& T. Pod
jetje, ki se. odslej imenu
je S&T Iskratel, se po širi-

► 6. stran 
................................................................................... 

Prilogi: jeseniške novice 
deželne novice 

. ni portfelja informacijskih 
in komunikacijskih reši
tev uvršča v vrh slovenskih 
IKT-podjetij. O nadaljnjih 
usmeritvah in načrtih pod
je tja, sicer člana skupine 
Kontron AG, sta na četrt
kovi novinarski konferenci 
spregovorila oba glavna di
rektorja, Sašo Berger in Ro
bert Kuzmič. Kranjsko telekomunikacijsko podjetje lskratel se je združilo s ponudnikom informacijskih 

rešitev S&T. (F'cto:GorazdKa'K!( 

\Q___ 
AKTUALNO GG+ GG+ ZANIMIVOST! VREME 

-.,_ 
Osem kandidatov Križ čez Nepal Peš s Sicilije do doma Poroka v grajskem Darn:s bo oblačno in -.,--

o .....,.. za predsednika v petnajstih slikah v ž lebeh parku deževno. Jutri bo zmerno 
WIDlllllD 
u, iiaim 

Do izteka roka za vložitev kandida- V Galeriji pod kozolcem v ž!ebeh Lado Vidmar se skoraj vsako leto Po novem se bodo mladoporočen-
do pretežno oblačno. ., 

m= tur (v sredo do 2..4. ure) za volitve so odprli razstavo fotografij Vikija odpravi na potovanje , ki ga opravi ci na Blejskem gradu lahko poroli• V nede~o bo deloma 

m= 
predsednika republike, ki bodo 2-3. Grošlja z naslovom Krif lez Ne- peš. Letos je prehodil največ, v sla- li še na tretji lokaciji, in sicer v sončno. Toplo bo. 

m= oktobra, je bilo vloženih devet kan- pa!. V petnajstih fotografijah je Ziill· bih dveh mesecih kar 2600 kilo• prenovljenem grajskem parku, ki 

~ o- didatur, Državna volilna komisija je l 46 let, kolikor že obiskuje metrov, in sicer od SiciliJe vse do poleg naravnega ambienta ponuja 8j'19 °C 
"'- jih je potrd(la osem. Nepal. doma v 2.lebeh. več intimnosti. 
u,---- : : : f 

2 11 15 24 jutri: pretežno oblačno 
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Bo konec igre tudi 
za Mladena 
Med najbolj iskanimi pobeglimi osebami v 
Evropski uniji je tudi Kranjčan Mladen Samardžija. 

SIMON ŠUB!C 

Kranj - Europol in Evrop
ska mreža skupin za aktiv
no iskanje pobeglih oseb 
{ENFASl) sta v sredo zag
nala najnovejšo kampanjo, 
usmerjeno v intenzivno is
kanje članov organiziranih 
kriminalnih združb. Letoš-

teh kampanjah - eno samo 
majhno dejanje lahko po
meni prijetje in obtožnico za 
nevarnega ubežnika in reši
tev potencialnih žrtev. Obiš
čite spletno stran in nam 
jih pomagajte najti,« pozi
va Europolova izvršna direk
torica Catherine De Bolle. V 
tem letu je bilo na spletno 
stran \V\vw.ewnostwanted. 

Kranjčan Mladen Samardžija je iskana oseba od 9. avgusta 
letos. / Foto: Pol kija 

ji pridružuje tudi slove nska 
policija, je»uhko jih poma
g~te razkriti. #GameOver«. 

Europolova kampanja slo
ni na prispodobi hiše iz kart, 
kjer lahko razkritje oziroma 
odstranitev ene same karte 
podrecclotnostrukturo.Na 
ta način poziva javnost, naj z 
anonimnimi namigi poma
ga pri izsleditvi ključnih čla
nov organiziranih kriminal
nih združb. 

Nekateri poudarjeni pro
fili na letošnjem seznamu 
vključujejo mafijske šefe, ki 
so zagrešili umore, trgovali 
z mamili in ljudmi, nasil.pe 
zločince, ki izvršujejo umo
re ali druga nasilna dejanja 
v imenu.hudodelske združ. 
be, pralce denarja in pone
verjevalce. 

»Za državljane EU ne bi 
moglo biti lažje sodelovati v 

eu naloženih več kot petde
set profilov, povezanih z or
ganiziranimi hudodelskimi 
združbami. 

Slovenska policija je v 
kampanjo vključila dve is
kani osebi. To sta Mladen 
Samardžija iz Kranja, rojen 
leta 1990, obdolžen kazni. 
vega dejanja neupravičene
ga prometa s prepovedani
mi drogami, ter LjubljanGlll 
Aleš Pevec, rojen leta 1985, 
obsojen na osem let in šest 
mesecev zapora zaradi ka
znivih dejanj zlorabe prosti
tucije in neupravičenega 

prometa s prepovedanimi 
drogami. Kakršne koli po
datke o iskanih osebah lah
ko slovenski policiji posre
dujete tudj na anonimni te
lefon policije 080 1200 ali 
po elektronski pošti na na
slov fast@policija.s i. 

Rdeča luč jih ne ustavi 
SIMON ŠUB!C 

Kranj - Gorenjski prometni 
policisti so ta mesec izvaja
li poostrene nadzore tudi na 
kranjski zahodni obvoznici 
in v križi.!fu na Zlatem polju. 
Pozorni so bili predvsem na 
prekoračitve hitrosti, vožnje 
v rdečo luč in uporabo tele
fonov med vožnjo. Ugotovi
li so več kot 80 prekrškov. V 
približno polovici primerov 
so vozniki prekoračili hitrost 

vožnje, okoli trideset kršitev 
pa je bilo povezanih z neu
poštevanjem barv na sema
forju (rdeča in rumena luč). 
Ostali ugotovljeni prekrški 
so bili povezani z uporabo 
telefona m ed vožnjo in ne
uporabo varnostnih pasov. 
Med drugim so včeraj zgo
daj zjutraj v omenjenem kri
žišfu obravnavali prometno 
nesrečo z materialno ško
do zaradi izsiljevanja pred
nosti. 

Meteorne vode zalile ve? objektov 
Kranj- Močno deževje je v ponedeljek popoldan polno preg
lavic povzročilo v Bistrici pri Tržiču, kjer je zali lo več kletnih 
prostorov, osnovno šolo, industrijsko halo in gostinski lokal. 
Objekte je poplavilo tudi v Kranju in Škofji Loki, v Stražišču 
pa je v neurju odkrilo del strehe večstanovanjskega objekta. 

[BDi!m! simon.sub~@g~as.si 
GORENJSKI GlAS 
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Vzrok požara še ni znan 
Na vprašanje, zakaj je zagorel opuščen Majdičev mlin, kriminalisti še niso našli odgovora. V notranjost 
objekta do včeraj še niso vstopili, saj so čakali na statično presojo trdnosti. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Kriminalistična pre
iskava požara Majdičevega 
mlina pod Jelenovim klan
cem v Kranju, s katerim se je -
133 gasilcev borilo v noči na 
torek, še vedno poteka. Poli
cija je namreč čakala na po
ročilo o statični presoji, ali je 
objekt, kar je od njega še os
talo, dovolj trden ali pa ga bo 
treba porušiti. Od statične
ga poročila, ki naj bi bil iz. 
delan do včeraj popoldan, je 
tudi odvisno, ali bo Jelenov 
klanec ostal zaprt za promet 
do morebitne odstranitve 
objekta ali pa bo mogoče po 
njem urediti vsaj izmenični 
enosmerni promet V sredo 
so sicer na domove spusti-

Silovitost požara Majdičev~ga mlina je bila neizmerna. J roto:Gorud ~ vm 

li še preostalo sedmerico od 
skupno 67 prebivalcev tega 
območja, ki so jih evakuira-
li v noči požara. Zadnjih se
dem evakuiranih, ki je zača
sno zatočišče dobilo v Dija
škem in študentskem domu 
v Kranju, je neposrednih so
sedov pogorelega objekta, 
pred vrnitvijo pa so preveri-
li varnost n jihovih domov, 
predvsem stanje elektroin
štalacij, je razložil Saš.o Go
vekar, poveljnik Civilne zaš
čite Mestne občine Kranj. 

Po Kranju se sicer širijo 
govorice, da je bil požaI pod
taknjen. Na Policijski upravi 
Kranj so pojasnili, da so kri
minalisti do včeraj opravi
li podroben pregled okolice 
ter dela notranjosti zgradbe 
in opravili več razgovorov. 
»Podrobno se preverjajo vse 
okoliščine požaia in iščejo 
dokazi ter sledi, ki bi razjas
nili vzrok. Vzrok za požar še 
ni znan, trenutno zbrana ob
vestila pa ne izkazujejo stori
tve kaznivega dejanja. Do se
daj je znano, da je zagorelo 
v notranjosti zgradbe, ogenj 
pa se je z notranje strani hit
ro razširil na ccloten zapu
ščeni objekt,« je sporočil 
predstavnik za odnose z jav
nostmi PU Kranj Bojan Kos. 
Policija poziva priče, ki ima
jo kakršne koli informacije 

o morebitnem dogajanju na 
območju Majdičevega mlina 
v ponedeljek pred 23.30, ko 
je bil požaI prvič zaznan, naj 
jih sporočijo na interventno 
številko 113 ali anonimni te
lefon policije 080 1200. 

Ob prihodu gasilcev 
požar že polno razvit 

Kot je znano, so požar prvi 
zaznali policisti med opra
vljanjem redne kontrole ob
močja. Na kraj sov nekaj mi
nutah prihiteli kranjski. po
klicni gasilci. »Ko smo priš
li na kraj, je bil požaI polno 
razvit, ogenj je sekal iz oken. 
Vsa notranjost objekta je 
bila namreč lesena, zato se 
je ogenj hitro razplamtel,« je 
razložil direktor Gasilske re
ševalne službe Kranj Tomaž 
Vilfan. Takoj so alarmirali 
vsa gasilska društva v kranj
ski občini in vpoklicali vse 
razpoložljive poklicne gasil
ce. Z ognjem se je tako sku
paj borilo 133 poklicnih in 
prostovoljnih gasilcev z več 
kot trideseti.mi vozili. PožaI 
so omejili okoli 1. ure zjut
raj, intervencija, ki jo je vodil 
Tomas Felkar, pa se je kon
čala okoli 6. ure, je še pove
dal Vilfan. 

V požaru je bil Majdičev 
mlin popolnoma uničen. 
»Za kakršnekoli nadaljnje 
korake in predvidevanja, kaj 
z objektom storiti, je v tem 

Kriminalisti do včeraj, ko naj bi bil znan rezultat statične 
presoje, v·pogoreli mlin niso smeli vstopiti. /Foto;GorndJ:,w(i( 

trenutku preuranjeno. Po
čakati je treba na zaključ
ke preiskave in ocene stro
kovnjakov gradbene statič
ne stroke, kakšne možnosti 
sploh obstajajo. Škode zara
di požaia še nimamo ocenje
ne, bo pa šla zagotovo v mili
jonske zneske,« so sporočili 
iz podjetja Naš mlin, ki je od 
letos lastnik objekta. 

Elektrarna ni zmožna 
obratovanja 

Gasilcem je tudi ob po
moči dežja uspelo obvaro
vati vse okoliške objekte, ra
zen stopljenih rolet in po
pokanih stekel od enomme 
vročine, zaradi katere so se 
topili tudi plastični deli na 
gasilskih vozilih in oseb
nih vozilih v bližini. Delno 
poškodovano in z vodo zali
to je bilo le zgornje stanova
nje večstanovanjske stavbe 
na Stari cesti 3, ki je nepos
redno ob Majdičevem mli
nu. Močno pa je bila poš
kodovana hidroelektrarna 
Sava ob Majdičevem mli
n u, ki je v lasti Elektra Go
renjska in v upravljanju Go
renjskih elektrarn. Elektrar
na zaradi nastale škode do 
celovite sanacije ne bo zmo
žna obratovanja, so pojasni
li na Elektru Gorenjska. Po
gorel je del strojnice, v kate
rem sta dva od skupno štirih 
agregatov v elektrarni. Oba 

sta popolnoma uničena. Za
radi velike količine gasilne 
vode sta močno poškodova
na tudi druga d,va agregata, 
poškodovane pa so tudi vse 
kabelske povezave. »Ško
da na objektih je ogromna, 

· tako neposredna kot tudi 
posredna zaradi nezmož
nosti proizvodnje električ
ne energije, in bo znana na 
osnovi podrobnih ogledov. 
Sama proizvodnja zelene 
električne energije v hidro
elektrarni je znašala med 10 • 

in 12 tisoč megavatnih ur le
tno, kar zadošča za oskrbo 
2500 gospodinjstev,« so po
jasnili. K sanaciji bodo pris
topili takoj in ·celovito, so 
še napovedali v Elektru Go
renjska. 

Jelenov klanec še zaprt 
Do nadaljnjega velja, da 

je zaradi nevarnosti objek
ta zadrževanje na njegovem 
območju prepovedano. Prav 
tako je še vedno zaprt Jele
nov klanec (od sredine do 
krožišča), zaprta ostaja tudi 
smer železniška postaja- Je
lenov klanec, v obratni smeri 
pa promet poteka enosmer
no po Savski cesti (iz smeri 
Planine) proti železniški po
staji. Kot rečeno, odgovor
ni upajo, da bodo lahko Je
lenov klanec kmalu odprli 
vsaj za izmenični enosmer
ni promeL 

Vročina zaradi požara je bila tako velika, da so se stopile 
rolete in popokale šipe na bližnjih stavbah. /Fo10,GomdKo,« 


