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Dobrodelno 
kuhanje in bazar 
Jutri dopoldan bodo v Kranju z dobrim namenom 
kuhali golaž in ričet ter prodajali izdelke kranjskih 
šolarjev. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - V Kranju že četrt 
leto zapored decembra po
teka humanitarni projekt 
V Kranju dobro v srcu mis
limo, s katerim zbirajo po
moč za družine in posame
znike v s tiski. V okviru pro
jekta bodo jutri od 10. do 12. 
ure na Glavnem trgu prip
ravili dobrodelno kuhanje 
domačega ričeta in golaža 
ter bazar z izdelki kranjskih 
osnovnošolcev. Za kuhalni
co bo poprijel tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec, ki je 
pobudnik humanitarne ak
cije, na stojnicah pa bodo 
praznične izdelke ponujali 
učenci kranjskih šol. 

Zbrane prostovoljne pri
spevke bodo namenili dru
žinam in posameznikom, 
ki so se znašli v stiski in 

potrebujejo pomoč. Izbra
li so jih po predlogih šes
tih kranjskih osnovnih šol, 
Centra za socialno delo Go
renjska in Društva upoko
jencev Kranj. 

V dobrodelni akciji lahko 
sodelujete tudi tako, da na 
številko 1919 pošljete sporo
alo KRANJ5 ins tem prispe
vate pet evrov. Druga mož
nost je nakazilo na transak
cijski račun Društva prijate
ljev mladine Kranj, odprt pri 
Delavski hranilnici, št. SI 56 
6100 0000 5487 540 s skli
cem 500-21112022·, ali na 
transakcijski račun ZPMS, 
odprt pri SKB banka, d. d., 
št. SI 56031061001018757, 
s sklicem Sloo 07-245017. 

Humanitarni projekt V 
Kranju dobro v srcu misli
mo poteka do ·31. decembra 
do polnoči. 

Spreminjajo namensko 
rabo zemljišča ob hotelu 
ALENKA BRUN 

Preddvor - Maja letos je bil 
hotel Alma ob jezeru Čma
va v Preddvoru prodan, a do 
danes se ni prav veliko spre
menilo. Na Občini Preddvor 
odgovorov novega latnika na 
ključna zastavljena vpraša
nja - kaj bodo naredili, kdaj, 
kaj bodo z ob6nsko zem
ljo, kdaj bodo začeli določe
ne postopke, kako bodo sa
nirali grad - še niso dobili. 
Zato so se odločili spreme
niti namensko rabo na zgor
njem in spodnjem platoju 
pri hotelu v zelene, parkov
ne površine. A kot poudarja
jo, to ne pomeni, da ukinja
jo turizem. »Ostajajo grad, 
hotel, grajski park, parkov
ne in športne površine. Po
tencialni novi hotel se bo 

seW na drugo lokacijo, na
uj pa bomo vrnili že prvot
no čolnarno in uredili pla
žo,• pravi Rok Roblek, žu
pan Preddvora. »Ključno je, 
da smo ob prodaji v potrdi
lo o namenski rabi dali zah. 
tevo, da se s prihodnjim la
stnikom sestanemo in da 

Kot poudarjajo, to ne 
pom e.ni, da ukinjajo 
turizem. 

še pred nakupom uskladi
mo medsebojne strategije. 
Menim, da se kupec o vseh 
pogojih pred nakupom ni 
ustrezno informiral,« raz• 
mišlja župan. Dodaja še, da 
če bi bil kupec iskren, bi mu 
bilo v interesu sodelovanje z 
občino. 

V Poglejski cerkvi nastop Kvinteta Vintgar 
Podhom -V soboto, 17. decembra, bo ob 16. uri v Poglejski 
cerkvi s krajšim kulturnim programom in petjem adventnih 
pesmi nastopil Kvintet Vintgar z Blejske Dobrave. V nedeljo, 
18. decembra, pa po odpovedi M PZ Triglav Lesce- Bled zaradi 
bolezni v zasedbi prihaja v goste vokalna skupina lndomabile 
pod vodstvom Mateje Praprotnik, ki se bo prav tako predstavi
la z naborom adventnih pesmi. V soboto bo v Poglejski cerkvi 
ob mraku zasvetila še zadnja, četrta adventna sveča. 
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Začeli sanacijo elektrarne 
Hidroelektrarno Sava v Kranju, ki je bila poškodovana v septembrskem požaru Majdičevega mlina, 
bodo predvidoma sanirali v dveh letih. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Družba Elektro Go
renjska oziroma n jena hče
rinska družba Gorenjske 
elektrarne kot upravljavec je 
začela sanacijo Hidroelek
trarne (H E) Sava ob Majdi
čevem mlinu v Kranju, ki je 
\lila močno poškodovana v še 
vedno nepojasnjenem poža
ru 27. septembra. Elektrarna 
po požaru ni več bila zmožna 
obratovati, za ponovno vzpo
stavitev obratovanja pa · sta 
potrebni celovita sanacija in 

Proizvodnja električne 
energije v H E Sava je 

pred požarom znašala 
med 10 in 12 tisoč 
megavatnih ur letno, kar 
je zadoščalo za oskrbo 
2500 gospodinjstev. 

manjša rekonstrukcija, poja
snjujejo v Elektru Gorenjska. 
Dela bodo predvidoma pote
kala dve leti. 

V okviru sanacijskih del 
bodo najprej uredili dostope 
in izdelali gradbene jame, 
s pomočjo katerih bodo iz. 
vajalci lahko začeli sanaci
jo na objektu, v katerem je 

HE Sava od požara Majdičevega mlina 27. septembra zaradi poškodovanosti ne obratuje 
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strojnica. Izprazr:iili bodo 
tudi dovodni kanal, dolvod
no z reko Savo pa bodo za 
čas gradnje uredili proti
poplavni nasip. V nadaljeva
nju sledi obnova strojnice, 
vgradnja popolnoma nove 
opreme, obnovili bodo tudi 
vtok v kanal in iztok iz kana
la. »Dela bodo dolgotrajna in 
bodo zaradi zahtevnosti po
tekala po fazah,« napovedu
jejo v gorenjski elektrodistri
bucijski družbi. 

V septembrskem poža· 
ru Majdičevega mlina je 
ogenj zajel tudi bližnji objekt 
H E Sava, kjer so bili štirje 

agregati za proizvodnjo ele
ktrične energije. Pogorel je 
del strojnice, pri tem sta bila 
dva agregata povsem uniče
na, zaradi velike koli6ne ga
silne vode pa s ta bila moč
no poškodovana tudi preos
tala agregata. Poškodovane 
so bile tudi vse kabelske po
vezave. »Škoda na objektih je 
ogromna, tako neposredna 
kot tudi posredna zaradi ne
zmožnosti proizvodnje elek
trične energije,« so po poža· 
ru pojasnili v Elektru Gorenj
ska, ki je lastnik HE Sava. 

Proizvodnja električ-
ne energije v HE Sava je 

pred požarom znašala med 
10 in 12 tisoč megavatnih 
ur letno, kar je zadošča
lo za oskrbo .2500 gospo
d injstev. »Hidroelektrar
na ni pomembna le z vidi
ka proizvodnje, n jena stra
teška pozicija je zanimiva 
z vidika samooskrbe. Prav 
tako je bila zakladnica zgo
dovinskih mejnikov, ki po
vezuje preteklost, seda
njost in prihodnost, hkra
ti pa predstavlja trajnostni 
vir zelene energije, ki je do
stopen v središču urbane
ga okolja,.• še pojasnjujejo 
v Elektru Gorenjska. 

Večina svetnikov ostaja 
V občinskem svetu Občine Medvode je deset novincev ali povratnikov. 

M AJA B ERTONCELJ .......................... .. ........... 

Medvode - Konstitutivno 
sejo ob6nskega sveta je vo
dila najstarejša izvoljena ob-
6nska svetnica Jožefa Ro
tovnik Jaklič. Začela se je 
z Zdravljico. slovensko hi- . 
rnno v izvedbi kvarteta kla
rinetov Glasbene šole Fran
ca Šturma, ki je za kulturni 
program poskrbel tudi v na
daljevanju. 

Poroalo Občinske volilne 
komisije in na seji izvoljene 
mandatne komisije o izidu 
volitev v obanski svet in vo
litev župana je bilo brez po· 
sebnosti. Svetniki so potrdi
li mandate izvoljenih članov 
občinskega sveta in man
dat županu. Občino Med
vode bo tudi naslednja štiri 
leta vodil Nejc Smole. Nje
gova Lista Nejca Smoleta je 
do!,ila največ mandatov (12). 
kar je večina od 23-članske

ga občinskega sveta. V vseh 
treh volilnih enotah so dobi
li skoraj polovico glasov vo
livcev. Izvoljeni so bili Da
nica Tršan, Ivo Rep, Cvet
ka :Židan Valjavec, Alojzij 
Teršan, Uroš Medar, Mar
jeta Jamnik, Anže Jenko. 
Ana Veber, Mojca Murnik, 

Medvoški občinski svetniki z županom na konstitutivni seji 1rot«Tin~oou 

Ladislav· Vidmar, Zvonka 
Hočevar in Dominik Bra
deško. Nestrankarsko listo 
Sotočje bodo zastopali Ines 
·iskra, Stanislav Ulanec in 
Katarina Galof. Slovenska 
demokratska stranka ima 
prav tako tri svetnike. Izvo
ljeni so bili Leon Merjasec, 
Jožefa Rotovnik Jaklič in 
Saša Rožič. Novo Slovenijo 
- Krščanske demokrate bos
ta zastopala Luka Čukajne in 
Mirko Javeršek, Zelene Slo
venije Dragan Djukic in Šte
fan Čebašek. V občinski svet 

se vrača stranka Socialni de
mokrati·. Zastopal jo bo Mi
lan Šobat. Predstavnike ima 
vseh šest list kandidatov, ki 
so se potegovale za manda
te. V nadaljevanju sta sfedi
lislovesna prisega novoizvo
ljenega župana in nagovor. 

Zadnja točka na dnevnem 
redu je bila Imenovanje Ko
misije za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja. O 
njeni sestavi si svetniki niso 
bili enotni. Dragan Djukicse 
ni strinjal s predlogom, da bi 
imela Lista Nejca Smoleta 

štiri od sedmih članov. Po
dal je predlog. da ima vsaka 
izmed šestih list, ki so priš
le v občinski svet, po ene-. 
ga člana, razen Lis te Nejca 
Smoleta z dvema članoma. 
Njegov predlog ni dobil za
dostne poopore, jo je pa do
bil prvotni predlog. Predse
dnik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno
vanja je tako Ivo Rep. člani 

pa Uroš Medar, Mojca Mu-. 
mik, Danica Tršan, Stani
slav Ulanec, Leon Merjasec 
in Luka Čukajne. 
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