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Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
01. 03. 2014

Število objav: 3
Tiskani mediji: 3
Splet: 0
Radijske postaje: 0
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
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Seznam objav v zbirki:
Naslov Občina ima nov, lepši dom

Zaporedna št. Medij; Doseg Gorenjski glas; 45000 Stran: 2 Površina: 258 cm2

1 Rubrika / Datum Aktualno, 28. 02. 2014

Stran v zbirki Avtor Peternel Urša

3 Teme Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov Da b' uka žeja....

Zaporedna št. Medij; Doseg Idrijske novice; 0 Stran: 9 Površina: 518 cm2

2 Rubrika / Datum Kultura, 28. 02. 2014

Stran v zbirki Avtor Trušnovec Marija

4 Teme Občina Žirovnica

Naslov Dvojno življenje Bogataja

Zaporedna št. Medij; Doseg Dnevnik; 96000 Stran: 13 Površina: 536 cm2

3 Rubrika / Datum Slovenija, 01. 03. 2014

Stran v zbirki Avtor Šubic Miran, P.K.

6 Teme Občina Žirovnica



Občina ima nov, lepši dom
Občina Žirovnica je dobila novo občinsko stavbo, ki so jo zgradili na mestu nekdanje stare in dotrajane.
»V novih prostorih se izredno dobro počutimo!« je zatrdil župan Leopold Pogačar.

Urša Peternel

Žirovnica - »Upam, da ima-
te čiste čevlje!« je v šali (a kot
dober gospodar) na ogled
nove občinske stavbe gos-
te povabil žirovniški župan
Leopold Pogačar.

Objekt, ki je zrastel na
mestu nekdanje stare občin-
ske stavbe na Breznici, so
gradili leto dni, po besedah
vodje projekta, podžupana
Izidorja Jekovca pa je lep in
funkcionalen. Ima klet, pri-
tličje, nadstropje in (še neiz-
koriščeno) mansardo, skup-
na površina prostorov znaša
543 kvadratnih metrov, ima
dvigalo ter dostop za inva-
lide. V pritličju je večja sej-
na soba, v kateri so občinski
svetniki že imeli prvo sejo;
odslej jim tako ne bo več tre-
ba gostovati v Čopovi roj-
stni hiši. V kleti so prostori
za arhiv in skladišče civilne
zaščite, v prvem nadstropju
prostori za župana in njego-
ve sodelavke ter še ena manj-
ša sejna soba. »Kar nekaj

let, pravzaprav vse odkar je
občina Žirovnica samostoj-
na, je tlela želja, da bi dobi-
li nov objekt. Stara stavba je
bila dotrajana, stara več kot
sedemdeset let in potrebna
obnove. Padla je odločitev,
da zgradimo nov objekt, ki
bo bolj prijazen do strank in

zaposlenih ter bo omogočal
boljše delo občinskih svetni-
kov in odborov. Manjka le še
pika na i - več parkirišč, kar
pa bo urejeno v bližnji pri-
hodnosti ob obnovi ceste,«
je dejal župan Pogačar, ki je
zatrdil, da se v novih prosto-
rih izredno dobro počutijo.

Naložba je stala 655 tisoč
evrov, od tega j e država prispe-
vala 166 tisočakov. Ob sredi-
nem uradnem odprtju stavbe,
ki jo je blagoslovil tudi doma-
či župnik, je izvajalec del, pod-
jetje AS-Primus podelil tudi
donacijo v višini štiri tisoč
evrov Karitas Breznica.

Župan Leopold Pogačar in direktorica občinske uprave Monika Kusterle pred novo
občinsko stavbo na Breznici / Foto Go.azd Kav«,.
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Pedagoško društvo na Poti kulturne dediščine

Dab ukažeja...
Prešernovo »neiztrohnjeno srce« nam je zapustilo večne zaklade silne umske moči

ŽIROVNICA - Že naslov da vedeti, da bo govora o našem velikem pesniku. Če parafraziram Cirila
Kosmača: »Bil je lep topel dan, kakor iz čistega srebra ulit.« Skupina članov Pedagoškega društva
je odrajžala po Poti kulturne dediščine: Rodine, Smokuč, Doslovče, Vrba, Breznica, Zabreznica,
Selo, Žirovnica, Breg, Moste. Deset vasi v naročju Stola, združenih v občini Žirovnica. Tod je vodila
stara rimska cesta. Kašarji (sadili so proso) - Žirovničani so ponosni na svoje slavne može, ki imajo
alejo pred osnovno šolo v Zabreznici. V vasi sta nas sprejela kip učenega moža s knjigo v roki, delo
domačega klesarja, in rojstna hiša Matije Čopa, prenovljena in povečana, čudovit primer gruntarske
hiše (pr' Osenek).

Marija Trušnovec
abc@abc-merkur.st

Matija Čop, evropsko izobražen
človek, je poznal klasične,
orientalske in moderne jezike.
Govoril jih je kar 19. Silni intelekt je
močno vplival na svojega prijatelja,
rojaka Prešerna: odkrival mu je tuja
slovstva in pesniške oblike. Bil je
duhovni vodja almanaha Kranjske
Č'belice. Čeprav je Prešeren zapisal:
»V Ljubljani živi dihur, ki noč in dan
žre knjige, od sebe pa ne da
najmanjše fige«, seje vendar zavedal
njegove svetovljanskosti. Posvetil
mu je uvodni sonet k Uvodu Krsta
pri Savici, Krst in obsmrtnico.
Neutolažljivo je žaloval za nesrečno
preminulim prijateljem, kritikom,
jezikoslovcem, profesorjem, biblio-
tekarjem. »Slednji je bil ti domač
jezik omikani.« Prijatelja nepre-
klicno izroča manom. Njegovo
»neiztrohnjeno srce« pa nam je
zapustilo večne zaklade silne
umske moči.

Iz Sela pri Žirovnici izhajata
hokejista brata Rodnian pevec
Aleksander Mežek, tenisač Grega
Zemlja, tuje živel znameniti Joža
Čop. Bližnja hidroelektrarna
Završnica, zgrajena leta 1914, je bila
prva slovenska javna elektrarna.
Obratovala je 90 let, zdaj je kulturni
in tehnični spomenik. Njeno vlogo
so prevzele Moste. Anton Janša je
zaslužen za sloves Breznice domala
po celem svetu. Z Dunaja je pred
skoraj 300 leti prinesel obilo znanja
o čebelah, modernem čebelarstvu,
hrambi in uživanju medu, ki seje
razširil tudi v moderno predelavo:
peneča medica, medeni liker,
medica ... Spomenik padlim v 1.
svetovni vojni je delo Jožeta
Plečnika.

Zaselki prvotnih ljudi so zavzemali
višje lege. Poselitev je sledena od
začetka starejše železne dobe. Ajdna,
znamenit arheološki spomenik s
poznoantičnim najdiščem 1046 m
visoko: drobne najdbe, sakralni
objekt, grobovi ... Mi se napotimo k
Dolenčevi kajži. Ta čepi nad vasjo
Doslovče, od koder se ponuja
čudovit razgled na Deželo,
Karavanke in Julijce. Vse to je
navdihovalo F. S. Finžgarja, sina
kajžarja, kmečkega krojača, a
splošno razgledanega in dejavnega
človeka. Šaleški je bil sicer župnik,
tudi eno leto v Idriji (ena od ulic se
imenuje po njem), nazadnje v
Trnovem, a na njegovo ustvarjanjeje
vplivalo vaško življenje, izkoriščanje
delavstva, družinske razmere,
ljubezen do narave, poznavanje
otroške duše, zgodovine in
družbenih razmer. Tu še vedno raste
veliko sliv in orehov, ki jih je ukazala
nasaditi že Marija Terezija. Oreh je
oljnat, če trešči vanj, dolgo tli in hiše
so bile dokaj varne pred požari.
Pravo bogastvo umetniškega
ustvarjanja pa smo srkali v
notranjosti hiške: Makalonca,
Gospod Hudournik, roman o
Bizantincih in Slovenih, domačijske
drame, poetičen opis Na petelina,
pesnitev Triglav, mnogi prevodi.
Pravi ljudski ustvarjalec, vzgojitelj,
dušeslovec.

Mimo Smokuča se med
duhanjem zelišč in pašnikov ter
sladkanjem pogledov v »okolš'no
to podobo raja« pomikamo v
Rodine. Kaj bo pa tam? Ja, Bobri ter
pisatelj in dramatik Janez Jalen. V
domačijo nas je sprejel njegov
pranečak iz družine Malnar.
Živahen gostitelj nam je prebral niz
dogodkov iz Jal novih Previsov.
Duhovnik, pisatelj, soplezalec Joža

Čopa m Pavle Jesih, scenarist
Triglavskih strmin, lovec, prijatelj
pisatelja Ivana Preglja, veseljak,
trmar brez predsodkov, zaradi
krepkega izražanja tudi s težavami
pri ljudeh in oblasti se zdi, da ga
najbolj najdemo v dobi 2000 let
prednašim štetjem ob Ostrorogem
Jelenu, Jezerni Roži ali Brkatem
Somu v Bobrih. A je tudi mehka
čuteča duša kot planšarji, vozarji,
kmetje, pastirji, narava in življenje
preprostih ljudi ter gorenjske
planine. Govorijo dela: Ovčar
Marko, Trop brez zvoncev, Vozarji,
Razpotja ... Pokopan je na
domačem vrtu.

»Kdor ne skače, ni Sloven'c,« smo
poslušali pred časom in pred
kratkim spet. Malo predrugačeno:
kdor ni bil vsaj enkrat v Vrbi, ni
Sloven'c. Za osnovnošolce je bilo
čudno, daje imenovan »največji«, saj
je Prešeren izdal le eno (pogojno
dve) knjigo. Mnogi ga poznajo vsaj
po eni kitici slovenske himne
Zdravljice. Vse ob svojem času!
Hrepenel je po svojem domu, kar je
izrazil v sonetu O, Vrba in v pismu
staršem. Vzdrževal je stike s sestro, s
svojimi otroki. Strastno je sledil
nastajanju domovine Slovenije,
večno pa bo hrepeneče zrl v svojo
Julijo na vogalu v Ljubljani. »Nekaj
plišastega je bilo v njegovem srcu,« bi
razmišljal Metod Pevec.

Stara lipa sredi vasi Vrba šteje več
kot 200 let. Okoli njenega debla je
razporejenih 16 kamnov, vsak
gospodarje imel svojega. Obrnjeni
proti drevesu so razpravljali o
pomembnih dogodkih v vasi.
»Verjetno bi Trubar danes rekel: Lubi
Slovenci, stopite skupaj!« je
pomodroval Geza Erniša. »Uka

žeja« po odvetništvu je pesnika za
vedno odgnala od Ribičevih. Nanj 4N
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spominja rojstna hiša, last naroda,
doprsni kip pred njo, dan smrti -
državni praznik s podelitvijo
državnih nagrad v kulturi in
neprecenljive Poezije. »Ko brez
miru okrog divjam ...« Naselje svoj
mir blizu Simona Jenka v gaju v
Kranju. »Mir podari človeku edinole
večno zvesta lepota narave in
ljubezen do otrok lastne krvi, največ
pa - delo.« Misli like Vašte, ki je
tudi avtorica romana o našem
velikanu po duhu.

Svoj mir so našli tudi nesrečni
ruski ujetniki daleč od doma.
Kapelica priča, kje jih je Mojstrovka
pokončala s plazom domala pred
100 leti. Zgodovini ne moremo uiti!

V miru vršacev smo zaključili svoje
romanje. Na jasen dan se vidi
neskončno daleč - tudi simbolično.
»Poti so krona vseh naših dni, so
zlate in potrebne,« razmišlja slikar
Terpin. Še bomo odhajali!

O VRBA! SREČNA, DRAGA VAS DOMAČA

ANTON JANŠA

5N
ar

oč
ni

k:
 O

BČ
IN

A 
ŽI

R
O

VN
IC

A
O

bj
av

e 
so

 n
am

en
je

ne
 in

te
rn

i u
po

ra
bi

 v
 s

kl
ad

u 
z 

od
lo

čb
am

i Z
AS

P 
in

 s
e 

br
ez

 s
og

la
sj

a 
im

et
ni

ka
 p

ra
vi

c 
ne

 s
m

ej
o 

pr
os

to
 ra

zm
no

že
va

ti 
in

 d
is

tri
bu

ira
ti!

Kl
ip

in
g 

d.
o.

o.

Kazalo



Zupanovo prebivališče

Dvojno življenje Bogataja
Miran Subic
Kranjski župan Mohor
Bogataj naših ugotovitev,
daje v Kranju prijavljen
verjetno le zaradi
kandidature na volitvah,
sprva ni želel komentirati,
zdaj pa je le pojasnil, da
živi (tudi) v občini
Žirovnica.
Kranj. Odgovorov župana mestne
občine Kranj Mohorja Bogataja o
njegovem premoženjskem stanju,
sploh pa o nepremičninah, s kateri-
mi razpolaga, sicer nismo dobili, je
pa župan po našem razkritju, da ima
v občini, ki jo vodi, sicer uradno res
prijavljeno stalno prebivališče, v res-
nici pa prebiva na začasnem naslovu
na Selu pri Žirovnici, to vendarle tu-
di sam pojasnil.

Mohor Bogataj bi namreč moral po-
jasniti predvsem to, kako lahko odda-
ja stanovanje v Ulici Lojzeta Hrovata,
kjer naj bi po podatkih na poštnih na-
biralnikih in zvoncih živeli najemnica
N. K. ter tričlanska družina županove-
ga sina oziroma tudi župan sam. Od-
krili smo namreč, da župan prebiva
tudi v vasi Selo v dvodružinski obno-
vljeni hiši, kjer pa živi tudi županova
soproga. Zupan Mohor Bogataj je jav-
nosti dosledno odklanjal odgovore o
tem, ali živi v občini Žirovnica, na ob-
čini pa so do zdaj tudi pojasnjevali, da

podatkov o prevozih župana, ko ga v
rojstni kraj pri Žirovnici prevaža voz-
nik, nimajo.

Molk o nepremičninah
Komisija za preprečevanje korupcije
nam je potrdila, da kranjski župan
posreduje podatke o nepremičninah,
za točne podatke pa nas je napotila
na Mohorja Bogataja. Slednji je taka
pojasnila odklonil, na javni novinar-
ski konferenci pa tudi zavedel javnost
s stavkom, da je vesel fotografiranja
»hiše mojih staršev«. Zal sta oba star-
ša pokojna, hišo pa je prenavljal
Mohor Bogataj, kar nam je v preteklo-
sti potrdilo podjetje Stena, ki je tam
izvajalo dela. Mimogrede, z nastopom
Mohorja Bogataja na čelo občine se je
obseg poslovanja istega podjetja z
Mestno občino Kranj precej povečal.
Mohor Bogataj v obnovljeni hiši po
podatkih iz njegovega okolja prebiva
z enim od sinov, z drugim pa naj bi ži-
vel na naslovu stalnega prebivališča v
Kranju. Ko smo prvič obiskali Selo in
stanovanjsko hišo Bogataj evih, smo
tam pri delu našli delavce Gorenjske
gradbene družbe. Pri njej je na enem
od vodilnih mest zaposlen tudi župa-
nov sin Dejan. Gorenjska gradbena
družba je samo v zadnjega pol leta na
občinskih razpisih dobila za preko 20
milijonov evrov poslov. Po neuradnih
podatkih ima župan na naslovu stal-
nega prebivališča v Kranju v mansardi
dve stanovanjski enoti, a nam lastniš-
tva ni želel pojasniti. Davčni upravi in
drugim ustanovam pa je svoje prihod-
ke od najemnine prijavil, je pojasnil.

Okoriščanje s prevozi?
Direktor mestne uprave Mitja Herak
je na novinarski konferenci zatrdil, da
občina nima podatkov, kolikokrat je
službeno vozilo z voznikom župana
peljalo na Selo pri Žirovnici. Toda
Mohor Bogataj zdaj zatrjuje, da ima
na Selu začasno bivališče, kjer se ob-
časno tudi zadržuje. Potrjuje tudi, da
je voznik »nekajkrat opravil tudi vož-
nje župana na tej relaciji«, in sicer z
različnimi službenimi vozili, za katera
ima voznik Mirko Draksler generalni
potni nalog. Toda obenem Mitja He-
rak in Mohor Bogataj trdita, da »po-
sebnih evidenc na tej relaciji ne vodi-
mo, zato podatkov ne moremo posre-
dovati«. Če nimajo evidenc, od kod
potem »nekajkratne vožnje« župana
na naslov, ki ni njegovo stalno bivali-
šče? Kajti Mohor Bogataj je z občin-
skim golfom lani prevozil 32.000 kilo-
metrov v zasebne namene oziroma
več kot 2500 kilometrov vsak mesec.
In ker ima vozilo v službene in zaseb-
ne namene, so posebni prevozi do-
datna ugodnost za župana. Bogataj
nam ni odgovoril, ali je to posebno
ugodnost prijavil kot boniteto.

Zupan Bogataj je ob vlogi kandida-
ture za kranjskega župana prijavil
kranjski naslov, ker sicer ne bi mogel
kandidirati. Vsi sosedje, ki smo jih
vprašali o dejanskem bivanju kranj-
skega župana, so nam potrdili, da je v
Kranju le redko, dejansko pa živi v Ži-
rovnici, kjer zdaj priznava, da začasno
prebiva. x

Lažne prijave so prekršek
Ce kdo prijavi stalno prebivališče na
naslovu, kjer sicer sploh ne živi in je
to storil zavoljo koristoljubja (v izogib
davku ali pa zato, daje lahko občinski
funkcionar), je s tem storil prekršek,
za katerega je zagrožena kazen od
400 do 1200 evrov.
Če župan Mohor Bogataj zares prebi-
va na Selu, a tam nima prijavljenega
stalnega prebivališča, je torej v pre-
kršku. Na ministrstvu za notranje za-
deve sicer pripravljajo nov zakon o
prijavi prebivališča, ki bo do fiktivnih

prijav še strožji, zakon pa je v me-
dresorski obravnavi. Po novem bodo
nadzor nad prijavami prebivališča
namesto inšpektorata za notranje za-
deve in policije opravljale upravne
enote. Te lahko že v postopku prija-
ve oziroma odjave prebivališča, pos-
topku ugotavljanja dejanskega prebi-
vališča in postopku preverjanja res-
ničnosti prijave prebivališča ugotovi-
jo kršitve. Na ministrstvu ocenjujejo,
da bodo prekrškovni postopki s tem
učinkovitejši. x pk

6N
ar

oč
ni

k:
 O

BČ
IN

A 
ŽI

R
O

VN
IC

A
O

bj
av

e 
so

 n
am

en
je

ne
 in

te
rn

i u
po

ra
bi

 v
 s

kl
ad

u 
z 

od
lo

čb
am

i Z
AS

P 
in

 s
e 

br
ez

 s
og

la
sj

a 
im

et
ni

ka
 p

ra
vi

c 
ne

 s
m

ej
o 

pr
os

to
 ra

zm
no

že
va

ti 
in

 d
is

tri
bu

ira
ti!

Kl
ip

in
g 

d.
o.

o.

Kazalo

Tema: Občina Žirovnica
Tema: Občina Žirovnica

Tema: Občina Žirovnica
Tema: Občina Žirovnica

Tema: Občina Žirovnica
Tema: Občina Žirovnica

Tema: Občina Žirovnica
Tema: Občina Žirovnica



Beno se ie "nalezel" od Mohorja

Občani so nas po člankih o prebivališ-
čih kranjskega župana opozorili na po-
četje svetnika SD Bena Fekonje. Ta je
navidezno prijavljen na naslovu na Pla-
nini v Kranju, kjer sicer živi njegov so-
delavec pri nekaterih projektih in nek-
danji mestni svetnik SD Borut Zatler.
Ko smo slednjega želeli vprašati o tem,
kako poleg petčlanske družine v istem
stanovanju prebiva še Beno Fekonja, je
odložil slušalko in ni bil več dosegljiv.
Enako nam na vprašanja ni odgovoril
Fekonja, ki sicer sploh ne živi v občini

Kranj, ampak v vasi Visoko v občini
Šenčur, kjer je sedež njegovega podjet-
ja in kjer živi z družino že več kot
osem let. Povrhu je to ob napovedi
kandidature za mestni svet v medijih
tudi javno priznal. Njegov strankarski
kolega Stane Boštjančič (takrat še
predsednik SD Kranj) je ob tem dejal,
da noče drugim soliti pameti o morali,

a da sam v podobni situaciji ne bi kan-
didiral. Zdaj sedita drug ob drugem na
sejah mestnega sveta in sta člana koa-
licije župana Mohorja Bogataja.

Mohor Bogataj je zdaj le priznal, da se »občasno zadržuje« tudi v hiši svojih
(pokojnih) staršev na Selu pri Žirovnici, ki so jo obnavljali delavci Gorenjske
gradbene družbe, kjer je zaposlen njegov sin. Fotografija: Miran šubic

Dejansko prebivališče kranjskega mestnega svetnika SD Bena Fekonje na
Visokem v občini Šenčur. Uradno je prijavljen v stanovanju strankarskega kolega
V Kranju. Fotografija: Miran Šubic
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