Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
06. 01. 2015
Število objav: 2
Tiskani mediji: 1
Splet: 1
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

Dve sankačici s proge v drevo

Medij; Doseg

Siol.net; 584991

Rubrika / Datum

Slovenija, 05. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

Vovk Tina

3

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Sprejeli občinski proračun

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Gorenjska, 06. 01. 2015

Stran v zbirki

Avtor

Ahačič Marjana

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Stran: 4

Površina: 276 cm2
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Siol.net

05.01.2015

Kazalo

Reach: 584.991
Country: Slovenija
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PONEDELJEK 05.01.2015,
09:00
0
0

NATISNI

1

1 PISAVA

Smučanje in sankanje sta lahko nevarna

Dve sankačici s proge v drevo
Avtor: Tina Vovk

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Prijetna smuka ali sankaški spust se lahko hitro sprevržeta v nočno moro, kar se je
izkazalo pretekli konec tedna z več nesrečami. Policija opozarja na upoštevanje pravil
in uporabo čelade.

Policija opozarja, da med sankanjem ne pretiravajte s hitrostjo.

Včeraj popoldne se je pri sankanju na gozdni cesti od Valvasorjevega doma proti
dolini Završnica v občini Žirovnica poškodovala sankačica, ki je v poledenelem ovinku
zletela s ceste in trčila v drevo. V trčenju se je po prvih podatkih lažje poškodovala.
Huje jo je v soboto zvečer skupila sankačica med sankanjem s Šmarne gore v
Ljubljani, ki se je prav tako zaletela v drevo. Reševalci najprej niso mogli do
poškodovane, zato so na pomoč priskočili gorski reševalci, ki so jo prenesli do
reševalnega vozila. Reševalci so jo nato odpeljali v bolnišnico.
V nedeljo se je ob 12.00 na smučišču Vogel poškodovala smučarka iz Grosuplja, ki so
jo s helikopterjem prepeljali v splošno bolnišnico Jesenice. Na Krvavcu je zaradi
neprevidnosti v soboto popoldan padla Hrvatica. Obe sta se lažje telesno poškodovali,
za nesreči sta bili odgovorni sami, je sporočila policija.
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Siol.net

05.01.2015

Reach: 584.991

Kazalo

Country: Slovenija
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Ne precenjujte svojih sposobnosti

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Padci na smučiščih so pogosto posledica prehitre smuke, utrujenosti in neznanja oz.
precenjevanja znanja smučanja in razmer na progi, na sankališčih s planinskih
postojank pa zaradi prehitrega sankanja, opozarja policija in dodaja, naj smučarji
upoštevajo pravila varnega smučanja, sankači pa naj ne pretiravajo z divjanjem po
progi in ne precenjujejo svojih sposobnosti. Ob tem ne pozabite, da na progi niste
sami, na glavo pa ne pozabite povezniti čelade. Ta je na smučiščih za otroke do 14
let obvezna, pri sankanju pa je zlasti za otroke zelo priporočljiva.

Foto: Matjaž Tavčar
Ključne besede: smučanje, sankanje
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Kazalo

Sprejeli občinski proračun
Občina Žirovnica je v novo leto stopila s potrjenima proračunoma za leti 2015 in 2016, ki bosta v
znamenju zaključevanja dveh velikih investicij: gradnje kanalizacijskega sistema in prenove tamkajšnje
osnovne šole.
Marjana Ahačič

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

Žirovnica - Tik pred prazniki je žirovniški občinski svet
potrdil proračun občine za
prihodnji dve leti. »Zadovoljen sem, da smo postopke speljali hitro in tako postali ena redkih občini, ki
bo novo leto lahko začela z
nemotenim prevzemanjem
obveznosti,« je dejal župan
Leopold Pogačar in poudaril, da sta tako proračun za
leto 2015 kot za leto 2016
investicijsko naravnana. V
naslednjih dveh letih namreč v Žirovnici zaključujejo
več pomembnih že začetih

investicij; najpomembnejšo
prav gotovo predstavlja pro-

jekt izgradnje kanalizacije,
ki je v veliki meri sofinancirana s kohezijskimi sredstvi,
kar 800 tisoč evrov lastnih
sredstev pa občina Žirovnica namenja gradnji občinskih stanovanj v večstanovanjski stavbi na Selu.
Velika investicija, ki so
jo prav tako že začeli lani,
je tudi prenova žirovniške šole, ki jo bodo povečali

Velika investicija, ki so jo prav tako že začeli lani, je tudi prenova žirovniške šole, ki jo bodo
povečali in nadgradili z novo šolsko jedilnico in dodatnimi učilnicami.
in nadgradili z novo šolsko
jedilnico in dodatnimi učilnicami.
Kot je poudaril župan
Pogačar, si bodo še naprej

prizadevali za to, da se vendarle uredi državna regionalna cesta skozi občino, ob
kateri želijo urediti pločnike
in avtobusna Dostaiališča.

»Protokol z državo je podpisan, občina odkupuje zemljišča, kdaj se bo rekonstrukcija dejansko tudi začela,
pa je seveda odvisno od tega,
kdaj bo država za obnovo
ceste prispevala tudi denar,«
je dejal Pogačar in opozoril,
da se v občini v prihodnje
načeloma bojijo prevelikih

posegov države v samostojnost in finančno neodvis-

občin. »Upam, da bo
imela država toliko modrosti, da se bo zavedala dejstva, da so proračuni občin v
teh časih pravzaprav gonilna
sila večjih investicij . Če se bo
to spremenilo, se bo kriza še
poglobila.«
nost
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