Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
01. 07. 2014
Število objav: 3
Tiskani mediji: 0
Splet: 1
Radijske postaje: 2
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

Elektro Gorenjska bo gorenjskim občinam podarila električna kolesa

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 30. 06. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Zaključni dogodek ob praznovanju 50-letnice Elektra Gorenjske

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Aktualno, 30. 06. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Luskovec Bojan

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Elektro Gorenjska bo gorenjskim občinam podarila električna kolesa

Medij; Doseg

Radio-kranj.si; 0

Rubrika / Datum

Novice, 30. 06. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

09:02

15:30

Trajanje: 1 min

Trajanje: 4 min
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 09:02
Trajanje / Duration: 1 min

30. 06. 2014

Kazalo
1

Elektro Gorenjska bo gorenjskim občinam podarila električna kolesa
RA KRANJ, 30. 06. 2014, GORENJSKA DANES, 9:00

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.

Elektro Gorenjska je lani praznoval 50-letnico delovanja. Ob zaključku praznovanja so se odločili, da bodo
naredili korak več tudi na področju trajnostne mobilnosti v lokalnem prostoru. V vsaki od 17 gorenjskih
občin, v katerih skrbijo za zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo, bodo podarili električno
kolo. Kolesa bodo predali na današnjem dogodku, ki se bo ob 14. uri začel na dvorišču Elektra. Pozornost
bodo namenili tudi diskusiji o pomenu in priložnostih trajne mobilnosti za lokalno okolje ter razvoju
turizma ob hkratnem ohranjanju okolja. Gostje dogodka bodo predsednik uprave Elektra Gorenjska
magister Bojan Luskovec, župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar, direkotrica Zavoda za turizem Kranj
Natalija Polenec in predstavniki Kolesarskega kluba Sava Kranj.
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Radio Kranj, Aktualno
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 15:30
Trajanje / Duration: 4 min

30. 06. 2014

Kazalo
1

Zaključni dogodek ob praznovanju 50-letnice Elektra Gorenjske

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.

RADIO KRANJ, 30.06.2014, AKTUALNO, 15:30
VODITELJ: Družba Elektro Gorenjska je danes pripravila zaključni dogodek ob praznovanju 50-letnice. Pri
tem je izpostavila pomen družbene odgovornosti, sodelovanja in trajnostnega razvoja. Predsednik uprave
mag. Bojan Luskovec.
BOJAN LUSKOVEC: Smo edino distribucijsko podjetje v Sloveniji, ki se lahko pohvali že s skoraj 60%
kablitvijo omrežja. To je prispevek tej gorenjski pokrajini v vizualnem smislu kot predvsem v kvaliteti
zanesljivosti dobave oziroma distribucije električne energije. Pa kljub temu se zgodijo dogodki, kot je bil
tale žled nazadnje, pa nekaj nazaj veter, pa še bodo takšni dogodki. Vajeni smo takih dogodkov, hitro
reagiramo, obljubljamo in zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje. Še vedno pa tudi v smislu trajnostnega
razvoja je naša osnovna strateška usmeritev in bi kar rekel prepovedano je gradit daljnovode in omrežja
nad zemljo, razen pod izjemnimi pogoji, sicer pa vse dajemo v zemljo. Včasih se je treba tudi kdaj, ko
grdo pogleda, zakaj ne, pa zakaj ja, pa zakaj moramo tam, pa eno in drugo, ampak vse v dobrobit še
boljše kvalitete električne energije in v dobrobit okolja, v katerega prihajamo.
VODITELJ: Današnjega dogodka so se med drugim udeležili župani gorenjskih občin oziroma njihovi
predstavniki, ki jim je Elektro podaril električna kolesa. Direktorica kranjskega Zavoda za turizem Natalija
Polenec je ob tej priložnosti povedala, da že nekaj let turistom oziroma zainteresiranim nudijo možnost
spoznavanja naravnih in kulturnih danosti oziroma premagovanja razdalj na kolesu.
NATALIJA POLENEC: Že leta 2008 smo postali kolesarska informacijska točka v Kranjski hiši, pa nekaj let
zatem dobili celo vrsto mestnih, pa gorskih koles, no, pred tremi leti tudi s strani Elektro Gorenjska dve
elektro kolesi, za katere smo morali kar poskrbeti, da so jih ljudje spoznali, pa da so ugotovili prednosti
takšnega kolesarjenja. Seveda pa ne glede na to, da je kolesarstvo doma v Kranju, na zavodu ugotavljamo,
da je vedno več turistov kolesarjev, ki se izogibajo v glavnem in potem dejansko smo začutili veliko
potrebo po tem, da bi se enkrat le vzpostavile te daljinske povezave, da pa ne bi le čakali, smo pa tudi sami
začeli na tem brcat, bi se reklo in smo v sodelovanju s kranjsko občino in pa s sosednjimi občinami, Naklo,

Tržič, Preddvor, vzpostavili daljinske povezave. Prva promocijska pot oziroma kolesarjenje je bilo že 7.
junija, kjer smo nekako opozorili tako na lepote, na lepe kotičke, na dediščino ob tej poti, na ponudbo
ob tej poti, tudi gostinsko in kulinarično, po drugi strani pa tudi na pasti, ki čakajo kolesarje na tej poti z
željo, da bi pač to spodbudilo predvsem tiste, ki so nekako odgovorni, da se te stvari še do konca uredijo.
Izdali smo karto teh poti, na spletu je objavljeno, skratka delujemo na tem, da se čim bolj zagotovi varna
pot tako lokalnim prebivalcem kot turistom po teh poteh in da seveda spoznavajo prelepe kraje tukaj
pod Storžičem.
VODITELJ: Tudi pod Stolom v občini Žirovnica se, kot je na okrogli mizi povedal župan Leopold Pogačar,
zavzemajo za trajnostni turizem.
LEOPOLD POGAČAR: Vsak kraj, vsaka občina ima neke svoje danosti, svoje značilnosti in občina Žirovnica,
glede na to, da nima velike industrije, skuša storit čim več na področju turizma. Če je pa to turizem, ki je
okolju prijazen in ki nekako ohranja našo naravo in okolico in zdrav način življenja, je pa to toliko boljše,
ja, zato mi poskušamo določene vsebine, ki so trajnostno naravnane, ki so prijazne okolju, vnest v našo Pot
kulturne dediščine, ki je med drugim pred dvema letoma bila razglašena za najboljšo pot, tematsko pot.
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Radio-kranj.si

30.06.2014

Kazalo

Reach: 0
Country: Slovenija
1/1
Zadnja novica: 2014-06-30 08:11:12

Elektro Gorenjska bo gorenjskim
občinam podarila električna kolesa
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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.

lektro Gorenjska je lani praznov al 50-letnico delov anja. Ob zaključku praznov anja so se odločili, da bodo naredili
korak v eč tudi na področju trajnostne mobilnosti v lokalnem prostoru. V saki od 1 7 -tih gorenjskih občin, v
katerih skrbijo za zanesljiv o in kakov ostno oskrbo z električno energijo, bodo podarili električno kolo. Kolesa bodo
predali na današnjem dogodku, ki se bo ob 1 4h začel na dv orišču Elektra. Pozornost bodo namenili tudi diskusiji o
pomenu in priložnostih trajne mobilnosti za lokalno okolje ter razv oju turizma ob hkratnem ohranjanju okolja. Gostje
dogodka bodo predsednik uprav e Elektra Gorenjska magister Bojan Luskov ec, župan občine Žirov nica Leopold
Pogačar, direkotrica Zav oda za turizem Kranj Natalija Polenec in predstav niki Kolesarskega kluba Sav a Kranj.
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