Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
12. 08. 2014
Število objav: 2
Tiskani mediji: 0
Splet: 0
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

Infrastrukturno urejena dolina Završnice privablja vse več obiskovalcev

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 11. 08. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Občina Žirovnica poskrbela za celovito ureditev doline Završnice

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 11. 08. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

14:02

18:01

Trajanje: 2 min

Trajanje: 1 min

2

Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:02
Trajanje / Duration: 2 min

11. 08. 2014

Kazalo
1

Infrastrukturno urejena dolina Završnice privablja vse več obiskovalcev
RA KRANJ, 11. 08. 2014, GORENJSKA DANES, 14:00

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.

Občina Žirovnica je v zadnjih letih poskrbela za celovito ureditev doline Završnice. Po izgradnji parkirišča
in rekreacijskega parka je pred letošnjim poletjem poskrbela še za ustrezen dostop z ureditvijo ceste.
Obisk doline se je s tem zelo povečal, je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Tako da že kujemo nove načrte in ravno v dolino Završnice
razmišljamo, da bo potrebno nekako pripeljati nove vsebin, in sicer če malo namignem, mogoče v smislu
kakšnega adrenalinskega parka ali kaj podobnega. Skratka, gre za to, da infrastruktura je pripravljena,
sedaj je pa seveda na nas, da to ponudbo razširimo in privabimo še več obiskovalce, ne samo v dolino,
ampak posredno tudi v občino.
NOVINARKA: Vse investicije v infrastrukturo doline Završnice so v zadnjih letih skupaj presegle vrednost
800.000 evrov, pri čemer je projekta ureditve parkirišča leta 2011 in rekreacijskega parka leta 2013 znatno
podprla Evropska unija. Župan je prepričan, da se bodo vložena sredstva povrnila skozi obisk in turistično
ter rekreacijsko ponudbo. Hkrati so na ta način poskrbeli tudi za ohranjanje okolja in narave, saj je v
preteklosti neorganizirana dejavnost negativno vplivala na dolino Završnice.
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 18:01
Trajanje / Duration: 1 min

11. 08. 2014

Kazalo
1

Občina Žirovnica poskrbela za celovito ureditev doline Završnice
RA KRANJ, 11. 08. 2014, GORENJSKA DANES, 18:00

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.

Občina Žirovnica je v zadnjih letih poskrbela za celovito ureditev doline Završnice. Po izgradnji parkirišča
in rekreacijskega parka je pred letošnjim poletjem poskrbela še za ustrezen dostop z ureditvijo ceste.
Obisk doline se je s tem zelo povečal, je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar. Vse investicije v
infrastrukturo doline Završnice so v zadnjih letih skupaj presegle vrednost 800.000 evrov, pri čemer je
projekta ureditve parkirišča leta 2011 in rekreacijskega parka leta 2013 znatno podprla Evropska unija.
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