Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
17. 09. 2014
Število objav: 11
Tiskani mediji: 2
Splet: 1
Radijske postaje: 8
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

1

Seznam objav v zbirki:
Naslov

V treh občinah že znani prihodnji župani

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

J.P., S.K., D.Ž., S.Š., V.S., A.S., M.R., U.P., M.A.

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Dolanc Martin

6

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Aktualno, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

7

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

10

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Gorenjske občine bodo zgradile čistilno napravo

Medij; Doseg

Radio Slovenija 1; 144000

Rubrika / Datum

Danes do 13-ih, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

11

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

V Žirovnici bodo gradili stanovanja

Medij; Doseg

Radio Sora; 9000

Rubrika / Datum

Dober dan Gorenjska, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

12

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Na Občini Žirovnica so danes podpisali pogodbo za gradnjo stanovanj na Selu 15

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

13

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Zaporedna št.
4

Zaporedna št.
5

Zaporedna št.
6

Zaporedna št.
7

Stran: 3

14:00

15:30

Površina: 494 cm2

Trajanje: 2 min

Trajanje: 10 min

18:00

Trajanje: 1 min

13:21

Trajanje: 1 min

14:00

Trajanje: 1 min

11:08

Trajanje: 2 min
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Naslov

Izvajanje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

14

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Na Selu Občine Žirovnica bodo gradili stanovanja

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

15

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu

Medij; Doseg

STA.si; 24885

Rubrika / Datum

Slovensko gospodarstvo, 16. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

STA

16

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Zdaj še pikapolonica

Medij; Doseg

Delo; 157000

Rubrika / Datum

Slovenija, 17. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Hanc Marjana

18

Teme

Občina Žirovnica

Zaporedna št.
8

Zaporedna št.
9

Zaporedna št.
10

Zaporedna št.
11

17:06

Trajanje: 2 min

17:08

Trajanje: 2 min

Stran: 11

Površina: 216 cm2
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Kazalo

V treh občinah že znani prihodnji župani
V občinah jezersko, Žiri in Žirovnica ni dvoma, kdo bodo njihovi prihodnji župani, saj imajo samo po enega kandidata. V ostalih gorenjskih občinah pa je
izbira večja.

A. S., M. A., U. P, M. R., S.
K, V. S, S. Š. D. Ž., J. P.

(SLS), Peter Torkar (Katjuša
Torkar in skupina volivcev);
za mesto v občinskem sve-

Kranj - Na občinskih volilnih
komisijah imajo že od minule srede vsa imena kandida-

tu se

tov za župane in člane občinskih svetov. Do današnjega

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.

dne morajo opraviti preizkuse kandidatur in določiti sezname kandidatov oziroma
list kandidatov, ki bodo objavljeni v petek, 19. septembra.
V naslednjih vrsticah objavljamo imena kandidatov za
župane, ki nam jih je uspelo
pridobiti pri občinskih volilnih komisijah.
Kranjska Gora: Jure Žerjav (skupina volivcev), Bogdan Janša (skupina volivcev), Jani Hrovat (skupina
volivcev); vloženih deset list
za občinski svet.
Jesenice: Tomaž Tom

Mencinger (Socialni demokrati), Miha Rebolj (Stranka Mira Cerarja), Ahmed
Pašič (Lista Za boljše Jesenice), Boris Grilc (Delavska

lista JA Jeseniška alternativa), Andrej Černe (Nova Slovenija) in Janko Pire (Libe-

ralna demokracija Slovenije); vloženih trinajst list za

občinski svet.
Žirovnica: Leopold Pogačar (Neodvisna lista za Žirovnico); vloženih šest list za

občinski svet.
Bohinj: Franc Kramar
(Lista za Bohinj), Bojan Traven (Ekipa za prihodnost);
vloženih deset list za občinski svet.
Bled: Jaka Bassanese (lista
Rad imam Bled), Janez Fajfar (Peter Florjančič in skupina volivcev); za občinski
svet je vloženih 11 list.

Gorje:

Rok

Peterman

bo potegovalo 22 kandidatov.
Radovljica: Ciril Globočnik (skupina volivcev),
Mark Toplak (SDS); vloženih petnajst list kandidatov
za občinski svet.
Tržič: Borut Sajovic (skupina volivcev), Klemen Belhar (skupina volivcev), Sla-

vko Bohinc (Nova SloveKrščanski demokranija
ti), Andraž Žitnik (SDS);
za občinski svet je vloženih

-

dvanajst list.
Naklo: Stane Oman (SD),
Ivan Meglic (SLS), Marko
Mravlja (SDS), Zdravko Cankar (DeSUS s podporo SMC),
Rok Hribar (LDS); za občinski svet je vloženih osem list.
Mohor Bogataj
Kranj:
(SZKS), Irena Čebašek (Naprej Slovenija), Janez Černe
(Lista več za Kranj), Barbara
Gunčar (skupina volivcev),
Zoran Stevanovič (skupina
volivcev), Andrej Šušteršič
(SMC), Boštjan Trilar (Več
za Kranj, stranka za lepšo
prihodnost); za mestni svet
je vloženih sedemnajst list.
Preddvor: Miran Zadnikar (PLS), Ivan Grginič
(SD), Boštjan Prestor (lista Združeni za Preddvor),
Andrej Logar (DeSUS); vloženih je šest kandidatnih list
za občinski svet.

Jezersko: Jure

Rebolj (kan-

didira s podpisi volivcev); za
občinski svet kandidira in
šest samostojnih kandidatov in dva strankarska.
Šenčur: Ciril Kozjek (SLS
in SDS), Milan Sušnik (Lista za razcvet občine Šenčur), Mirjana Čemažar (S D),
Valerij Grašič (NSi); vloženih devet list za občinski svet

Cerklje na Gorenjskem:
Boštjan Robas (skupina volivcev), Franc Čebulj (skupina
volivcev) in Jani Podrepšek
(skupina volivcev); vloženih
je devet list za občinski svet.
Škofja Loka: Miha Ješe
s
(kandidatura
podpisi
volivcev), Anton Peršin
(podpisi volivcev), Davor
Tavčar (IDS), Metod Di
Batista (SLS), Klemen Štibelj (NSi), Jožica Vavpotič
Srakar (SMC), Martin Habjan (SDS), Mirjam Jan Blažič (SD); vloženih je 12 list za
člane občinskega sveta.
Železniki: Anton Luznar
(SLS), Peter Krek (SDS); pet
strankarskih list za občinski svet.
Gorenja vas
Poljane:
Milan Čadež (SDS), Peter
Trček (kandidira s podpisi
volivcev); za občinski svet je
vloženih sedem list.
Žiri: Janez Žakelj (NSi);
za občinski svet je vloženih
šest list.
Medvode: Leon Merjasec
(SDS), Ivo Rep (SMC), Nejc
Smole (Ladislav Vidmar in
skupina volivcev), Stanislav
Žagar (Roman Debeljak in
skupina volivcev); za občinski svet je vloženih deset list.
Vodice: Aco Franc Šuštar (skupina volivcev) in
Anton Kokalj (NSi krščanski demokrati); za občinski
svet kandidirajo tri politične stranke, dve listi ter en
samostojni kandidat.
Trzin: Peter Ložar (Klavdija Tretjak in skupina volivcev), Marko Kajfež (Herman
Bradač in skupina volivcev),
Zmago Knuplež (Desus),
Rado Gladek (SDS), Marjeta
Zupan (Jure Jerman in skupina volivcev), Jože Lukan (Naprej Slovenija), Frane Mazovec

-

-

(Marija Breznik in skupina
volivcev) in Romeo Podlogar
(skupina volivcev) ; vloženih je
deset list za občinski svet.
Mengeš: Franc Jerič (Jure
Jerič in skupina volivcev),
Matej Hribar (SDS), Aleš
Janežič (Skupaj za mengeško
občino
skupaj zmoremo)
in Tomaž Štebe (Polona Štebe in skupina volivcev); za

-

občinski svet je vloženih
sedem kandidatnih list.
Domžale: Občinska volilna komisija nam podatkov o
vloženih kandidaturah do za-

ključka redakcije ni poslala.
Kamnik: Marjan
Šareč
Na(Lista Marjana Šarca
prej Kamnik), Marko Šimnovec (Desus), Matej Slapar
(NSi krščanski demokrati),
Janez Balantič (Zares socialno liberalni), Robert Kokotec (Uroš Kokotec in skupina
volivcev), Duško Papež (Emil
Grzinčič in skupina volivcev),
Zvonimir Kolenik (SD) in
Aleš lipičnik (Stranka Mira
Cerarja); vloženih je šestnajst

-

-

-

list za člane občinskega sveta.
Komenda: Štefan Pojbič
(Igor Štebe in skupina volivcev), Stanislav Poglajen
(Mirko Pogačar in skupina
volivcev), Vid Koritnik (SLS)
in Izak Matej Ciraj (Jožef
Ciraj in skupina volivcev);
vloženih devet list za člane
občinskega sveta.
Moravče: Milan Kokalj
(NSi - krščanski demokrati)
in Martin Rebolj (SD); vložene so bile štiri kandidatne
liste za občinski svet.
Lukovica: Matej Kotnik
(dr. Janez Kušar in skupina
volivcev) in Bojan Andrejka (Urška Rožič in skupina
volivcev); vloženih je enajst
kandidatur za občinski svet.
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Kazalo

V treh od sedemindvajsetih občin s širšega gorenjskega območja je le po en kandidat za
župana: Jure Rebolj (Jezersko), Janez Žakelj (Žiri) in Leopold Pogačar (Žirovnica)
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:00
Trajanje / Duration: 2 min

16. 09. 2014

Kazalo
1

Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu
RA KRANJ, 16. 09. 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.

V Radovljici so župani občin Radovljica, Bohinj, Žirovnica in Jesenice predstavili projekt Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save – prvi sklop. Gre za projekt vreden dobrih 15 milijonov,
več o njem pa Martin Dolanc.
MARTIN DOLANC: V okviru projekta v občini Radovljica bo zgrajena kanalizacija v Begunjah v dolžini 5,2
kilometra, ki bo v celoti gravitacijsko, od tega bo 1588 metrov povezovalnega kanala. V Žirovnici bodo
zgradili 11,2 kilometra kanalizacijskega omrežja, od tega bo povezovalno omrežje dolgo 3316 metrov.
Povezovalno omrežje bodo zgradili v Žirovnici, Mostah, Selu in Zabreznici. Na Jesenicah potekata dve
investiciji. Gre za izgradnjo komunalne infrastrukture v Podmežakli in obnovo centralne čistilne naprave.
Večinoma gre za gravitacijsko kanalizacijo, vključno s povezovalnim kanalom do črpališča. Zgrajeno bo
5584 metrov kanalizacijskega omrežja in 399 metrov tlačnega voda. V Bohinju bodo v okviru omenjenega
projekta zgradili čistilno napravo za 9350 enot. Gre za čistilno napravo z biološkim čiščenjem visoko
zmogljivega sistema SBR. Ob zaključku projekta, konec prihodnjega leta, bodo v Bohinju na omrežje
priključene Ribčev laz, Bohinjska Bistrica, Stara Fužina, Ukanc, Savica in Kamnje. Skupna vrednost projekta
znaša 15,3 milijona evrov brez DDV-ja. Občine bodo prispevale 2,4 milijona, kohezijski skladi 10,9 in
država 1,9 milijona evrov.
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Radio Kranj, Aktualno
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 15:30
Trajanje / Duration: 10 min

16. 09. 2014

Kazalo
1

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save

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, 16.09.2014, AKTUALNO, 15:30
VODITELJICA: Župani štirih zgornjegorenjskih občin, ki sodelujejo v projektu Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju zgornje Save – 1. sklop, so danes v Radovljici predstavili ta projekt. Radovljičani
so nosilci projekta za domačo in občino Žirovnica, najbolj pa so, kot pojasnjuje župan Ciril Globočnik,
zadovoljni, da se bo število občanov, priključenih na čistilno napravo, povečalo.
CIRIL GLOBOČNIK: Zelo pomembno se mi zdi, da je nadaljevanje, nadgradnja tega, kar že večina občanov,
občank v radovljiški občini ima. Glede na to, kaj smo zdaj postorili v letošnjem letu, ugotavljam, da poteka
gradnja nemoteno, da smo tudi založili sredstva in preplastili državno cesto, da ne bi ostala v nedogled
makadamska. Sem pravzaprav zadovoljen, ker ta prvi del je v bistvu bil še pred rokom izgotovljen. Seveda
nas čaka nadaljevanje tega povezovalnega primarnega voda in pa potem navezava na posamezne objekte.
NOVINAR: Naštejva še tisto, kar bo narejeno do konca leta 2015, ko se ta projekt zaključuje, mislim, da
gre za del od Žirovnice proti Radovljici, pa seveda tudi področje Begunj.
GLOBOČNIK: Kar se tiče občine Radovljica čaka ta drugi del, kot sem omenil, še nekaj povezovalnega
voda in pa bistveno je potem posamezne priključitve. Ravno tako kot v vseh ostalih treh občinah, projekt
bo tekel še do jeseni oziroma pričakujemo nekje do jeseni 2015, gre pa predvsem za to, da bo tudi
dobil uporabno dovoljenje, kajti to je tudi pogoj, da bo tako zagotovljeno tudi financiranje, da se projekt
zaključi.
NOVINAR: Financiranje, se obetajo kakšne težave glede na to, da sredstva prihajajo iz treh področij,
države, evropski skladi, občina financira, omenili ste že vašo investicijo v asfaltiranje ceste.
GLOBOČNIK: Kar se tiče občine Radovljica sem prepričan, da da, seveda mi se bomo morali še precej
potrudit, da pridemo nazaj do teh sredstev, drugo pa je financiranje, za katerega lahko rečem za naš del,
da je relativno majhen po obsegu, če gledam na celoto, malce težav je poudaril, da jih imajo v občini Bohinj
s financiranjem, ampak pri nas normalno poteka. Bistveno je to, da imamo pri nas sodelavce oziroma da
imam sodelavce, ki pripravijo dokumente in so nesporni in potem tudi plačila ne zaostajajo.
VODITELJICA: Na Jesenicah v tem trenutku potekata gradnja kanalizacijskega omrežja v Podmežakli in
obnova centralne čistilne naprave. Bodo dela končana do roka, jeseni prihodnje leto? Odgovarja župan
Tomaž Tom Mencinger.
TOMAŽ TOM MENCINGER: Mislim, da je tukaj realnost, da leta 2015 decembra je to zadnji rok, ko naj bi te
investicije bile zaključene. To sta resnično obsežni investiciji. Prva je kompletna komunalna infrastruktura
na področju Krajevne skupnosti Podmežakla, vzporedno s tem tudi mi vršimo obnovo vodovodnega
sistema, plinskih priključkov in pa tudi javne razsvetljave, tako da vzporedno s tem samim asfaltom kot
takim lahko rečem zelo velika in pomembna pridobitev za to krajevno skupnost in v celoti tudi za občino.
NOVINAR: Jeseničani deloma rešujete tudi problem odpadnih in fekalnih voda občine Kranjska Gora,
predvsem Dovje, Mojstrana sta navezana na jeseniško čistilno napravo, kako poteka to sodelovanje z
Kranjskogorci?
MENCINGER: Mislim, da to je že bilo v preteklosti izgotovljeno, ker praktično na mejnem platoju Karavanke
je kolektor, na katerega je priključen ta del občine Kranjska Gora, po tem sistemu, ki je izgotovljen potem
vrši priključek na centralno čistino napravo na Slovenskem Javorniku. Ostali del te občine je pa priključen
na čistilno napravo v Tabrah, kar pomeni, da v tem delu pokrivamo pač preko te naše čistilne naprave in
mislim, da je to v preteklosti bilo zelo dobro tudi v praksi sprobano in pa seveda ta investicija kot taka
omogoča tudi te populacijske enote, ki so na tem področju, da se potem vrši priključek čiščenja na to
čistilno napravo na Slovenskem Javorniku.
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2
Kazalo

NOVINAR: Jeseničani imate reciva temu srečo, da je teren tak, da praktično vse priteče v Jesenice, kar
je potrebno očistit, ampak vseeno bo pa potrebno nekatera področja Plavški Rovt, Javorniški Rovt in še
kakšno drugo manjše naselje urediti, kako boste ta problem reševali na teh področjih?
MENCINGER: Mi se tega zavedamo, smo pripravljeni na to zgodbo. V tem delu bo potrebno umestit manjše
čistilne naprave, na katere se potem vrši priključek. Ocenjujem, da marsikateri od teh objektov na tem
delu omenjenega dela Jesenic bo tudi potrebno individualno zgodbo za same objekte poskrbet, ker mi
moramo skrbet, da bo ta voda, ki potem zapušča občino Jesenice, resnično po predpisih, po zakonodaji
tudi očiščena in potem taka očiščena zapuščala področje občine Jesenice.
NOVINAR: Financiranje, vemo, da se ta projekt financira iz vsaj treh virov, Jeseničani ste, kar se finančnega
dela že tiče, udeleženi z veliko vsoto, bo projekt končan do konca leta 2015, bodo izvajalci in podizvajalci
poplačani, pričakujete kakšne zaplete?
MENCINGER: Mi že sedaj v bistvu skrbimo, da so te stvari poplačane, je pa treba povedat, da je to resnično
zelo obsežen projekt, praktično zneska okoli 8 milijonov evrov denarja govorimo, v tem delu je pretežni
del na čistilni napravi in pa potem tudi kanalizacija Podmežakla, tako da mi smo vzporedno zagotovili še
občinska sredstva za pločnike, javno razsvetljavo, vodovodnega sistema na tem delu krajevne skupnosti in
pa razvoda plinovoda, tako da lahko rečem, da bo energetsko to resnično zelo opremljen in pa izgotovljen
del občine Jesenice.
NOVINAR: Običajno taki projekti prinašajo visoko odstotno pokritost prebivalstva s priključki na čistilno
napravo, v kolikih odstotkih boste imeli na Jesenicah pokrito to področje, v Žirovnici pravijo, da bodo
imeli kar 95%?
MENCINGER: Brez teh omenjenih manjših čistilnih naprav na območju občine Jesenice lahko rečem, da bo
ta odstotek še malce višji, ocena je, da bo tam 97% pač priključenih na ta sistem čiščenja in mislim, da
je to zelo velik odstotek.
VODITELJICA: Prisluhnimo še, kaj je o projektu Gorki povedal župan Žirovnice, Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR: Moram reči, da v Žirovnici poteka gradnja kanalizacijskega sistema v štirih naseljih,
Zabreznica, Selo, Žirovnica in Moste. Govoriva o približno 13 kilometrih kanalizacije, od tega je nekaj čez
tri kilometre povezovalnega kanala, skupna vrednost je tam okrog 1.900.000 evrov, s tem, da je velika
večina financirana iz kohezijskega sklada, nekaj iz strani države, manjši del, nekaj čez 200.000 evrov pa
iz občinskega proračuna. Pri tem bi rad poudaril to, no, da poleg gradnje kanalizacije seveda obnavljamo
istočasno še vodovod in ostalo infrastrukturo, kot na primer javno razsvetljavo. No, všeč mi pa je, da
so tudi ponudniki kabelskih storitev, telefonskih storitev in elektrike pristopili istočasno k obnovi svojih
vodov, tako da lahko rečem, da bo po končani investiciji zaključena ena taka celota in bo dejansko vsa
infrastruktura v občini modernizirana in obnovljena.
NOVINAR: V Žirovnici uspešno rešujete tudi kanalizacije za meteorno vodo.
POGAČAR: Moram reči, da po eni strani je preko 90% objektov v občini individualnih hiš in seveda se
meteorne vode in fekalne vode ločijo, če se malo pohecam, že na samem izvoru, to se pravi stanovanjske
hiše morajo imeti lastne ponikovalnice za meteorno vodo, ostale javne površine, ceste in podobno pa
seveda gradimo nov meteorni vod in ga nekako ponikamo te vode v nove ponikovalnice z izjemo tistih
hiš, ki dejansko zaradi bodisi terena ali pa specifičnosti objekta ne morejo imeti lastne ponikovalnice,
skratka fekalna kanalizacija in meteorna sta ločene že na izvoru samem.
NOVINAR: Kako ste sodelovali z občino Radovljica, nenazadnje se kanalizacijski vod na čistilno napravo
navezuje na radovljiško čistilno napravo, je tisti del žirovniškega področja kar se tiče financ pokrit, bo
končan do roka, do reciva temu do konca leta 2015?
POGAČAR: Zaenkrat moram reči, da dela potekajo nemoteno, skladno s terminskim planom in jaz sem
prepričan, da bomo v mesecu avgustu prihodnje leto s to investicijo zaključili. Kar se pa tiče tega, da se
odpadne vode čistijo na centralni čistilni napravi v Radovljici, je pa posledica dogovora, podpisanega že
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Radio Kranj, Aktualno
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 15:30
Trajanje / Duration: 10 min

16. 09. 2014
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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.

približno pred petimi leti, kajti takrat je bila čistilna naprava Radovljica premalo obremenjena in v bistvu
smo imeli korist vsi mi, zato ker nismo, ni bilo potrebno gradit lastne čistilne naprave. Če pa lahko rečem
Radovljica pa v smislu tega, da se seveda s številom populacijskih enot strošek na enoto pada, tako da
smo v tem primeru zmagovalci vsi.
NOVINAR: Bo v Žirovnici potrebno ob koncu tega projekta graditi še na nekaterih področjih manjše čistilne
naprave, kakšna pokritost v odstotkih bo po zaključku tega projekta?
POGAČAR: Po zaključku tega projekta bo pokritost 95%, je pa res, da naselje Breg pride na vrsto v letu
2017 in ni del tega projekta, ker ni izpolnjeval območje pogoja, da bi ga lahko vključili. Ko zgradimo še
kanalizacijo na Bregu, jo bomo ravno tako povezali na čistilno napravo v Radovljico, predvideno imamo
pa manjšo čistilno napravo za približno 20 objektov v Zgornjih Mostah, kjer je zaradi konfiguracije terena
in potoka vmes v bistvu skoraj nemogoče povezati še ta del z ostalim sistemom. V bistvu lahko rečem,
da bo poleg centralnega sistema še ena manjša čistilna naprava.
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 18:00
Trajanje / Duration: 1 min

16. 09. 2014
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Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu
RA KRANJ, 16. 09. 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.

Občine Zgornje Gorenjske so se lani lotile obsežnega projekta za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v porečju Zgornje Save, katerega vrednost presega 18 milijonov evrov. Dela, ki obsegajo izgradnjo
dveh čistilnih naprav in 30 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, potekajo in bodo predvidoma
končana prihodnjo jesen, pojasnjuje radovljiški župan Ciril Globočnik. Občine Radovljica, Jesenice,
Žirovnica in Bohinj bodo s projektom zagotovile ustrezen sistem čiščenja odpadnih voda za skoraj 35 tisoč
uporabnikov, od tega bodo na novo kanalizacijsko omrežje priključili pet tisoč uporabnikov. Vrednost
projekta brez davka na dodano vrednost znaša 15,3 milijona evrov, pri čemer kohezijski sklad Evropske
unije prispeva 11 milijonov, država pa 1,9 milijona evrov. Bohinjski župan Franc Kramar pa je pri tem
opozoril na zamike pri izplačilih.
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Radio Slovenija 1, Danes do 13-ih
Doseg / Reach: 144000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 13:21
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Gorenjske občine bodo zgradile čistilno napravo
RA SLOVENIJA 1, 16.09.2014, DANES DO 13-IH, 13.21

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.

Občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj bodo s projektom Odvajanje in čiščenje voda v porečju
zgornje Save in na območju Kranjskega, ter Sorškega polja, zgradile in posodobile kanalizacijski sistem
in čistilne naprave. Celoten projekt je vreden 15 milijonov evrov. Občine ga bodo uresničile s svojim
denarjem in denarjem evropskega kohezijskega sklada. Iz tega bodo dobile nekaj več kot 10 milijonov
evrov. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo prispevalo skoraj 2 milijona evrov. Dela ponekod že potekajo.
Omenjene občine bodo projekt končale do konca prihodnjega leta.
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Radio Sora, Dober dan Gorenjska
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:00
Trajanje / Duration: 1 min
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V Žirovnici bodo gradili stanovanja
RADIO SORA, 16.09.2014, DOBER DAN, GORENJSKA, 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.

VODITELJ: Na občini Žirovnica so danes podpisali pogodbo za gradnjo stanovanj na Selu 15. Na razpisu
je bilo izbrano podjetje Kovinar gradnje ST, d. o. o., z Jesenic. Več o tem, kakšna stanovanja bodo gradili
in kakšna je vrednost investicije, ki bo zaključena približno v enem letu, pa župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR: Ja, res je, z velikim veseljem lahko povem, da smo pričeli še z eno investicijo v
občini Žirovnica, ki je po mojem mnenju pomembna, kajti gre za zagotavljanje občinskih stanovanj. Na
podlagi sprejetega programa stanovanjskega, ki smo ga na občinskem svetu potrdili približno tri leta
nazaj, smo ugotovili, da se kaže potreba po tako imenovanih občinskih stanovanjih, no in s to gradnjo
bomo zagotovili pet stanovanj, ki jih bomo seveda potem na podlagi razpisa dodelili občanom občine
Žirovnica in jaz sem prepričan, da bomo s tem rešili kakšno stanovanjsko stisko predvsem mladih družin.
Zdaj investicija skupaj znaša 607.000 evrov, rok gradnje je približno eno leto, tako da sem prepričan,
da bova drugo leto približno ob tem času lahko že povedala, da gre gradnja k koncu ali celo že, da je
gradnja v bistvu že zaključena.
VODITELJ: Z deli bo podjetje Kovinar gradnje ST začelo takoj po uvedbi v posel, torej čez približno deset
dni.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:08
Trajanje / Duration: 2 min

16. 09. 2014
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Na Občini Žirovnica so danes podpisali pogodbo za gradnjo stanovanj na Selu 15
RA TRIGLAV, 16. 09. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 11:00

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.

Na Občini Žirovnica so danes podpisali pogodbo za gradnjo stanovanj na Selu 15. Na razpisu je bilo
izbrano podjetje Kovinar gradnje ST, d. o. o., z Jesenic. Več o tem, kakšna stanovanja bodo gradili in
kakšna je vrednost investicije, ki bo zaključena približno v enem letu, pa župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Z velikim veseljem lahko povem, da smo pričeli še z eno
investicijo v Občini Žirovnica, ki je po mojem mnenju pomembna, kajti gre za zagotavljanje občinskih
stanovanj. Na podlagi sprejetega programa stanovanjskega, ki smo ga na občinskem svetu potrdili
približno tri leta nazaj, smo ugotovili, da se kaže potreba po tako imenovanih občinskih stanovanjih. No in
s to gradnjo bomo zagotovili pet stanovanj, ki jih bomo seveda potem na podlagi razpisa dodelili občanom
Občine Žirovnica in jaz sem prepričan, da bomo s tem rešili kakšno stanovanjsko stisko, predvsem mladih
družin. Zdaj, investicija skupaj znaša 607 tisoč evrov, rok gradnje je približno eno leto, tako da sem
prepričan, da bova drugo leto, približno ob tem času lahko že povedala, da gre gradnja h koncu ali pa
da so celo že, da je gradnja v bistvu že zaključena.
NOVINAR: Z deli bo podjetje Kovinar gradnje ST začelo takoj po uvedbi v posel, torej čez približno deset
dni.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:06
Trajanje / Duration: 2 min

16. 09. 2014
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Izvajanje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save
RA TRIGLAV, 16. 09. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 17:00

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.

Neurejena odvajanja in čiščenje odpadnih fekalnih voda, ki imata negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi, sta bila razlog, da so se gorenjske občine Bohinj, Žirovnica, Jesenice in Radovljica že leta 2008
vključile v pripravo projektov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav v porečju zgornje
Save, ki so jih začeli izvajati lani in jih bodo zaključile do konca prihodnjega leta. V teh občinah izvajajo
projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save na območju kranjskega in sorškega
polja – prvi sklop. Skupna vrednost upravičenega dela celotnega projekta je skoraj 15,3 milijona evrov in
ga financirajo sodelujoče občine v višini dobrih 2,4 milijona evrov, kohezijski sklad Evropske unije 10,9
milijona evrov in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 1,9 milijona evrov, vse brez davka na dodano vrednost.
V občinah Radovljica in Žirovnica gradijo kanalizacijo, v Občini Jesenice kanalizacijo ter nadgrajujejo in
rekonstruirajo centralno čistilno napravo na Slovenskem Javorniku. V Občini Bohinj pa gradijo kanalizacijo
in Centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica. Že v preteklosti so na zgornjem Gorenjskem z izgradnjo
čistilnih naprav na Jesenicah, v Kranjski Gori, v Radovljici in na Bledu ter z večjimi vlaganji podjetij v
varstvo okolja pomembno prispevali k čistejši reki Savi. Rado Pintar, vodja oddelka za infrastrukturo
Občine Radovljica.
RADO PINTAR (vodja oddelka za infrastrukturo Občine Radovljica): Pa zato so bili ključni momenti pri, zdaj
pa nadgrajujemo v bistvu ta sistem. Od Bohinja dol, če lahko tako rečem, je, so ogromne stvari rešene.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:08
Trajanje / Duration: 2 min

16. 09. 2014
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Na Selu Občine Žirovnica bodo gradili stanovanja
RA TRIGLAV, 16. 09. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 17:00

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.

Na Občini Žirovnica so danes podpisali pogodbo za gradnjo stanovanj na Selu 15. Na razpisu je bilo
izbrano podjetje Kovinar gradnje ST, d. o. o., z Jesenic. Več o tem, kakšna stanovanja bodo gradili in
kakšna je vrednost investicije, ki bo zaključena približno v enem letu, župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Ja, res je. Z velikim veseljem lahko povem, da smo pričeli še
z eno investicijo v Občini Žirovnica, ki je po mojem mnenju pomembna, kajti gre za zagotavljanje občinskih
stanovanj. Na podlagi sprejetega programa stanovanjskega, ki smo ga na občinskem svetu potrdili
približno tri leta nazaj, smo ugotovili, da se kaže potreba po tako imenovanih občinskih stanovanjih. No in
s to gradnjo bomo zagotovili pet stanovanj, ki jih bomo seveda potem na podlagi razpisa dodelili občanom
Občine Žirovnica in jaz sem prepričan, da bomo s tem rešili kakšno stanovanjsko stisko, predvsem mladih
družin. Zdaj, investicija skupaj znaša 607 tisoč evrov, rok gradnje je približno eno leto, tako da sem
prepričan, da bova drugo leto, približno ob tem času lahko že povedala, da gre gradnja h koncu ali pa
da so celo že, da je gradnja v bistvu že zaključena.
NOVINARKA: Z deli bo podjetje Kovinar gradnje ST začelo takoj po uvedbi v posel, torej čez približno
deset dni.
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STA.si, Slovensko gospodarstvo
Doseg / Reach: 24885
Država / Country: Slovenija

16. 09. 2014

Kazalo
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Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu
Projekt urejanja odpadnih voda v porečju Zgornje Save v polnem zagonu

Radovljica, 16. septembra (STA) - Občine Zgornje Gorenjske so se lani lotile obsežnega projekta za
ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Zgornje Save, katerega vrednost presega 18
milijonov evrov. Dela, ki obsegajo izgradnjo dveh čistilnih naprav in 30 kilometrov novega kanalizacijskega
omrežja, potekajo in bodo predvidoma končana prihodnjo jesen.
Kot je na današnji novinarski konferenci v Radovljici povedal radovljiški župan Ciril Globočnik, bodo občine
Radovljica, Jesenice, Žirovnica in Bohinj s projektom zagotovile ustrezen sistem čiščenja odpadnih voda
za skoraj 35.000 uporabnikov, od tega bodo na novo kanalizacijsko omrežje priključili 5000 uporabnikov.
Občine so projekt za urejanje komunalne infrastrukture pripravile že leta 2008, vendar je takrat blejska
občina zaradi neizpolnjevanja meril za sofinanciranje iz kohezijska sklada morala iz projekta izstopiti.
Občine Radovljica, Jesenice, Bohinj in Žirovnica pa so julija 2012 prejele odločbe o sofinanciranju.

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.

Najprej so z gradnjo začeli v žirovniški občini, in sicer maja lani. V občini se v naseljih Žirovnica, Moste,
Selo in Zabreznica gradi 7,9 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 3,3 kilometra povezovalnega voda,
ki bo odpadne vode z omenjenih naselij odvajal na čistilno napravo Radovljica. V radovljiški občini pa
projekt obsega 5,3 kilometra kanalizacijskega omrežja in povezovalnega voda v Begunjah.
Največja investicija v okviru projekta poteka v jeseniški občini, kjer je predvidena rekonstrukcija in
nadgradnja centralne čistilne naprave za 30.000 populacijskih enot, ki v svoji sedanji obliki povzroča
čezmerno obremenitev okolja. Zgrajenega bo tudi šest kilometrov kanalizacijskega omrežja, ki bo
potekalo skozi naselje Podmežakla do čistilne naprave.
V bohinjski občini projekt obsega izgradnjo centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica za 9.350
populacijskih enot in izgradnjo sedmih kilometrov kanalizacijskega omrežja iz Ribčevega Laza do čistine
naprave. To se bo močno poznalo na kakovosti vode v Savi Bohinjki, kjer se je ponekod zaradi onesnaženja
že pojavljal problem varnosti kopanja, je poudaril bohinjski župan Franc Kramar.
Župani sodelujočih občin so izpostavili, da je poleg zmanjševanja onesnaženja porečja Save in povečanja
stopnje zaščite Save in Bohinjskega jezera urejena infrastruktura eden od temeljnih pogojev za kakovostno
bivanje. Pomembna je tudi za zaščito zdravja prebivalcev, saj se bo zmanjšala osnaženost podtalnice.
Vrednost projekta brez davka na dodano vrednost znaša 15,3 milijona evrov, pri čemer kohezijski sklad
EU prispeva 11 milijonov, država pa 1,9 milijona evrov. Kramar je ob tem spomnil, da bi v Bohinju zaradi
lege v Triglavskem narodnem parku pričakovali višje sofinanciranje s strani države, vendar jim zakonske
določbe doslej še niso prinesle nobenih sredstev.
Poleg tega je problem pri izplačevanju evropskih sredstev. Čeprav so dela v Bohinju že čez polovico, je
namreč občina doslej prejela le eno izplačilo in je bila za plačilo izvajalcem primorana založiti milijon
evrov. Kramar zato pristojna ministrstva poziva, naj poenostavijo sistem izplačevanja evropskih sredstev.
tzu/mrn
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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!
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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.

S

pročelja kranjskega sodišča po drugi
»akciji« v noči na 12. avgust še vedno
kričijo napisi Fašistične svinje in
Falanga režimskega apartheida ter
Za svobodno in demokratično Slovenijo.
Morda gre za kljubovanje, kajti po prvem
mazaškem pohodu v noči nan. julij, ko
Marjana Hanc
so grafita Servis hunte in Fosili ter srpa
o spominu
s kladivoma hitro prebelili, je pročelje
zlate ribice
ostalo nepokracano le šest dni. Policija
na vprašanje, kako ji gre z odkrivanjem
storilcev, odgovarja, da zbirajo obvestila in daje verjetno grafite
napisal isti človek.
Med čakanjem na obravnavo pa obiskovalci kranjskega
sodišča te dni lahko občudujejo razstavo Štirje letni časi
mojstra fotografije FZS in člana Fotokluba Jesenice Franca
Črva. Kako lep je ta svet in kako brezveznoje bilo moje početje,
bi morda lahko
pomislili ob čudovitih
Pred štirimi leti je
posnetkih priporniki,
Bogataj nagovarjal
kijih vklenjene vodijo
v sodne dvorane. Toda
z geslom Izkušnje za
ti na hodnikih sodišča
bogato žetev!, zdaj z
poslušajo nasvete
Dokončajmo začeto!.
zagovornika ali iščejo
stik z dragim. Pod
mojstrovo fotografijo z naslovom Car gozda pa sem postala
pozorna na misel oziroma komentar, ki mi ne da miru. Navajam:
»Za rešitev zadostuje, da človek privede svoje zmote do konca,
saj po netočnosti zmote se tudi kaže točnost resnice. V tem času
so mnogi žal tako površni, da vse končujejo na pol poti in tako
niti ne odkrijejo, ali so na pravi sledi ali pa zgolj v zmoti. «
V dobi, ko velja, da imajo volivci vedno prav in je demokracija
najboljša oblika vladavine, seje tudi kranjski župan Mohor
Bogataj odločil, da še ni za odmet, in bi bil rad še v četrto na
čelu gorenjske prestolnice, čeprav biva v občini Žirovnica.
Očitno ga ne moti, daje kandidaturo vložila stranka, razvpita
zaradi mesne afere, podpira pa ga stranka, ki ima v mestnem
svetu enega svetnika, ta pa ima podjetnega nečaka, ki opravlja
posle tako za občino kakor tudi za krajevno skupnost, v kateri
je ta svetnik stric tudi predsednik. Kakorkoli, Mohor se s
plakatov smehlja Kranjčanom skupaj s sončnico (ta roža je
bila že pred štirimi leti njegov zaščitni znak). Letošnji modni
dodatek pa je žuželka: pikapolonica. Pred štirimi leti je osvojil
volivce z geslom Izkušnje za bogato žetev!, zdaj jih nagovarja:
Dokončajmo začeto!. Kdo je prva oseba množine in kdo so oni
drugi? V polomljeni slovenščini župan na svoji spletni strani
hvali nizko zadolženost občine in znižanje brezposelnosti
v primerjavi z julijem za 2,4 odstotka in pojasnjuje, da želi
dokončati zgodovinski projekt Gorki. Iz drugih prispevkov je
razvidno, da mu gredo v nos Boštjan Trilar in privrženci stranke
Več za Kranj. Šivilje Irene Čebašek s Podreče, čigar kandidaturo
za županjo je stranka Naprej Slovenija spretno skrivala, Mohor
še ni zaznaj. No, po resnici povedano, je nismo niti novinarji.
Opazila pa sem, da ima Čebaškova na FB ob svoji fotografiji
zapisan stavek, verjetno izposojen iz kakšnega motivacijskega
priročnika: »Nikoli ne glej nazaj. Če bi sePepelka vrnila po
čevelj, ne bi nikoli postala princesa!« Ja, to je misel, kakor nalašč
za vse, ki imajo spomin zlate ribice. Pika, poka, pikapolonica.
To sem jaz ... No, Mohor seveda. Do konca.
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