Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
18. 04. 2014
Število objav: 4
Tiskani mediji: 4
Splet: 0
Radijske postaje: 0
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

Po prenovljeni cesti v Završnico

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 45000

Rubrika / Datum

Naslovna stran, 18. 04. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Peternel Urša

3

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Na Selu občinska stanovanja

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 45000

Rubrika / Datum

Gorenjska, 18. 04. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Peternel Urša

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Varna točka bo na Občini Žirovnica

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 45000

Rubrika / Datum

Gorenjska, 18. 04. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Odprli pregledno razstavo članov Dolika

Medij; Doseg

Gorenjski glas - Jeseniške novice; 37000

Rubrika / Datum

priloga Jeseniške novice, 18. 04. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Sodja Andraž

6

Teme

Občina Žirovnica

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Zaporedna št.
4

Stran: 1

Površina: 95 cm2

Stran: 4

Površina: 48 cm2

Stran: 6

Površina: 59 cm2

Stran: 6

Površina: 141 cm2
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Kazalo

Po prenovljeni cesti v Završnico
Domačini ter obiskovalci Rekreacijskega parka Završnica, Valvazorja, Zelenice in drugih točk se bodo že
v prihodnjih dneh lahko popeljali po prenovljeni cesti v dolino Završnice.
Urša Peternel

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 V žirovniški občini se s polaganjem finega
asfalta zaključuje obnova ceste v Završnico. Vsi domačini ter obiskovalci Rekreacijskega parka Završnica, Valvazorja, Zelenice in drugih

točk se bodo tako že v prihodnjih dneh lahko popeljali po prenovljeni cesti na
odseku med bivšo karavlo v
Mostah in odcepom za Lovski dom. Izvajalec je Gorenjska gradbena družba, v sklopu projekta pa so obnovili
in razširili vozišče, uredili

odvodnjavanje, obnovili vodovod, položili kanalizacijske cevi in obnovili javno
razsvetljavo. Dela bodo Občino Žirovnica stala dobrega pol milijona evrov. Prenova ozke in dotrajane ceste je bila nujna, saj se je
promet zlasti po odprtju

novega rekreacijskega parka ob jezeru in gostinskega
lokala ob njem precej povečal. Z odprtjem obnovljene
ceste bo zaključen tretji korak urejanja doline Završnice, doslej so namreč uredili že parkirišče in rekreacijski park.

3

Kazalo

Na Selu občinska stanovanja
Urša Peternel

Selo pri Žirovnici

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

-

Občina

začenja projekt

izgradnje občinskih stanovanj na Selu r5- Objekt
so odkupili lani, gradbeno
dovoljenje so že pridobili in
dela se bodo pričela še letos.
Po besedah župana Leopolda Pogačarja bodo uredili pet občinskih stanovanj,

ki naj bi bila vseljiva konec
prihodnjega leta. Projekt je
ocenjen na 600 tisoč evrov.
V občini imajo sicer ta čas
šest občinskih stanovanj,
na osnovi stanovanjskega
programa pa so ocenili, da
bi potrebovali še štiri. Letno na Občini dobijo dve do
tri vloge občanov za najem

občinskih neprofitnih stanovanj.

4

Kazalo

Varna točka

na Občini Žirovnica

-

Na Občini Žirovnica bodo v prostorih občinske
uprave odprli Varno točko. Varne točke so posebni označeni
javni prostori, ki so namenjeni otrokom, da se vanje zatečejo
v primeru kakršnekoli stiske, denimo če so se izgubili, če jim
grozijo vrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili
priče kaznivemu dejanju . . Na Varni točki je prisotno osebje, ki
je prostovoljno pripravljeno otroke trenutno zaščititi, jim svetovati in ponuditi osnovno pomoč in informacije. Na Občini
Žirovnica je pred dnevi potekalo srečanje s predstavniki UNICEF-a Ljubljana o tem. Zdaj bo sledilo anketiranje osnovnošolcev, izobraževanje prostovoljcev (med njimi bo tudi župan
Leopold Pogačar in dve sodelavki občinske uprave), vključitev
Centra za socialno delo Jesenice in vodje policijskega okoliša.
Nato pa bo sledil podpis pogodbe o sodelovanju in uradno
odprtje Varne točke.
Žirovnica

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.

bo

5

Kazalo

Odprli pregledno razstavo članov Dolika
Andraž Sodja

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.

Razstavni salon dolinskih
likovnikov Dolik in kulturno
društvo svoboda Tone Čufar
se po dolgih letih mirovanja
vse bolj vračata na zemljevid
rednih organizatorjev kulturnih in umetniških dogodkov
na Jesenicah, kar zelo veseli

skih slikarjev so se udeležili
Natalija Erlah, Jaka Kobal,
Zlatko Lipovšček, Cvetka
Špoljarič, Drago Bartolič,

Marko Rok, Špela Pirnat,
Marjan Židanek, Edo Grego-

Gašperlin, Ivan
Žibert, Ivona Lorbeg, France

rič,

Marta

Vahčič, Draga Soklič, Slava
Mlakar, Zvone Ivanovič in

Marjeta Žohar. Razstavo je
po kratkem kulturnim programu, v katerem so nasto-

pile pevke ženskega pevskega

zbora DU

Javornik -

Koroška Bela, odprl župan

tudi predsednico kulturnega
društva svoboda Tone Čufar
Stanko Urbas, ki ugotavlja,
da se poleg vrnitve številnih

razstav v razstavnem salonu

opazno dviguje tudi kvaliteta
likovnih del članov, kar opažajo tudi redni obiskovalci
razstav. Tokratne skupinske
razstave likovnih del dolin-

Berce, Boleslav Čeru, Ljubo
Soklič, Romana Žitko, Edo

Razstavo je s čestitkami razstavljavcem odprl župan Tomaž
Toin Mencinger.

Tomaž Tom Mencinger.
Razstava bo odprta do 12.
maja. Naslednja bo predvidoma na vrsti razstava mladih umetnikov, za katero je
Dolik pripravil razpis, k
sodelovanju pa povabil mlade umetnike iz osnovnih šol
v občinah Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora.
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