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Seznam objav v zbirki:
Naslov

V Žirovnici že pripravljajo proračun za prihodnji dve leti

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 23. 10. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

V občinskem svetu polovica žensk

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Gorenjska, 24. 10. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Peternel Urša

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Prireditve

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Zanimivosti, 24. 10. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

11:15

Trajanje: 2 min

Stran: 4

Površina: 247 cm2

Stran: 29

Površina: 248 cm2
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:15
Trajanje / Duration: 2 min

23. 10. 2014

Kazalo
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V Žirovnici že pripravljajo proračun za prihodnji dve leti
RA TRIGLAV, 23. 10. 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.

V Žirovnici pa že pripravljajo proračun za prihodnji dve leti. Občinski svet so potrdili na seji v ponedeljek,
izredna seja, na kateri bodo oblikovali odbore, bo 3. novembra, nato pa bosta do konca leta sledili še
dve redni seji, namenjeni sprejemanju proračuna. Župan Leopold Pogačar upa, da bo sprejemanje tega
pomembnega dokumenta potekalo brez težav.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Občinska uprava je že, seveda, pred časom pozvala
neposredne proračunske uporabnike, da so podali svoj plan dela in finančni načrt. Prav tako smo pripravili
nekako izhodišča za proračun za leto 2015 in 2016. Ja in res je, vse te seje bodo namenjene temu, da bi
še v tem letu pripravili in sprejeli občinski proračun za naslednji dve leti, kajti imamo pač srečo, da je bil
samo en krog županskih volitev in da obstajajo seveda, da je dovolj časa za to, da pridemo do proračuna,
predvsem iz razloga, da bi vse investicije, ki so v teku, lahko potekale nemoteno. In jaz sem prepričan,
no, da bomo zmogli toliko modrosti in volje, da seveda ta proračun spravimo pod streho še v letošnjem
letu, kajti začasno financiranje v primeru nesprejetja sicer bistveno ne, bom rekel, ne okrni financiranja
rednih dejavnosti, lahko pa ima vpliv seveda ravno na investicije.
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V občinskem svetu polovica žensk
j V štir inajstčlanskem občinskem svetu v Žirovnici je sedem žensk.
Urša Peternel

-

V ponedeljek so
se na ustanovni seji sestali
žirovniški občinski svetniki.
Potrdili so mandat županu
Leopoldu Pogačarju, ki je bil
kot edini kandidat izvoljen
že v prvem krogu lokalnih
volitev. Potrdili so tudi mandate štirinajstim občinskim
svetnikom, ki so: Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan,
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Žirovnica

Občinski svetniki mandata

Eva Knez, Zvonko Bulovec,
Lidija Dornig, Nino Rejc,
Meta Zupan (vsi Neodvisna lista za Žirovnico), Anton
Koselj, Milana Mežnarec
(oba S D), Jurij Dolžan, Sonja Zofija Mance (oba NSi),
Tatjana Mulej, Roman Kozmus (oba SDS) in Alma
Bernik (DeSUS). V novem
občinskem svetu je polovica žensk, med svetniki pa so
le štirje novi obrazi, medtem

2014-2018

ko je deset svetnikov to delo
opravljalo že v prejšnjem
mandatu. Županova Neodvisna lista za Žirovnico ima
enega svetnika manj kot v
prejšnjem mandatu, enega več pa ima NSi. Na seji
so oblikovali tudi petčlansko komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, v kateri so predstavniki vseh list, razen SDS. Člani so Vanja Resman Noč,

z županom Leopoldom Pogačarjem

/

Foto

Lidija Dornig, Anton Koselj,
Jurij Dolžan in Alma Bernik. Občinski svetniki naj bi
se praviloma sestajali zadnji
četrtek v mesecu, ena prvih
nalog pa bo začetek sprejemanja občinskega proračuna. Župana pa čaka še

naloga,

ena

je imenovanje
podžupana, saj dosedanji
podžupan Izidor Jekovec v
tem mandatu ne bo več član
občinskega sveta.
to

u_a R.n«
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PRIREDITVE
Žalne slovesnosti
Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka vabi ob dnevu spomina na mrtve na slovesnost v spomin na padle borce in žrtve fašističnega nasilja, ki bo v četrtek, 30. oktobra,
ob 16. uri pred Domom ZB NOB Škofja Loka. V kulturnem
programu bodo sodelovali: Mestni pihalni orkester Škofja
Loka, Mešani pevski zbor Vrelec in recitatorji. Program bo
oblikovala in vodila Monika Tavčar. Sicer pa ZB NOB Škofja Loka obvešča tudi, da bodo žalne slovesnosti potekale: v
nedeljo, 26. oktobra: v Dražgošah (komemoracija) ob 10.30
pri spomeniku NOB; v četrtek, 30. oktobra: v Škofji Loki
(komemoracija) ob 16. uri pred Domom ZB v Škofji Loki, v
Železnikih (komemoracija) ob 16. uri pri spomeniku NOB
'na Plač'; v petek, 31. oktobra: v Hotavljah (polaganje venca) ob 13. uri pri spomeniku NOB; v soboto, 1. novembra:
na Trebiji (komemoracija) ob 9. uri pri spomeniku NOB, v
Poljanah (polaganje venca) ob 9. uri pri spomeniku NOB, v
Žireh (komemoracija) ob 10. uri na pokopališču na Dobračevi, na Codešiču (komemoracija) ob 10.30 pri spomeniku
NOB.

Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice obvešča, da

bodo spominske svečanosti ob dnevu mrtvih potekale: občina Jesenice: Panina pod Golico sobota, 1. novembra, ob 15.
uri pri spomeniku; Jesenice sobota, i. novembra, ob 9. uri
sobota, 1.
v Spominskem parku na Plavžu; Koroška Bela
novembra, ob 10. uri v Parku talcev; Blejska Dobrava 30.
oktobra ob 17. uri ob spomeniku NOB; sobota, 1. novembra,
ob n. uri v brezovem gaju na pokopališču nastop Pihalnega
orkestra Jesenice Kranjska Gora; občina Žirovnica: sobota,
i. novembra, ob 14. uri na pokopališču na Breznici. Spominska svečanost ob dnevu spomina na mrtve bo na Jesenicah

-

-

-

-
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v soboto,
Plavžu.

:
:

i.

novembra, ob 9. uri v Spominskem parku na

; Večer ruske kulture
: Medvode - V Knjižnici Medvode se bo v sredo, 29. oktobra,
: ob 19.30 začel Večer ruske kulture, ki bo kulturno in kulinarično obarvan.

:

; Podelitev priznanj za najboljše ljubezensko pismo
i Preddvor - V ponedeljek, 27. oktobra, bo ob 18. uri v KulI turnem domu v Preddvoru svečana podelitev priznanj in
: nagrad v okviru natečaja Po sledeh Josipine Turnograjske •
natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Slo•
veniji leta 2014.
j Naj kostanček 2014

-

Kokrica
Turistično društvo Kokrica in Mercator Kokrica
vabita na prireditev Naj kostanček, ki bo v soboto, 25. oktobra, pred trgovino Mercator na Kokrici od 9. ure dalje. Pos: tregli vam bodo s pečenim kostanjem, čajem in čarobnim
: napitkom. Ocenjevali bodo izdelke iz kostanja in najboljše
: tudi nagradili.
•

:
:

; Za otroke
i Bled - V blejski knjižnici bo danes, v petek, 24. oktobra, ob
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•

17- uri ustvarjalna delavnica Pripravimo se na noč čarovnic.

Preddvor - jutri, v soboto, 25. oktobra, bo ob 10. uri v Info
j centru delavnica za otroke Pisana arheologija. Med počit: nicami bodo v Info centru za otroke potekale brezplačne
i Krompirjeve delavnice, in sicer: v ponedeljek, 27. oktobra,
; bo delavnica Živalice iz kostanjev in listov; v sredo, 29. oktoj bra, Krompirjeve štampiljke; v petek, 31. oktobra, Duhci,
i netopirji; v soboto, 1. novembra, pa bo naslov delavnice Paj: ki in okostnjaki.
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