Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
03. 09. 2014
Število objav: 5
Tiskani mediji: 2
Splet: 0
Radijske postaje: 3
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

Občine predolgo čakajo na denar

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 02. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Lepo je biti župan v takšni občini

Medij; Doseg

Gorenjski Glas - Moja Gorenjska; 61000

Rubrika / Datum

Gorenjska, 02. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Pri sanaciji se je zapletlo

Medij; Doseg

Radio 1; 117000

Rubrika / Datum

Novice, 02. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

6

Teme

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

Težave s sosedom v Vrbi se nadaljujejo

Medij; Doseg

Radio Slovenija 1; 144000

Rubrika / Datum

Danes do 13-ih, 02. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Erjavec Romana

7

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V občni Žirovnica ponosni na čebelarsko tradicijo

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 02. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Pogačar Leopold

8

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Zaporedna št.
4

Zaporedna št.
5

Stran: 6

Površina: 562 cm2

Stran: 18

Površina: 432 cm2

17:30

Trajanje: 1 min

13:16

Trajanje: 3 min

17:09

Trajanje: 2 min

2

Kazalo

Občine predolgo čakajo na dehar
Iz Kohezijskega sklada
EU jim pripada nekaj manj
kot 27 milijonov evrov;
Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje pa prispeva 4,7 milijona evrov. V projektu, ki
se skriva pod dolgim imenom »Odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda
v porečju Zgornje Save in na
območju Kranjskega in Sorskega polja - 2. sklop« so se
vse tri občine lotile izgradnje
celovitega sistema odvajanja
in čiščenja odpadnih voda.

Aktualni projekti v Kranju

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.

Po pričakovanjih se bodo
uporabniki na Centralno čistilno napravo (CČN) Kranj

začeli priključevati spomladi 2015. Na prezračevalnem
bazenu in na sekundarnem
usedalniku CČN sta že talni plošči in del sten, trenutno na oba polagajo armature za stene. Na upravni
stavbi potekajo obnovitvena dela. Na objektih zalogovnika blata in strojnice so že
sanirali temeljna tla, namestili podložne betone, trenutno pa polagajo armaturo
talne plošče. Dela potekajo
tudi na objektu plinohrama.
V okviru projekta bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Kranj; trenutna opremljenost s kanalizacijskim sistemom je
88,5-odstotna. Omrežje bo
zgrajeno še v delih aglomeracije Huje, KokršMlog, Partizanska cesta, Kokrški breg,
Zlato polje sever in Skalica
v skupni dolžini 6687 metrov. Nanj bodo po zaključku
projekta dodatno priključeni
2204 prebivalci. V aglome--

raciji Bitnje-Žabnica znaša

trenutna opremljenost deset
odstotkov, v okviru projekta
bo zgrajenih 23.353 metrov
omrežja, nanj bo dodatno

priključenih 2881 prebivalcev. Trenutno stanje opremljenosti s kanalizacijo na
Kokrici znaša 44 odstotkov,
v okviru projekta bo zgrajenih 5274 metrov kanalizacije, nanjo pa bo dodatno priključenih 823 prebivalcev.
Severni del Kokrice je v zaključevanju, na južnem delu
potekajo dela po posameznih ulicah.

Občina zalaga denar
Povezovalni kanal Podtabor-Bistrica-Žeje-Strahinj
bo že obstoječi kanalizacijski sistem v Občini Naklo

povezal s Centralno čistilno napravo Kranj in zagotovil dostop do čiščenja odpadnih voda in delovanje celotnega kanalizacijskega sistema na eni strani, hkrati pa
bo prispeval k bolj racionalnem obratovanju Centralne čistilne naprave. Oktobra
bo na vrsti prekop pod avtocesto mimo Osnovne šole
Naklo do vodohrana Pivka. Vsi kanali so projektirani tako, da bo na njih možno
priključiti najmanj 95 odstotkov vseh bližnjih objektov.
Po zaključku izvedbe priključkov se bodo greznice
opustile, zasule ali pa uporabile za hrambo padavinskih
voda. Nakelski župan Marko
Mravlja sicer šteje kot uspeh,
da je bil projekt Gorki sprejet
na Vladi, vendar pa projekt
v tem trenutku ni sofinanciran tako, kot bi moral biti,
opozarja: »Do zdaj je Občina Naklo dobila plačani dve
situaciji v skupni vrednosti pol milijona, potrebujemo
pa 2,5 milijona evrov. Občina
tako zalaga denar, česar ne
zmoremo, ne plačamo v tem
trenutku. Zaradi tega je npr.
izostalo plačilo nakelskim

društvom, ker smo se zanašali na to, da bomo denar iz
projekta pravočasno dobili.
Zagotovila, napovedi so, ni
pa realizacije.« Marko Mravlja je še dodal, da bodo kljub
temu dokončali vse projekte,
nekaj še ta mesec, za nekatere projekte je rok izgradnje
konec leta 2015. Omenil je še
aktualno gradnjo kanalizacijskega omrežja v Zgornjih
Dupljah, v Spodnjih Dupljah
pa so dela v glavnem zaključili. Po načrtu gradijo tudi v
Podbrezjah.

V Šenčurju nemoteno
V letu dni, kar na severu
občine Šenčur izvajajo projekt Gorki - 2. sklop, so zgradili že približno 5110 metrov primarnega kanalizacijskega omrežja, kar predstavlja približno polovico vrednosti 1,3 milijona evrov brez
DDV težkega projekta, ki ga v
višini dobrega milijona evrov
financira Evropska unija iz
kohezijskih sredstev, s 184
tisoč evri pa tudi država. Po
začetnih težavah so od države izplačilo prvega zahtevka
že prejeli, v kratkem na Občini pričakujejo tudi izplačilo drugega zahtevka. »Gradnja poteka brez posebnih
težav, edini večji problem je
predstavljalo prečkanje vodotoka Olševnica in mostu na
Lužah, kar smo uspešno rešili, žal pa izgubili nekaj dragocenega časa,« je razložil Aleš
Puhar, vodja oddelka za okolje in prostor Občine Šenčur.
Zgradili so že primarne kanale od Srednje vasi do Luž ter
na trasah Luže-Visoko, Visoko-Hotemaže in Luže-Olševek. Trenutno potekajo dela
na ureditvi cest, v naselju
Luže je rekonstrukcija cest že
zaključena, v teh dneh bodo
začeli urejanje odseka ceste

Luže-Visoko .ter ceste skozi
Hotemaže. Na odseku državne ceste Visoko-Hotemaže
je skoraj v celoti položen grobi asfalt, v kratkem pričakujejo še asfaltiranje pločnika.
Do konca leta bodo zgrajena
tudi črpališča na tem območju, tako da za prihodnje leto
ostane še ureditev kanalizacije v severnem delu Olševka. Sočasno z gradnjo primarnih kanalov v okviru projekta Gorki na istem območju poteka tudi gradnja sekundarnih kanalov, ki je delno
sofinancirana iz strukturnih sredstev in bo prav tako
dokončana prihodnje leto.
Prav tako poteka gradnja
ostale iriirastrukture: vodovodnega omrežja, meteorne
kanalizacije, javne razsvetljave, cest, plinovoda in optike
ter telekomunikacijskega in

elejktra

omrežja.

Kanalizacija v Podmežakli
in Žirovnici
V sklopu projekta Gorki na
gradijo kanalizacijo v Podmežakli. Po prvotnih načrtih bi dela morala biti zaključena do konca avgusta; a kot je povedal
direktor Komunalne direkcije na Občini Jesenice Marko Markelj, se bodo zaradi
težav, ki jih je povzročilo slabo vreme, dela nekoliko zavlekla in naj bi bila po sedanjih napovedih zaključena do
konca septembra.
Za gradnjo kanalizacije je
Občina Jesenice dobila okrog
milijon evrov
evropskega denarja iz kohezijskega

Jesenicah
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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.

Kazalo

sklada; vsa dela skupaj pa
bodo stila več kot 2,5 milijona evrov. Vzporedno s kanalizacijo so namreč uredili
tudi meteorno kanalizacijo,
obnovili vodovod ter javno
razsvetljavo. Hkrati je Elektro Gorenjska izvajal dela na
elektro omrežju, Telemach,
Telekom in T2 pa na kabelskem omrežju. Nekateri
občani so želeli tudi ureditev
novih plinskih priključkov,
na delu jZeste 1. maja pa bodo
zgradili še pločnik. V sklopu
projekta Gorki pa še potekajo
dela pri nadgradnji Centralne čistilne naprave.
Občinp Žirovnica je v okviru projekta Gorki maja 2013
začela graditi kanalizacijo v
štirih naseljih v občini. Najprej je bjl zgrajen povezovalni kanal od Obrtno poslovne cone Žirovnica do naselja Selo pri Žirovnici, zanj je
že pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. Gradnja se je
nadaljevala v naseljih Zabreznica, kjpr je že zgrajeno
fekalno kanalizacijsko omrežje ter obnovljeno vodovodno omrežje, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava.
Gradnjajse zaključuje tudi že
v naselju Selo pri Žirovnici. V
naseljih Žirovnica in Moste
gradnja Se poteka in bo predvidoma do konca leta 2015
tudi zaključena, je povedal
župan Leopold Pogačar. Za
gradnjo kanalizacije v sklopu projekta Gorki, ki je vredna okrog 1,7 milijona evrov,
so pridobili večino evropskih
sredstev, medtem ko gradnjo ostale infrastrukture, ki
bo stalai skoraj 1,3 milijona evrov, financira Občina
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Gradnja kanalizacije na Visokem / Lo:

corazd

Kavčič

Žirovnicp iz proračuna.
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Kazalo

Občine

LEPO JE BITI ŽUPAN VTAKŠNI OBČINI
"Z opravljenim delom v zadnjem štiriletnem obdobju sem zadovoljen, saj smo začeli in dokončali nekaj velikih projektov, ki so
pomembni predvsem zato, ker izboljšujejo kakovost življenja občanov," pravi župan občine Žirovnica Leopold Pogačar, ko se ozira na
opravljeno delo v tem - zanj že drugem - županskem mandatu.

Tako

so začeli enega največjih projektov na infrastrukturnem področju, to je gradnjo kanalizacijskega sistema ter hkratno obnovo
vodovoda, meteorne kanalizacije in javne
razsvetljave v Zabreznici, na Selu, v Žirovnici in v delu Most. Obenem svoje vode

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.

obnavljajo Elektro, Telekom, Telemach in
Plinstal, na koncu pa bodo preplastili tudi
vse ceste. Kot pravi župan, gradnja vsekakor vpliva na vsakodnevno življenje občanov, a gre za projekt za naslednjih šestdeset, sedemdeset let. Na komunalnem
področju je pridobitev tudi zbirni center
za odpadke v Žirovnici in uvedba ločenega
zbiranja odpadkov »od vrat do vrat«. Oba
projekta sta bistveno izboljšala standard
na področju ravnanja z odpadki in zmanjšanje odlaganja le-teh v okolje. Sprejeli so
tudi Lokalni energetski koncept in uvedli
subvencije za energetske sanacije stavb v
lasti občanov in občank. Vtem obdobju so
pričeli energetsko sanacijo šole in izgradnjo nove jedilnice in dodatnih prostorov
za vrtec in šolo, s čimer bodo zagotovili
dovolj prostora za vse otroke tudi za prihodnja leta. Na Selu so uredili otroško
igrišče, lepo je zaživel rekreacijski center
v dolini Završnice z otroškim igriščem,

trim stezo, urejenimi kurišči in igriščem za
odbojko na mivki ter gostinskim objektom
(tega je uredil zasebnik). V sklopu celovitega urejanja doline Završnice je bilo v tem
mandatu urejeno tudi parkirišče in cesta
z ostalo komunalno infrastrukturo. »Obisk
Završnice kaže, da je to odlična turistična
točka, ki jo obiskujejo ne le planinci, temveč tudi številne družine z otroki, česar
sem še posebej vesel,« poudarja župan.
Občina je skrbela tudi za spodbujanje razvoja podjetništva, tako je zaživela Poslov-
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na cona Žirovnica, podjetnike na območju
poslovne cone pa so delno oprostili plačila
komunalnega prispevka za priključitev
na obstoječo komunalno infrastrukturo. S
tem so naredili konkreten korak za pomoč
pri oživljanju gospodarstva v občini. Obenem so v proračunu namenili sredstva za
sofinanciranje obrestne mere za domače
podjetnike in obrtnike. Občina začenja
tudi gradnjo neprofitnih stanovanj na Selu,
zagotavlja dovolj sredstev in pogoje za
delo društev na področju športa, kulture in
sociale. Zupan posebej izpostavlja dobro
sodelovanje z društvi in njihovo vlogo pri
dogajanju v občini, omenja pa tudi vzorno
skrb za starejše prek Društva upokojencev
Žirovnica v projektu Starejši za starejše.
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Novo otroško iarišče na Selu

Občina Žirovnica

Župan Leopold Pogačar

Nenazadnje je občina v tem mandatu
dobila tudi novo občinsko stavbo na

Breznici. »Rad bi povedal, da mi je bilo
kot županu v veselje sodelovati z občani, društvi in organizacijami in da je
lepo biti župan v takšni skupnosti,« še
poudarja župan Pogačar, ki zastavljeno delo želi nadaljevati in bo ponovno
kandidiral za župana Žirovnice.
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Gradnja kanalizacije
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Radio 1, Novice
Doseg / Reach: 117000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:30
Trajanje / Duration: 1 min

02. 09. 2014

Kazalo
1

Pri sanaciji se je zapletlo
RADIO 1, 2.9.2014, NOVICE, 17:30

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.

Pri sanaciji se je zapletlo. Na rojstnih hišah Franceta Prešerna in Frana Saleškega Finžgarja so poleti izvedli
nekaj vzdrževalnih del.
MAJA ZUPAN: Pri Prešernovi rojstni hiši je to ograja na vrtu, pri Finžgarjevi rojstni hiši pa na skednju dva
lesena žlebova in pa na kozolcu nove skodle.
NOVINARKA: Nam je povedala direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan. Žal pa vseh
del pri Prešernovi rojstni hiši v Vrbi zaradi nesoglasij s sosedom niso mogli izpeljati. Želeli so obnoviti
tudi streho sanitarij.
ZUPAN: Se pa močno bojim, da obnova ne bo mogoča. Smo pač sporu s sosedom, oziroma, nikakor se ne
moremo dogovoriti, da bi dobili soglasje s strani gospoda Arka za to investicijo. Problem je v bistvu v tem,
ker je soglasje nujno potrebno, saj se streha neposredno drži gospodarskega poslopja našega soseda.
NOVINARKA: Če dovoljenja ne bodo dobili, bodo ministrstvo zaprosili za preusmeritev sredstev v kakšno
drugo investicijo.
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Radio Slovenija 1, Danes do 13-ih
Doseg / Reach: 144000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 13:16
Trajanje / Duration: 3 min

02. 09. 2014

Kazalo
1

Težave s sosedom v Vrbi se nadaljujejo
RA SLOVENIJA 1, 02.09.2014, DANES DO 13-IH, 13.16

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.

Poleti, ko je obisk navadno najbolj pičel, spominske hiše v vaseh pod Stolom zaprejo in v njih opravijo
potrebna investicijsko vzdrževalna dela. Letos pa je žirovniški zavod za kulturo in turizem izvedel le del
predvidenih posegov. Prenovili so Finžgarjevo hišo v Doslovčah, zataknilo pa se je zaradi zdaj tudi širši
javnosti znanih težav s sosedom pri delih v Vrbi. Romana Erjavec.
ROMANA ERJAVEC: Neprestani spori zaradi katerih so v vas pogosto prihajali mirit vročo kri celo policisti,
pa organizirane skupine obiskovalcev, ki so za ogled bližnje Markove cerkve morale najemati celo
varnostnike, so že dalj časa stalnica v Vrbi. Težav pa nimajo samo obiskovalci, ampak, oziroma predvsem
tudi upravljavci Prešernove hiše. Tako se je znova zapletlo tudi letos, ko so, pravi direktorica žirovniškega
Zavoda za kulturo in turizem Maja Zupan, nameravali obnoviti streho nad sanitarijami.
MAJA ZUPAN: Bojim se, da nam to ne bo uspelo, kljub vsem naprezanjem. Država, ministrstvo za kulturo
nam je odobrila sredstva, denar za to investicijo, žal pa ne dobimo dovoljenja soseda, gospoda Arka, da
bi ta dela izvedli, saj se ta streha neposredno dotika njegovega gospodarskega objekta.
ERJAVEC: Kot dodaja so sami nemočni in ta trenutek v pat poziciji.
ZUPAN: Kakorkoli, obvestili smo ministrstvo, ministrstvo za kulturo je lastnik tega objekta in jih enostavno
prosili za pomoč in za razrešitev te situacije. Dejansko je problematika s sosedom problem Vrbe, problem
Občine Žirovnice, problem države.
ERJAVEC: Nenazadnje gre za simbolno mesto slovenske kulture in prav problematika odnosov s sosedom
je bistveni razlog, je prepričana Maja Zupan, da Vrba kot kulturni hram in simbolno mesto slovenske
kulture, ne zaživi kot bi lahko. Če se bo izkazalo, da se investicije do konca leta ne bo dalo izvesti pa
bodo zdaj zaprosili ministrstvo, da bi lahko odobrena sredstva, ki bi bila sicer izgubljena, preusmerili v
kako drugo investicijo.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:09
Trajanje / Duration: 2 min

02. 09. 2014

Kazalo
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V občni Žirovnica ponosni na čebelarsko tradicijo
RA TRIGLAV, 02. 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.

V občni Žirovnica so ponosni tudi na čebelarsko tradicijo ter na začetnika modernega čebelarstva in enega
najboljših poznavalcev čebel Antona Janšo, ki je bil rojen pred 280 leti na Breznici. Župan Leopold Pogačar
pravi, da je čebelarstvo …
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): … pomemben del kulturnozgodovinske dediščine naše
občine. Pa če samo omenimo našega največjega čebelarja, učitelja na dvoru, avstrijskem dvoru, to se pravi
Janša, nekako ti kraji pod Stolom živijo v tem duhu tudi danes. Čeprav čebelarjev ni prav veliko, so pa
toliko bolj zagreti. Predvsem je pa pomembno tudi poslanstvo čebelarjev, kajti poleg pridelave medenih
izdelkov, ki so seveda zdravi, ki so široko uporabni, je pomembno tudi poslanstvo v smislu ohranjanja
narave, v ohranjanju biotske raznolikosti, predvsem pa je pomembna tudi njihovo delovanje na področju
uporabe fitopatoloških sredstev, ki so seveda za okolje nevarna. No in čebelarji z vso to svojo dejavnostjo
nekako vzgajajo in izobražujejo nas, ljudi. So pa dejavni tudi v osnovni šoli v obliki krožka.
NOVINARKA: Ob tem koncu tedna bo v okviru Veselih dni v Žirovnici 7. septembra tudi 2. čebelarski dan
Antona Janše. Pripravlja ga istoimensko čebelarsko društvo z Breznice, na njem pa bodo spregovorili tudi
o rodovniški vzreji matic.
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