Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
30. 09. 2014
Število objav: 7
Tiskani mediji: 2
Splet: 1
Radijske postaje: 4
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

Dan Zdravljice v Žirovnici

Medij; Doseg

Radio Sora; 9000

Rubrika / Datum

Dober dan Gorenjska, 29. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

3

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V občini Žirovnica pripravljajo dan Zdravljice

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 29. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

4

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

Soočenje radovljiških kandidatov

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 29. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Leopold Pogačar

Naslov

Jutri v Žirovnici dan Zdravljice

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 29. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

6

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V Kranju favorit iz sosednje občine

Medij; Doseg

Delo; 157000

Rubrika / Datum

Slovenija, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Hanc Marjana

7

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Obtoženi požigalec ne prizna

Medij; Doseg

Delo.si; 230086

Rubrika / Datum

Slovenija, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Hanc Marjana

9

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Njihov kandidat je že zmagal

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Peternel Urša

11

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

14:08

Trajanje: 1 min

11:16

Trajanje: 2 min

17:09

Trajanje: 1 min

17:14

Trajanje: 2 min

Stran: 11

Površina: 629 cm2

Stran: 2

Površina: 243 cm2
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Radio Sora, Dober dan Gorenjska
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:08
Trajanje / Duration: 1 min

29. 09. 2014

Kazalo
1

Dan Zdravljice v Žirovnici
RADIO SORA, 29.09.2014, DOBER DAN, GORENJSKA, 14:08

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 občini Žirovnica pripravljajo v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine Dan Zdravljice. Pesem
Zdravljica, katere sedma kitica je slovenska himna, praznuje novembra častitljivih 170 let. Jutri bodo
obiskovalce Poti kulturne dediščine Žirovnica sprejeli v rojstnih hišah naših velikih mož, jih z lojtrnikom
popeljali po srednji cesarski cesti in jim v Prešernovi rojstni hiši predstavili ilustracije iz knjižice Zdravljica
in njena pot v svet. Več o razstavi in dogajanju direktorica Zavoda za turizem in kulturo, Maja Zupan.
MAJA ZUPAN: V Prešernovi rojstni hiši že gostimo razstavo Zdravljica in njena pot v svet. Kot veste, smo ob
letošnjem kulturnem prazniku izdali knjižico Zdravljica in njena pot v svet in tukaj so enkratne ilustracije
domače akademske sicer kiparke, domače Vrbljanke Andrejke Čufer, no in zdaj smo te ilustracije postavili
na ogled v pesnikovi rojstni hiši. S tem smo nekako počastili ta dan. Novembra naj bi 11. novembra 1844
Zdravljica nastala in letos mineva 170 let in mislim, da smo na najbolj tak praktičen, po svoje enostaven,
pa prijeten način se posvetili temu dogodku.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:16
Trajanje / Duration: 2 min

29. 09. 2014

Kazalo
1

V občini Žirovnica pripravljajo dan Zdravljice
RA TRIGLAV, 29. 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.

Dnevi evropske kulturne dediščine imajo v 49 državah podpisnicah Evropske kulturne konvencije že
močno tradicijo. Potekajo konec septembra in vključujejo dogodke v skladu s številnimi načeli, ki
približujejo dediščino mladim in manj mladim. Z letošnjo temo Dediščina gre v šole organizatorji želijo
izpostaviti pomen izobraževanja o dediščini. V občini Žirovnica pripravljajo v okviru dnevov evropske
kulturne dediščine dan Zdravljice. Pesem Zdravljica, katere sedma kitica je slovenska himna, novembra
praznuje častitljivih 170 let. Jutri bodo obiskovalce Poti kulturne dediščine Žirovnica sprejeli v rojstnih
hišah naših velikih mož, jih z lojtrnikom popeljali po srednji cesarski cesti in jim v Prešernovi rojstni hiši
predstavili ilustracije iz knjižice Zdravljica in njena pot v svet. Več o razstavi in dogajanju pa direktorica
Zavoda za turizem in kulturo Maja Zupan.
MAJA ZUPAN (direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica): V Prešernovi rojstni hiši pa že gostimo
razstavo Zdravljica in njena pot v svet. Kot veste, smo ob letošnjem kulturnem prazniku izdali knjižico
Zdravljica in njena pot v svet in tukaj so enkratne ilustracije domače akademske sicer kiparke, domačinke,
Vrbljanke Andrejke Čufer. No in zdaj smo te ilustracije postavili na ogled v pesnikovi rojstni hiši. Bom
rekla, s tem smo nekako počastili ta dan, novembra, naj bi 11. novembra 1844 Zdravljica nastala in letos
mineva 170 let in mislim, da smo na najbolj tak praktičen in po svoje enostaven pa prijeten način se
posvetili temu dogodku.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:09
Trajanje / Duration: 1 min

29. 09. 2014

Kazalo
1

Soočenje radovljiških kandidatov
RA TRIGLAV, 29. 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.

Danes smo na Radiu Triglav pripravili šesto soočenje kandidatov za župana občin zgornje Gorenjske, in
sicer smo soočili kandidata za župana občine Radovljica. Za župana se potegujeta Mark Toplak, SDS, in
sedanji župan, Ciril Globočnik, ki kandidira s podpisi volivcev. Kandidata sta spregovorila o prihodnosti
občine, njenem razvoju, komunalnih in infrastrukturnih projektih ter povezovanju krajevnih skupnosti.
Jutri ob 15.10 bo na vrsti še zadnja predvolilna predstavitev – z nami bo edini kandidat za župana Žirovnice,
Leopold Pogačar.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:14
Trajanje / Duration: 2 min

29. 09. 2014

Kazalo
1

Jutri v Žirovnici dan Zdravljice
RA TRIGLAV, 29. 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.

Dnevi evropske kulturne dediščine imajo v 49 državah podpisnicah Evropske kulturne konvencije že
močno tradicijo. Potekajo konec septembra in vključujejo dogodke v skladu s številnimi načeli, ki
približujejo dediščino mladim in manj mladim. Z letošnjo temo Dediščina gre v šole organizatorji želijo
izpostaviti pomen izobraževanja o dediščini. V občini Žirovnica pripravljajo v okviru dnevov evropske
kulturne dediščine dan Zdravljice. Pesem Zdravljica, katere sedma kitica je slovenska himna, novembra
praznuje častitljivih 170 let. Jutri bodo obiskovalce Poti kulturne dediščine Žirovnica sprejeli v rojstnih
hišah naših velikih mož, jih z lojtrnikom popeljali po srednji cesarski cesti in jim v Prešernovi rojstni hiši
predstavili ilustracije iz knjižice Zdravljica in njena pot v svet. Več o razstavi in dogajanju pa direktorica
Zavoda za turizem in kulturo Maja Zupan.
MAJA ZUPAN (direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica): V Prešernovi rojstni hiši pa že gostimo
razstavo Zdravljica in njena pot v svet. Kot veste, smo ob letošnjem kulturnem prazniku izdali knjižico
Zdravljica in njena pot v svet in tukaj so enkratne ilustracije domače akademske sicer kiparke, domačinke,
Vrbljanke Andrejke Čufer. No in zdaj smo te ilustracije postavili na ogled v pesnikovi rojstni hiši. Bom
rekla, s tem smo nekako počastili ta dan, novembra, naj bi 11. novembra 1844 Zdravljica nastala, a ne,
in letos mineva 170 let in mislim, da smo na najbolj tak praktičen in po svoje enostaven pa prijeten način
se posvetili temu dogodku.
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Kazalo

V Kranju favorit iz sosednje občine
-

Verjetno v drugi krog Najresnejši izzivalec sedanjega župana Mohorja Bogataja Boštjan Trilar Desnica brez kandidatov
Kranj Večina Kranjčanov se
podpre Bogataja ali ne, v kratkem tike,« pojasnjuje Bogataj.
času spisal zelo všečen program.
Na vprašanje, česa mu ni uspena
odločila,
bodo
volili
ni
koga
nekaterih voliščih bi utegnil lo urediti, je sedanji župan izpožupanskih volitvah, kažejo jav- Naveliko
podporo presenetiti tudi stavil degradirana območja, kjer
z
nomnenjske raziskave. Te najbrezposelni Zoran Stevanovič.
je industrija nekoč že bila (na
več možnosti pripisujejo žuveč kot sto hektarih, v razdroVeliko strank
panu Mohorju Bogataju, ki se
bljeni zasebni lasti). »Žal nam
brez kandidatov
poteguje za četrti mandat. VoLetošnja posebnost je, da desne še ni uspelo privabiti v Kranj inlivcev očitno ne moti, da Boga- stranke (SDS, SLS, NSi) v Kranju vestitorjev, ki bi bili pripravljeni
nimajo kandidatov, Združena oživiti ta območja, navezali pa
taj, čigar kandidaturo je vložila
smo stike Is potencialnimi tujilevica, Zaab, LDS in Pozitivna
v mesni aferi razvpita Stranka
mi investitorji (Turčija, Kitajska)
Slovenija pa, denimo, nimajo
za napredek KS, že peto leto
niti liste za mestni svet. Sedanja in povezovalna vloga občine na
živi v sosednji občini Žirovnici.
koalicija (SD, SDS, Stranka za tem področju je zagotovo naloga
napredek krajevnih skupnosti,
za naprej.« Kot realno uresničljiv
Marjana Hanc
LDS, SLS in Desus) se v Kranju ne projekt v prihodnjih štirih letih
more ponoviti, zanimivo pa je, da pa Bogataj napoveduje ureditev
S kranjske upravne enote so nam
svetniki, ki so po volitvah moderne avtobusne postaje blizu
mestni
bodo
uradni
postosporočili, da
zasedli
vodilne položaje v Komu- zdravstvenega doma in šol na Zlapek ugotavljanja stalnega bivališča
nali Kranj, Evstahij Drmota, Beno tem polju.
začeli
Mohorja Bogataja
prihodnji
Fekonja (oba SD) in Jure Kristan
mesec in da zagotovo ne bo konSocialne razmere kot izziv
(SDS) kandidirajo za mestni svet Kandidati za
čan do volilne nedelje.
županski sedež v
32.
šele s 15.,
oziroma sedmega
Volivci v Kranju lahko izbirajo
kako naj se v
svojih
programih,
Več za Kranj pa so na
med petimi kandidati in dvema mesta, v
prihodnje
razvija
po številu pre16.
mesto
uvrstikandidatkama. Irene Čebašek deveto oziroma
bivalcev tretje največje mesto v
v ožji seznam izzivalcev nismo li nekdanjega župana Damijana
državi, pogosto omenjajo nova
ženo
Tanjo.
vključili zaradi izjave, da ima rada Perneta in njegovo
delovna mesta in stanovanja za
svoj poklic šivilje in da se ne bo Ne verjame v programe
mlade, turizem, ki bi temeljil na
ukvarjala s politiko. Najverjetneje
ekologiji, naravi in kulturni debosta za izvolitev župana potrebna Bogataj je pred štirimi leti v dru- diščini, ter ohranitev zdravega
Hermino
gem
krogu premagal
dva kroga, za najresnejšega Bogaokolja. Sedanje razmere niso rotajevega izzivalca pa velja novinec Krt, čeprav ni imel programa: izžnate: z 12,2-odstotno brezposelv politiki, poslovnež in nekdanji govor je bil, da ne pozna podrob- nostjo je Kranj pod slovenskim
direktor Tovote Slovenija Boštjan nosti v proračunu. Tudi v sedanji povprečjem, toda skrb vzbujajoč
Trilar, ki je sredi julija s somi- kampanji volivcem sporoča, da je trend naraščanja, 1900 ljudi v
šljeniki ustanovil stranko Več za
so programi strank bolj ali manj
MO Kranj (prosilcev je 827) prejeKranj. Med izzivalci so še nekda- enaki oziroma da so to seznami ma pomoč Rdečega križa v hrani
nja direktorica Slovenske turistič- »želja in pesmice, ki smo jih ne- in higienskih potrebščinah, kar
ne organizacije Barbara Gunčar, koč radi poslušali in tudi verjeli, četrtina delovno aktivnih Kranjnekdanji član uprave Elektra Go- danes pa jim nihče več ne verja- čanov se vsak dan vozi v službo
renjska in zdaj upokojeni Andrej me«. Priznava celo, da nobena v Ljubljano. Le redka industrijska
Šušteršič (po odhodu Hermine garnitura ni poskrbela za drža- podjetja, ki so še ostala, pa želijo,
Krt iz politike je zasedel njen sevljane, ampak v glavnem zase. da jih občina pusti pri miru, ker
dež v mestnem svetu) ter mladi »Razlika med nami in njimi pa nikomur nič več ne verjamejo,
podjetnik Janez Černe, ki je po je to, da mi gledamo, kako realno opozarja Barbara Gunčar.
preigravanju možnosti, ali naj SD pristopiti k reševanju problema-

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.
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Kazalo
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-+ uspešno črpanje kohezijskih in državnih
nepovratnih sredstev (45 milijonov evrov)
-> več kot 5 milijonov evrov za investicije in
programe na področju sociale
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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.
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zadrugo Gorenjske
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nerazvojno naravnan proračun
je prilagojeni samo izdatkom

-»

mesto postaja spalno naselje,
izginjanje industrije

-»

neprimerna infrastruktura
za športne objekte, slabo
vzdrževane šole

in izdelava kriterijev
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s tribuno in ledeno dvorano
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Reach: 230.086
Country: Slovenija
1/2

Obtoženi požigalec ne prizna
Tožilstvo Nejca Marklja iz Lesc obtožuje, da je podtaknil požar v skladišču podjetja Trgos.
Marjana Hanc, kronika
tor, 30.09.2014, 08:00
Ključne besede:

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.

Nejc Markelj,

požig,

Trgos,

sojenje

Nejc Markelj naj bi zakrivil pet kaznivih dejanj, dva požiga in tri poškodovanja tuje stvari.
Simbolična fotografija. Foto: Boštjan Fon/Slovenske novice
Kranj – »Ne priznavam krivde za nobeno kaznivo
dejanje,« je bil včeraj na predobravnavnem
naroku na kranjskem okrožnem sodišču kratek
23-letni Nejc Markelj iz Lesc. Obtožnica mu
namreč očita, da je od aprila do junija 2012
zakrivil pet kaznivih dejanj, dva požiga in tri
poškodovanja tuje stvari.
Tožilstvo brezposelnega Marklja (končano ima
zgolj osnovno šolo, živi pri starih starših in je
samski, prejema socialno podporo v višini 188
evrov, zaradi velike tatvine pa je še v enem

Vrsta podtaknjenih požarov
V letih 2012 in 2013 je bilo na vrtičkih ob
železniški progi v Kravji dolini blizu Lesc 25
podtaknjenih požarov, v katerih so gorele in
mnogokrat tudi povsem zgorele lesene lope in
barake. Vseh nikakor ni mogel podtakniti en
človek, je ugotavljala policija. Tiskovni
predstavnik PU Kranj Bojan Kos je včeraj
pojasnil, da kriminalisti niso odkrili storilcev,
prav tako se ne ve, kdo je aprila lani namestil
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kazenskem postopku) bremeni, da je aprila 2012
povzročil škodo najprej dvema zasebnikoma, 6.
maja je poškodoval leseno streho na obzidju
pokopališča, ki je v lasti KS Lesce, v noči na 27.
junij pa je podtaknil tudi požar v prostorih
blejskega podjetja Trgos v Lescah.

vnetljivo snov na avto novinarja Mirana Šubica v
Bitnjah. V požaru sta bila poškodovana dva
avtomobila, nadstrešek, ostrešje in pročelje
hiše, škoda pa je bila ocenjena na 50.000
evrov.

Kot smo poročali takrat, je ogenj popolnoma uničil skladiščne prostore omenjenega podjetja, po oceni
policije pa je nastalo za 850.000 evrov škode. Do prihoda gasilcev se je požar že povsem razplamtel,
zato je imelo okoli 60 gasilcev veliko dela, da so ga ukrotili in pred uničenjem obvarovali vulkanizersko
delavnico v istem objektu. Zoper dvajsetletnika, ki je bil sicer v preteklosti celo operativni gasilec v
sosednji občini Žirovnica in nato podporni član leških gasilcev, je policija kmalu podala kazensko
ovadbo, in že samo zaradi tega požiga mu grozi od enega do osem let zapora.
Zagovornik obtoženega Žiga Novak je včeraj v sodni spis kot dokaz vložil dva psihiatrična izvida –
idrijske in begunjske bolnišnice iz leta 2013 – po katerih so pri Marklju ugotovili izrazito osebnostno
motenost in slabšo zrelost. V nadaljevanju je zagovornik poleg izvedenca psihiatrične stroke na
obravnavi predlagal tudi izvedenca za raziskavo požarov in cenilca gradbene stroke. Tožilka Nadja
Gasser je po drugi strani menila, da je v spisu že dovolj podatkov o vzrokih in višini škode, tako da
imenovanje novih izvedencev ni potrebno, medtem ko imenovanju izvedenca psihiatra ni nasprotovala.

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.

Sodnica Marjeta Dvornik bo odločitev o imenovanju izvedencev sprejela v nadaljevanju postopka.
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Njihov kandidat je že zmagal
Kandidat za župana Neodvisne liste za Žirovnico Leopold Pogačar je praktično že dobil še en županski
mandat. Med zanimivejšimi obljubami: Poletna šola z aktivnim varstvom otrok med počitnicami.
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 Čopovi hiši v
Žirovnici se je v torek pred-

stavila Neodvisna lista za
Žirovnico. Na lokalnih volitvah imajo kandidata za župana Leopolda Pogačarja (ker
je edini županski kandidat,
mu je zmaga zagotovljena,
že če zanj voli le en volivec)
in listo trinajstih kandidatov
za občinski svet. To so Sebastijan Zupan, Zvonko Bulovec, Nino Rejc, Sašo Pintar,
Zdravko Malnar, Bogo Tratar, Vanja Resman Noč, Eva
Knez, Lidija Dornig, Meta
Zupan, Barbara Oman Bulovec, Mirjam Fain in Izidor
Jekovec. Večina od naštetih
je bila na listi že doslej, štirje obrazi pa so novi. Neodvisna lista za Žirovnico deluje
že vse od ustanovitve samostojne občine leta 1998.
Na zadnjih volitvah je njihov županski kandidat Leopold Pogačar dobil skoraj 88
odstotkov glasov, v občinskem svetu pa so imeli osem

Za župana znova predlagajo Leopolda Pogačarja, svetniško listo pa so malce pomladili.
od štirinajstih mest. »Ne glede na večino pa smo k skupnemu vodenju občine povabili vse ostale stranke in svetnike ter tudi civilno družbo. Ni nas zanimala visoka
politika, ampak napredek in
razvoj krajev in ljudi v občini,« so zatrdili na predstavitvi. Takšna usmeritev se je
pokazala kot dobra, naredilo se je ogromno, so dejali,

delo pa želijo nadaljevati
tudi v novem mandatu. Zaključili bodo začete projekte, kot sta gradnja kanalizacije in obnova šole, v načrtih
pa so obnova državne ceste s
pločnikom, gradnja kolesarske poti, obvoznice mimo
Vrbe, ureditev parkirišč na
Rodinah . . Med zanimivejšimi novimi projekti je Poletna šola, v sklopukatere bodo

med počitnicami, ko imajo
mnogi starši težave z varstvom otrok, v žirovniški šoli
uredili aktivno varstvo. Kot
je poudaril župan Leopold
Pogačar, je kljub temu, da je
sam edini županski kandidat, pomembno, da občani
pridejo na volitve in podprejo njegovo listo, saj bodo le
tako lahko uresničili zastav-

ljene projekte.

11

