Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
05. 11. 2014
Število objav: 5
Tiskani mediji: 1
Splet: 1
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

Slovenskemu Richardu Bransonu poslovnih idej zlepa ne zmanjka

Medij; Doseg

Finance.si; 231945

Rubrika / Datum

Novice, 04. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Borko Manca

3

Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Podžupan občine Žirovnica je Sebastijan Zupan

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 04. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

10

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Zasedali žirovniški občinski svetniki

Medij; Doseg

Radio Sora; 9000

Rubrika / Datum

Dober dan Gorenjska, 04. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

11

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Žirovniški občinski svetniki na 1. izredni seji o odborih

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 11. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

12

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Funkcijo podžupana Občine Žirovnica bo opravljal Sebastijan Zupan

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 11. 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

Stran: 5

Površina: 116 cm2

14:06

Trajanje: 1 min

11:06

Trajanje: 2 min

17:07

Trajanje: 2 min
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Slovenskemu Richardu Bransonu
poslovnih idej zlepa ne zmanjka
Manca Borko
04.11.2014 22:00

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.

Začel je s kabelsko televizijo, danes vozi helikopter, poletja
preživlja na ranču, želi si napisati knjigo.
»Pri dveh letih me je oče našel v televizorju. Še preden sem šel v šolo,
sem sosedi napeljal lučko. Na valeti v osnovni šoli, ko so vse druge
fante zanimale punce, pa je bilo meni najpomembneje, da sem naredil
svoj ojačevalnik in osvetljavo za zabavo,« ljubezen do tehnike, elektrike
in sodobnih tehnologij pojasnjuje Roman Bernard, solastnik in direktor
podjetja Flycom. Analitiki so vrednost podjetij, med katerimi je Flycom
daleč največje, ocenili na 16,6 milijona evrov. Do prvih milijonov sta z
ženo Zorko Bernard prišla, ko sta sredi devetdesetih z družbeniki
ustanovila Gorenjski kabel, ki so ga nato z dobičkom prodali
londonskim naložbenim skladom in je bil pripojen k Telemachu. Koliko
sta zaslužila, ne izdata, vendar pa je bilo dovolj, da sta najprej šest
mesecev razmišljala, nato pa vložila dva milijona evrov v nov posel, v
Flycom.
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Zorka in Roman Bernard nista bila nikoli v nobeni stranki,
podjetnik se je politično udejstvoval le toliko, da je z neodvisno listo
dosegel ustanovitev občine Žirovnica. Foto: Aleš Beno
Iz nič do milijonov

»Podjetja imam
ustanovljena zato, da
Bernard razlaga, da sta takrat prvič v življenju
ustvarijo dodano
imela denar, saj pred tem nista imela niti
vrednost. Če Flycom
svojega stanovanja. Čeprav sta ves čas govorila,
ne bo ustvarjal
da bosta denar, ki ga bosta zaslužila z
dodane vrednosti, ga
Gorenjskim kablom, vložila v svoje pokojnine,
lahko jutri zaprem,
sta se pri 37 letih zavedala, da je v življenju
ker nima smisla,«
treba še kaj početi. Ko sta se sprehajala po
svojo podjetniško
letališču v Lescah, je Roman Bernard rekel
filozofijo pojasnjuje
ženi, da bi naredil izpit za pilota letala, žena pa
Roman Bernard.
mu je odvrnila, da naj potem raje opravi izpit
za pilota helikopterja. »Vedela sem, da česarkoli se bo lotil v življenju,4
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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.

bo iz tega nekaj naredil. Pri helikopterjih sem videla dodatne možnosti
za razvoj, pri avionih pač ne,« pojasnjuje Zorka Bernard. Strinjal se je.
V desetih mesecih je opravil izpit za poklicnega pilota helikopterja in
specializacijo v Franciji, nato pa za 1,2 milijona kupil svoj prvi
helikopter in za 800 tisoč evrov še kamere. Postavili so tudi hangar na
letališču v Lescah in čez tri leta je Flycom opravil prvi posel. »Nobena
banka nam ne bi dala toliko denarja,« se zavedata prednosti, ki sta jo
imela zaradi kupnine za prvo podjetje. Hkrati so se lotevali storitve, za
katero nihče sploh ni vedel, da jo potrebuje. Energetska podjetja so,
preden so se pojavili na trgu, namreč daljnovode in druge energetske
vode pregledovala peš po terenu.
Danes jim v Flycomu ponujajo daljinsko
Ocena premoženja
zaznavanje s posebnimi kamerami in laserji, ki (16,6 milijona evrov)
ob vizualnem pregledu daljnovodov in drugih
Zorke in Romana
napeljav zaznavajo tudi pregrevanje, slabo
Bernarda, ki so jo
izolacijo in mehanske okvare. Glavne
pripravili
daljnovode v Sloveniji lahko pregledajo v treh
Managerjevi
dneh, večino posla, do 80 odstotkov, pa
analitiki, se jima zdi
opravijo v tujini. Naročniki ob posnetkih
morda prenizka.
dobijo tudi program, ki so ga zasnovali v
podjetju, s katerim lahko učinkovito analizirajo pridobljene podatke.
Bernard pravi, da je v Evropi čedalje teže skleniti dober posel, čeprav
svoje storitve tržijo v Italiji, Avstriji in Nemčiji in se tudi v drugih
evropskih državah prijavljajo na javne razpise. Po izkušnjah v Kongu,
kjer so snemali dva tisoč kilometrov dolg vod od ekvatorja do
Južnoafriške republike ter za Svetovno banko delali tudi geodetske
posnetke, se zdaj odpravljajo po posle tudi v Dubaj in Indijo. Indijci
načrtujejo velika vlaganja v energetsko infrastrukturo. »A to so
zahtevni trgi, to ni kot Evropa, pričakovati morate še in še težav,« se
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zaveda Bernard. Geodetske posnetke in lasersko kartografijo delajo
tudi v Sloveniji, denimo za velike infrastrukturne projekte, kot je drugi
tir in tretja razvojna os, njihov naročnik so tudi Geodetska uprava RS in
občine.

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.

Podjetnik mora imeti trdo kožo
Na podjetniški poti sta se težav že navadila in dobila trdo kožo. S
prvimi negativnimi izkušnjami sta se srečala v Gorenjskem kablu, ko so
ju leta 1996 odpeljali kriminalisti, po njuni razlagi zato, ker sta
odjemalcem ponujala tuje programe, za katere zaradi nepopolne
zakonodaje v Sloveniji takrat ni še nihče plačeval avtorskih pravic. Ko
je Flycom kupil prvi helikopter, pa so morali najprej prepričati davčne
inšpektorje, da helikopterja niso kupili za zabavo, ampak za delo. »V
tistem obdobju, pred dobrimi desetimi leti, pri nas ni bilo zasebnih
podjetij, ki bi opravljala posel s helikopterji, to je bila domena vojske in
policije,« pojasnjuje Bernard. Da je država sploh lahko podelila
njihovemu podjetju dovoljenje za delo s temi helikopterji, pa so morali
državne uslužbence poslati na šolanje v Francijo.« Pozneje so se opekli
še pri poslu z AMZS, ki ga je vlada z uredbo, kot pojasnjujeta
Bernardova, neposredno določila za opravljanje reševalnih prevozov,
namesto da bi na ministrstvu za zdravje pripravili javni razpis. AMZS,
ki svojih helikopterjev nima, pa je pogodbo podpisal s Flycomom.
Bernard pravi, da je država letos za to izgubo posla že plačala milijon
evrov odškodnine AMZS, saj je izgubila tožbo.
K zanesenjakom v gore
Ponesrečencev danes ne vozijo, čeprav so v izobraževanje medicinskega
osebja, najem primernega helikopterja, licence in dokumentacijo vložili
več tisoč evrov, še vedno pa z zalogami oskrbujejo 11 gorskih postojank
v triglavskem pogorju, tudi Triglavski dom na Kredarici. Med trenutno
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tremi helikopterji v njihovi floti sta solastnika podjetja najbolj ponosna
prav na tega, največjega, ki so ga kupili pred tremi leti in ki lahko
naenkrat prepelje tudi 1.200 kilogramov tovora. »Posel s kočami je
zanimiv, saj v hribih še vedno delajo zanesenjaki, prijetni ljudje, ki jih
je veselje gledati, ko k njim helikopter poleti tudi ob pol petih, takoj ko
se zdani, in pripelje prvo pošiljko,« pripoveduje Zorka Bernard. Imajo
tudi šolo za pilote helikopterjev, zato bodo kmalu kupili nov, manjši
helikopter, primeren za učenje. Lani so poskusno vozili smučarje na
Kanin.

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.

Žlindra in elektrarna na biomaso
Leta 2013 je imelo podjetje Flycom, ki je formalno v lasti na Cipru
registriranega Flycom Holdinga, 9,9 milijona evrov prihodkov in 1,8
milijona evrov dobička. Skoraj milijon evrov dobička je imelo tudi
podjetje Bernardovih Encom. S podjetjem Sintgen pa gradijo
elektrarno na lesno biomaso v Rušah, ki bo prav zdaj začela redno
obratovati. Pred nekaj leti bi se ob tem skoraj podali v posel z vetrnimi
elektrarnami, a je podjetje iz tujine, ki jih je zasnovalo, propadlo. Tudi
gradnja elektrarne na biomaso je bila, pravi Bernard, zelo zahteven
projekt, tehnološki in izvedbeni izziv, z birokracijo pa presenetljivo niso
imeli težav. Zanjo so se odločili, potem ko so po poslu z izkopavanjem
žlindre v Albaniji to odkrili v Rušah, a namesto da bi se lotili
rudarjenja, so postavili elektrarno. Iz predvidenih 3,2 milijona evrov se
je naložba že podražila na 6,5 milijona evrov, toda Bernard je
prepričan, da bo imel projekt zelo veliko pozitivnih učinkov. Meni, da
bi takih projektov v Sloveniji potrebovali še več, a da sta za izvedbo
potrebna denar in pogum. Sam se je zaradi gradnje za šest mesecev
preselil na Štajersko, tam pa opravljal tako fizična dela kot nadziral
izdatke in plačila. Bernardova tržita tudi energijo iz treh sončnih
elektrarn ter apartmaje na Debelem rtiču, kjer preživljajo tudi
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družinska poletja s hčerko z družino.
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Podjetje je za to, da nosi denar
»Podjetja imam ustanovljena zato, da ustvarijo dodano vrednost. Če
Flycom ne bo ustvarjal dodane vrednosti, ga lahko jutri zaprem, ker
nima smisla,« pojasnjuje Roman Bernard svojo podjetniško filozofijo.
Zatrjuje, da je zelo zahteven tako do sebe kot do svojih sodelavcev:
»Nikoli nisem zadovoljen.« Prepričan je, da se ljudje s podjetniško
žilico že rodijo, pri nas pa po njegovem prepričanju okolje sploh ni
naklonjeno podjetniškim izzivom: »Težava je že v šolah in fakultetah, iz
katerih pride plastelin, ne opeka, s katero bi bilo mogoče zidariti.« Če
bi lahko, bi se preselil v Kalifornijo, saj so tam podjetništvu in
inovacijam bolj naklonjeni. Tudi zato je sam kupil prve delnice podjetja
Tesla Motors, ko so stale 17 dolarjev, danes je njihova vrednost okoli
230 dolarjev za kos. Nato je leta 2010 kot 17. v Evropi naročil avtomobil
tesla. »Pred tem sva vozila mercedese, a sva iskala nekaj tehnološko
naprednejšega. Ponujali so nama le hibride, ki bi šele prišli na trg,
midva pa sva želela električni avtomobil. No, pa mi pravi mož, da je
nekaj našel, le da pride na trg šele čez tri leta,« se spominja Zorka
Bernard. Odpeljala sta se v München »samo pogledat«, še danes vesta
na pamet točen naslov trgovine. Iskala sta večji avto, limuzino, ponujali
so jima roadsterja. A medtem ko je šla Zorka na kavo, je Roman že
podpisal pogodbo. Danes imajo pri hiši tri tesle.
Med pogovorom se partnerja tako doma kot v poslu dopolnjujeta,
skupaj sta vendarle več kot tri desetletja. Poročila sta se takoj po srednji
šoli, v kateri sta se spoznala, ko je Roman, elektrotehnik, učil Zorko,
strojnico, osnov elektrike. Potencial je v mladem Bernardu videl že
profesor, ki ga je po ekspresno hitro, a pravilno rešenem testu
povprašal, ali bi imel štipendijo Savskih elektrarn. Tam je bil pozneje 12
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let tudi zaposlen, Zorka Bernard pa je delala v Elanu.
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Zdaj se v prvih frontnih črtah podjetništva vidita še pet let, potem pa bo
Romam Bernard morda napisal knjigo. V njej bo gotovo tudi poglavje o
tem, kako je po vrnitvi iz Afrike zbolel, na noge pa so ga postavili
bioenergetiki. Ko mu uradna medicina ni znala postaviti diagnoze, se je
odpravil v Nemčijo k terapevtu, zdaj zdravi tudi sam. Prepričalo ga je
delovanje aparata, ki ga je pozneje tudi kupil: »V našem telesu se ob
kemijskem procesu informacije med celicami prenašajo tudi s
frekvenco. Z bioresonanco se da pokvarjene frekvence popraviti.«
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Podžupan občine
Žirovnica

-

Žirovnica

je Sebastijan Zupan

Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar je za

podžupana imenoval Sebastijana Zupana iz Zabreznice. Novi
podžupan je star 37 let, po izobrazbi je strojni tehnik, zaposlen
pa je v podjetju Elmont Bled kot razvijalec svetlobnih napisov. Funkcijo podžupana bo opravljal nepoklicno, opravljal
pa bo naloge na področju gospodarskih dejavnosti, predvsem bo vodil investicije. V dogovoru z županom bo opravljal
tudi druge naloge in nadomeščal župana v primeru njegove
odsotnosti ali zadržanosti. Zupan je bil v občinski svet izvoljen
na županovi Neodvisni listi za Žirovnico. Kar tri mandate je
funkcijo podžupana opravljal Izidor jekovec, ki pa ni več član

občinskega sveta.

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.

t»

*>§«■

ml

Novi podžupan Žirovnice Sebastijan Zupan

/

Foto: Luka «e^,
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Radio Sora, Dober dan Gorenjska
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:06
Trajanje / Duration: 1 min
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Zasedali žirovniški občinski svetniki
RADIO SORA, 04.11.2014, DOBER DAN, GORENJSKA, 14:06

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 prvi izredni seji so sinoči zasedali žirovniški občinski svetniki. Po tem, ko so sredi oktobra konstituirali
občinski svet, so včeraj oblikovali še odbore. Statutarno-pravno komisijo bodo v tem mandatu sestavljali
Eva Knez, Zvone Bulovec, Zdravko Malnar, Anton Koselj in Gaja Gašperin, sestavili pa so tudi odbore
za gospodarske dejavnosti in finance, za negospodarstvo in družbene dejavnosti ter za prostor, varstvo
okolja in komunalno infrastrukturo. Župan Leopold Pogačar je imenoval tudi novega podžupana, to
funkcijo bo nepoklicno opravljal Sebastijan Zupan. Svetniki in svetnice se bodo na prvi redni seji sestali
20. novembra.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
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Žirovniški občinski svetniki na 1. izredni seji o odborih
RA TRIGLAV, 04. 11. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 11:00

Naročnik: OBČINA ŽIROVNICA
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Kliping d.o.o.

Na 1. izredni seji so sinoči zasedali žirovniški občinski svetniki. Po tem, ko so sredi oktobra konstituirali
občinski svet, so včeraj oblikovali še odbore. Statutarno-pravno komisijo bodo v tem mandatu sestavljali
Eva Knez, Zvone Bulovec, Zdravko Malnar, Anton Koselj in Gaja Gašperin, Odbor za gospodarske
dejavnosti in finance Sebastijan Zupan, Bogo Tratar, Alma Bernik, Anton Kurbos in dr. Roman Kozmus,
Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti Meta Zupan, Izidor Jekovec, Cvetka Hubjer, Milana
Mežnarec in Sonja Zofija Mance, Odbor za prostor, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo pa Nino
Rejc, Miran Dolar, Andraž Starič, Jurij Dolžan in Tatjana Mulej. Župan Leopold Pogačar je imenoval
tudi novega podžupana, to funkcijo bo nepoklicno opravljal Sebastijan Zupan, sicer svetnik Neodvisne
liste za Žirovnico. V naslednjih štirih letih bo opravljal naloge na področju gospodarskih dejavnosti,
predvsem vodenje investicij, opravljal naloge po naročilu župana in nadomeščal župana v primeru njegove
odsotnosti. Svetniki in svetnice se bodo na 1. redni seji, na kateri bodo v prvem branju obravnavali
proračun za prihodnji dve leti, sestali 20. novembra.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
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Funkcijo podžupana Občine Žirovnica bo opravljal Sebastijan Zupan
RA TRIGLAV, 04. 11. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 17:00
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Na 1. izredni seji so sinoči zasedali žirovniški občinski svetniki. Po tem, ko so sredi oktobra konstituirali
občinski svet, so včeraj oblikovali še odbore. Statutarno-pravno komisijo bodo v tem mandatu sestavljali
Eva Knez, Zvone Bulovec, Zdravko Malnar, Anton Koselj in Gaja Gašperin, Odbor za gospodarske dejavnosti
in finance Sebastijan Zupan, Bogo Tratar, Alma Bernik, Anton Kurbos in dr. Roman Kozmus, Odbor za
negospodarstvo in družbene dejavnosti Meta Zupan, Izidor Jekovec, Cvetka Hubjer, Milana Mežnarec
in Sonja Zofija Mance, Odbor za prostor, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo pa Nino Rejc,
Miran Dolar, Andraž Starič, Jurij Dolžan in Tatjana Mulej. Župan Leopold Pogačar je imenoval tudi
novega podžupana, to funkcijo bo nepoklicno opravljal Sebastijan Zupan, sicer svetnik Neodvisne liste za
Žirovnico. Kakšne bodo njegove prve naloge? Sebastijan Zupan.
SEBASTIJAN ZUPAN (podžupan Občine Žirovnica): Ja, moje delovno področje bo predvsem vodenje investicij
ter pa glede na dogovor z županom pa bom opravljal tudi druge naloge, kot je na primer vodenje raznih
komisij, pa seveda nadomeščanje župana v času njegove odsotnosti. Ja, glede na to, da je v Žirovnici
odprtih kar nekaj gradbišč, konkretne naloge v tem trenutku vam še ne morem povedati. Bo pa naloga
prišla v dogovoru z županom, pa direktorico občinske uprave po sestanku.
NOVINARKA: Svetniki in svetnice se bodo na 1. redni seji, na kateri bodo v prvem branju obravnavali
proračun za prihodnji dve leti, sestali 20. novembra.
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