Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
05. 12. 2014
Število objav: 7
Tiskani mediji: 0
Splet: 0
Radijske postaje: 5
Televizijske postaje: 2
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

1

Seznam objav v zbirki:
Naslov

Praznik Občine Žirovnica

Medij; Doseg

Gorenjska televizija; 0

Rubrika / Datum

Gorenjska TV poročila, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Mežek S. Klemenitna

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Načrti za prihodnost

Medij; Doseg

Gorenjska televizija; 0

Rubrika / Datum

Gorenjska TV poročila, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Mežek S. Klemenitna

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

V Žirovnici so ob prazniku podelili priznanja občine

Medij; Doseg

Radio Gorenc; 4000

Rubrika / Datum

Gorenjske novice, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Sinoči občinska proslava v Žirovnici

Medij; Doseg

Radio Sora; 9000

Rubrika / Datum

Dober dan Gorenjska, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

6

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Sinoči je bila osrednja slovesnost ob prazniku Občine Žirovnica

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

7

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Eno od gradbišč v Žirovnici je gradnja občinskih stanovanj na Selu

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

8

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

V Vrbo so včeraj prišli tudi udeleženci pohoda veteranov

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 12. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

9

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

18:46

Trajanje: 4 min

18:50

Trajanje: 3 min

11:01

Trajanje: 2 min

14:02

Trajanje: 1 min

11:07

Trajanje: 3 min

17:08

Trajanje: 3 min

17:14

Trajanje: 3 min
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Gorenjska televizija, Gorenjska TV poročila
Doseg / Reach: /
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 18:46
Trajanje / Duration: 4 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

Praznik Občine 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.

GTV, 04.12.2014, GORENJSKA POROČILA, 18:46
JURE NAGLIČ (voditelj): V Dvorani pod Stolom v Zabreznici je včeraj potekala osrednja proslava ob
3. decembru, prazniku Občine Žirovnica. Na slovesnosti so podelili pet županovih priznanj, občinsko
nagrado in dve plaketi, v kulturnem programu pa so nastopili Andrej Šifrer in plesalci skupine Flamenko.
Županovo priznanje je letos, po odločitvi župana Občine Žirovnice Leopolda Pogačarja, prejelo pet
občanov, med katerimi so bili kar trije zlati maturanti Gimnazije Jesenice, Juš Kosmač, Anže Meden in
Jernej Dolar. Slednji je v minulih letih osvojil dve srebrni priznanji na državnem tekmovanju iz nemščine,
bronasto priznanje iz zgodovine, angleščine in biologije ter bronasto plaketo iz kemije.
JERNEJ DOLAR (prejemnik županovega priznanja): Brez muje se še čevelj ne obuje, pravijo in pač, toliko
dela, kot ga vložiš, ti je potem tudi povrnjeno.
NAGLIČ: Županovo priznanje sta prejela tudi nekdanji učenec Osnovne šole Antona Janše iz Radovljice,
Gašper Bohinc, ki je na olimpijskih igrah evroazijske specialne olimpijade v teku na 400 metrov osvojil
srebrno in v štafeti 4x100 metrov bronasto medaljo, ter Frančiška Smolej, ki se že vrsto let ukvarja z
ročno izdelavo volnenih copatk za dojenčke. Copatke vsako leto podari porodnišnicama v Kranju in na
Jesenicah. V zadnjih dveh letih pa jih je kar 80 podarila tudi Občini Žirovnica.
FRANČIŠKA SMOLEJ: Presenečena sem bila, nisem si mogla predstavljati, da jaz to dobim, res, od našega
župana. Enkratno, hvala lepa, resno.
KLEMENTINA S. MEŽEK (novinarka): Koliko časa že pletete?
SMOLEJ: Pletem pa verjetno že kar enih pet let, te copatke. Sem pa tudi pri društvu upokojencev v krožku
ročnih del in tudi tam pletemo.
MEŽEK: In tudi pri Gorenjskem glasu sodelujete pri Muci Copatarici.
SMOLEJ: Ja, tudi. Tako, da hodim vsako prvo srečo, pa dol tudi nosim copatke za kranjsko porodnišnico.
NAGLIČ: Nagrado Občine Žirovnice sta prejela tudi plesalca Blejskega studija in prvaka v street dance
show plesih, Taja Kajdiš in Nace Novak iz Žirovnice. Plaketo Občine Žirovnica pa je župan Pogačar podelil

prostovoljnemu gasilcu Domnu Pavliču iz Smokuča, ki je na gasilskem tekmovanju osvojil prvo mesto.
DOMEN PAVLIČ: Nekako je priznanje skozi vsa ta leta, za vse moje dosežke, ki sem jih doslej dosegel.
NAGLIČ: Plaketo Občine Žirovnica si je po mnenju občinskega sveta prislužila tudi Mešana pevska skupina
dr. France Prešeren iz Zabreznice za večletne izjemne uspehe na kulturnem področju, i so prispevali k
ugledu občine.
IRENA KOSMAČ (umetniška vodja skupine Dr. France Prešeren): Ja, zelo smo veseli vsakega uspeha, res
smo prepotovali že kar velik del Evrope, bili celo na Kitajskem, v Rusiji. Zadnji uspeh je bil letos poleti, ko
smo bili v Latviji, v Rigi, smo se udeležili svetovnih zborovskih iger, osvojili dve srebrni medalji. Ampak
vseeno, priznanje domače publike pa sploh šteje.
NAGLIČ: Župan je na slovesnosti posebno priznanje izročil nekdanjemu podžupanu Izidorju Jekovcu za
njegovo dolgoletno uspešno delo pri pripravi in izvedbi številnih pomembnih projektov v Občini Žirovnica.
IZIDOR JEKOVEC: Veliko je bilo narejenega, prijetno je bilo delati. Sami začetki seveda, ko smo postavljali
še samo strukturo in potem, ko so se seveda začele in pričele investicije in tudi nekaj teh investicij sem
sam vodil in moram reči, da res mi je v veliko zadovoljstvo bilo vseh teh 16 let.
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Gorenjska televizija, Gorenjska TV poročila
Doseg / Reach: /
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 18:50
Trajanje / Duration: 3 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

Načrti za prihodnost

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.

GTV, 04.12.2014, GORENJSKA POROČILA, 18:50
JURE NAGLIČ (voditelj): Občinski praznik je po navadi tudi trenutek, ko se v Občini Žirovnica ozrejo v
prehojeno pot in pregledajo prihodnje razvojne načrte. Župan Leopold Pogačar meni, da je bilo letos
veliko narejenega, glede na visoko izkazano zaupanje volivcev na nedavnih volitvah pa si bo tudi v naprej
prizadeval za dvig kakovosti življenja občanov.
KLEMENTINA S. MEŽEK (novinarka): Katere so tiste investicije, ki bi jih še posebej izpostavili, prav gotovo
v to spada komunalna infrastruktura, ki poteka skozi občino?
LEOPOLD POGAČAR (župan Žirovnice): Ja, res je. Glejte, če pogledamo, v preteklem letu smo začeli izvajati
največji projekt v zgodovini Občine Žirovnica. Gre za kohezijski projekt gradnje kanalizacijskega sistema
v naselju Zabreznica, Selo pri Žirovnici, v Žirovnici in Mostah. Istočasno občina z lastnimi sredstvi obnavlja
ostalo infrastrukturo in seveda je to pomembna reč, kajti ko bomo zaključili s tem projektom, ostaneta
samo še Breg in del Most, ki jih je treba dokončno kanalizirati in lahko bomo rekli, da smo komunalno
urejena občina. Tukaj moram seveda spomniti na to, da smo zgradili novo občinsko stavbo in se preselili
vanjo, zagotovili boljše pogoje za delo občinskega sveta, za stranke, za občinsko upravo. Potem smo
odprli novo cesto v dolino Završnice, ki je eden od kamenčkov mozaika razvoja te doline na področju
pohodništva, turizma in rekreacije. Dokončali smo energetsko sanacijo osnovne šole in pričeli z dvema
večjima projektoma, to je gradnja jedilnice tukaj pri osnovni šoli v Žirovnici in gradnjo občinskih stanovanj
na Selu. Če me pa vprašate za naprej, je pa seveda najprej cilj dokončati te začete investicije, v naslednjih
letih pa zgraditi kanalizacijski sistem še na Bregu. Ugrizniti moramo v jabolko, ki se mu reče obvoznica
Vrba in prepričan sem, da dela, projektov in investicij seveda ne bo zmanjkalo.
MEŽEK: No, glede na to, da velikokrat slišimo, da občine ne znajo uporabljati evropskih sredstev, pri vas
pa je ravno obratno. Pridobili ste si precej evropskih sredstev pri teh projektih, o katerih sva govorila.
POGAČAR: Ja, jaz moram reči, da v zadnjih šestih letih smo pridobili preko 5 milijonov evrov. Jaz mislim,
da ta številka pove vse. Če imaš dober projekt, če imaš vso ustrezno dokumentacijo, če imaš vizijo, do
evropskega denarja ni bilo težko priti. Je pa res, da so pa komplicirani postopki, komplicirano črpanje.
Ampak poglejte, kjer je volja, tam je pot in seveda občine, kot je naša, kjer je proračun v povprečju 4,5
milijona evrov, je seveda vsak evro, ki ga dobimo iz naslova sofinanciranja, še kako dobrodošel.
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Radio Gorenc, Gorenjske novice
Doseg / Reach: 4000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:01
Trajanje / Duration: 2 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

V Žirovnici so ob prazniku podelili priznanja občine
RA GORENC, 4.12.2014, GORENJSKE NOVICE, 11:01

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 sinočnji občinski proslavi v Žirovnici so ob prazniku podelili priznanja občine. Župan se je v svojem
govoru dotaknil tudi številnih investicij, ki trenutno potekajo v občini in s katerimi bodo še izboljšali
kvaliteto bivanja v vaseh pod Stolom. Eno od gradbišč v občini je tudi Na Selu 15, kjer gradijo občinska
stanovanja, namenjena predvsem mladim družinam. Župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR: Tam na podlagi sprejetega stanovanjskega programa, ki je izkazal potrebe po
dodatnih občinskih stanovanjih, tako imenovanih socialnih stanovanjih, kjer gre za neprofitno najemnino,
se je izkazala potreba, da pač uskladimo ta stanovanja, no, in dobili smo odlično priložnost pred dvema
letoma, da smo odkupili zemljišča in en star objekt, ki se je imenoval Osvaldov hlev od Družbe za
upravljanje Republike Slovenije za relativno ugodno ceno. No, in lahko zdaj že govoriva o temu, da gradi
druga plošča, da bo do novega leta objekt pod streho. No, in drugo leto bomo tako prišli do enega
trosobnega stanovanja, dveh dvosobnih in treh enosobnih stanovanj. To se pravi skupaj pet stanovanj.
Potem jih bomo na podlagi razpisa, ki ga bomo objavili, razdelili tistim, ki so do teh najbolj upravičeni.
NOVINAR: Na včerajšnji slovesnosti so podelili nagrado občine Žirovnica, plesalcema Taji Kajdiš in Nacetu
Novaku. Plaketi občine pa gasilcu Domnu Pavliču in mešani pevski skupini doktor France Prešeren
Žirovnica, Breznica. Posebni gost večera je kantavtor Andrej Šifrar.
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Radio Sora, Dober dan Gorenjska
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:02
Trajanje / Duration: 1 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

Sinoči občinska proslava v Žirovnici
RADIO SORA, 04.12.2014, DOBER DAN, GORENJSKA, 14:02

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.

VODITELJICA: Na sinočnji občinski proslavi v Žirovnici so ob prazniku podelili priznanja občine. Župan se
je v svojem govoru dotaknil tudi številnih investicij, ki trenutno potekajo v občini in s katerimi bodo še
izboljšali kvaliteto bivanja v vaseh pod Stolom. Eno od gradbišč v občini je tudi na Selu 15, kjer gradijo
občinska stanovanja, namenjena predvsem mladim družinam. Župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR: Tam na podlagi sprejetega stanovanjskega programa, ki je izkazal potrebe po
dodatnih občinskih stanovanjih, tako imenovanih socialnih stanovanjih, kjer gre za neprofitno najemnino,
se je izkazala potreba, da pač zgradimo ta stanovanja, no in dobili smo odlično priložnost pred dvema
letoma, da smo odkupili zemljišče in star objekt, ki se je imenoval Osvaldov hlev, za relativno ugodno ceno,
no in lahko zdaj že govoriva o temu, da se gradi druga plošča, da bo do novega leta objekt pod streho,
no in drugo leto bomo tako prišli do enega trisobnega stanovanja, dveh dvosobnih in treh enosobnih
stanovanj, potem jih bomo na podlagi razpisa, ki ga bomo objavili, razdelili tistim, ki so do njih najbolj
upravičeni in ki bodo izpolnjevali vse pogoje za njihovo pridobitev.
VODITELJICA: Na včerajšnji slovesnosti so podelili nagrado občine Žirovnica plesalcema Taji Kajdiž in
Nacetu Novaku, plaketi občine pa gasilcu Domnu Pavliču in Mešani pevski skupini dr. France Prešeren
Žirovnica – Breznica.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:07
Trajanje / Duration: 3 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

Sinoči je bila osrednja slovesnost ob prazniku Občine 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.

RA TRIGLAV, 04. 12. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 11:00
Na sinočnji občinski proslavi v Žirovnici so ob prazniku podelili priznanja občine. Župan se je v svojem
govoru dotaknil tudi številnih investicij, ki trenutno potekajo v občini in s katerimi bodo še izboljšali
kvaliteto bivanja v vaseh pod Stolom. Eno od gradbišč v občini je tudi na Selu 15, kjer gradijo občinska
stanovanja, namenjena predvsem mladim družinam. Župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Veste, če se malo pošalim, res je, cel kup odprtih gradbišč
je v občini, kar seveda pomeni, da smo verjetno uspešni pri pridobivanju sredstev, da smo uspešni pri
projektih. Po drugi strani pa – še enkrat poudarjam – gre seveda za to, da posegamo v mir in bivalni prostor
občanov, vendar brez neke žrtve ni napredka, in ja, tudi na Selu 15 je gradbišče tam na podlagi prejetega
stanovanjskega programa, ki je izkazal potrebe po dodatnih občinskih stanovanjih, tako imenovanih
socialnih stanovanjih, kjer gre za neprofitno najemnino, se je izkazala potreba, da pač zgradimo ta
stanovanja, no in dobili smo odlično priložnost pred dvema letoma, da smo odkupili zemljišče in star
objekt, ki se je imenoval Osvaldov hlev, od Družbe za upravljanje Republike Slovenije za relativno ugodno
ceno. No in lahko zdaj že govorimo o tem, da se gradi druga plošča, da bo do novega leta objekt pod streho
no in drugo leto bomo tako prišli do enega trosobnega stanovanja, dveh dvosobnih in treh enosobnih
stanovanj, to se pravi skupaj pet stanovanj. Potem jih bomo na podlagi razpisa, ki ga bomo objavili,
razdelili tistim, ki so do njih najbolj upravičeni in ki bodo izpolnjevali vse pogoje za njihovo pridobitev. S
tem pa nekako zagotavljamo tem mladim, predvsem mladim družinam, kajti največ je bilo povpraševanja
s strani mladih družin, možnost, da ostanejo v naši občini in da seveda zagotovimo tudi pogoje na tem
področju, to se pravi na področju stanovanjske politike občine.
NOVINAR: Na včerajšnji slovesnosti so podelili nagrado Občine Žirovnica plesalcema Taji Kajdiž in Nacetu
Novaku, plaketi občine pa gasilcu Domnu Pavliču in Mešani pevski skupini dr. France Prešeren ŽirovnicaBreznica. Posebni gost večera je bil kantavtor Andrej Šifrer.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:08
Trajanje / Duration: 3 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

Eno od gradbišč v Žirovnici je gradnja občinskih stanovanj na Selu

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.

RA TRIGLAV, 04. 12. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 17:00
Na sinočnji občinski proslavi v Žirovnici so ob prazniku podelili priznanja občine. Župan se je v svojem
govoru dotaknil tudi številnih investicij, ki trenutno potekajo v občini in s katerimi bodo še izboljšali
kvaliteto bivanja v vaseh pod Stolom. Eno od gradbišč v občini je tudi na Selu 15, kjer gradijo občinska
stanovanja, namenjena predvsem mladim družinam. Župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Veste, če se malo pošalim, res je, cel kup odprtih gradbišč
je v občini, kar seveda pomeni, da smo verjetno uspešni pri pridobivanju sredstev, da smo uspešni pri
projektih. Po drugi strani pa – še enkrat poudarjam – gre seveda za to, da posegamo v mir in bivalni prostor
občanov, vendar brez neke žrtve ni napredka, in ja, tudi na Selu 15 je gradbišče tam na podlagi prejetega
stanovanjskega programa, ki je izkazal potrebe po dodatnih občinskih stanovanjih, tako imenovanih
socialnih stanovanjih, kjer gre za neprofitno najemnino, se je izkazala potreba, da pač zgradimo ta
stanovanja, no in dobili smo odlično priložnost pred dvema letoma, da smo odkupili zemljišče in star
objekt, ki se je imenoval Osvaldov hlev, od Družbe za upravljanje Republike Slovenije za relativno ugodno
ceno. No in lahko zdaj že govorimo o tem, da se gradi druga plošča, da bo do novega leta objekt pod streho
no in drugo leto bomo tako prišli do enega trosobnega stanovanja, dveh dvosobnih in treh enosobnih
stanovanj, to se pravi skupaj pet stanovanj. Potem jih bomo na podlagi razpisa, ki ga bomo objavili,
razdelili tistim, ki so do njih najbolj upravičeni in ki bodo izpolnjevali vse pogoje za njihovo pridobitev. S
tem pa nekako zagotavljamo tem mladim, predvsem mladim družinam, kajti največ je bilo povpraševanja
s strani mladih družin, možnost, da ostanejo v naši občini in da seveda zagotovimo tudi pogoje na tem
področju, to se pravi na področju stanovanjske politike občine.
NOVINARKA: Na včerajšnji slovesnosti so podelili nagrado Občine Žirovnica plesalcema Taji Kajdiž in
Nacetu Novaku, plaketi občine pa gasilcu Domnu Pavliču in Mešani pevski skupini dr. France Prešeren
Žirovnica-Breznica. Posebni gost večera je bil kantavtor Andrej Šifrer.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:14
Trajanje / Duration: 3 min

04. 12. 2014

Kazalo
1

V Vrbo so včeraj prišli tudi udeleženci pohoda veteranov

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.

RA TRIGLAV, 04. 12. 2014, GORENJSKI RAZGLED, 17:00
Tudi obletnica rojstva, ne le njegove smrti, Franceta Prešerna privabi v Vrbo na Ta veseli dan kulture
številne iz različnih delov Slovenije. 12. pohoda spomina in prijateljstva Radovljica – Vrba, ki ga je
pripravilo Območno veteransko združenje zgornja Gorenjska, se je udeležilo 60 udeležencev in udeleženk,
od Dravograda do Kopra in Ribnice. Prišli so člani veteranskih združenj, častniki in gorniki. Na 15 km
dolgi poti so se ustavili pri spomeniku pesniku na Bledu, kjer je zbrane nagovoril generalmajor Alojz
Šteiner, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, ki je povezal kulturo z ohranjanjem vojaškozgodovinskega izročila pri majhnih narodih kot pomembnih temeljih, ki ju moramo ohranjati, saj brez
njiju ni narodove identitete in obstoja naroda. V kulturnem programu so nastopili učenci blejske osnovne
šole. Pohodniki in pohodnice so pot zaključili v deževnem vremenu v Vrbi, kjer jih je pozdravil župan
Občine Žirovnica Leopold Pogačar. Občina 3. decembra tudi praznuje občinski praznik.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): In moram reči, da ste s tem svojim pohodom dodali en tak
majhen kamenček v mozaik dogodkov, ki so se odvili v tem tednu v čast praznika in v spomin in veselje,
v bistvu ob obletnici rojstva našega največjega pesnika. Vesel sem tudi zato, da v bistvu nekako lahko
rečem, da zdaj že tradicionalno nas obiskujete ob 8. februarju, tokrat sem slišal, da ste imeli nadomestni
pohod, in sicer ob 3. decembru. In vesel sem tudi zato, ker vaša organizacija, Združenje veteranov vojne
za Slovenijo, seveda predstavlja neke vrednote, na katere se v današnjih časih kar velikokrat in prehitro
pozabi, in jaz mislim, da je naša skupna dolžnost, da to zgodovino in to resnico ohranjamo in jo širimo
tudi naprej za naše zanamce. Seveda sem danes prešerne volje, prvič zato, ker je naš praznik, in drugič,
ker ste se seveda v takem številu odzvali temu pohodu. Naj vam ne zmanjka ne volje, ne moči in da bi
prehodili še mnoge poti v svojem poslanstvu. Dobrodošli že zdaj v Vrbi 8. februarja.
NOVINARKA: V Vrbi so v kulturnem programu nastopili učenci žirovniške osnovne šole, veteranski pevski
zbor in Alojz Ropret, ki je pred tem Krst pri Savici recitiral že pri spomeniku Francetu Prešernu na Bledu.
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