Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
05. 07. 2014
Število objav: 3
Tiskani mediji: 1
Splet: 0
Radijske postaje: 2
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

Električna kolesa za občine

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 04. 07. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Šubic Simon

3

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Novelacija Razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do 2020

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 07. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Novelacija Razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do 2020

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 04. 07. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

Stran: 11

11:06

17:07

Površina: 317 cm2

Trajanje: 2 min

Trajanje: 2 min
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Kazalo

Električna kolesa za občine
Družba Elektro Gorenjska je ob 50-letnici sedemnajstim gorenjskim občinam podarila električna kolesa
kot simbolični prispevek ktrajnostnem razvoju regije.
pot, je več kot primerna za
kolesarjenje in zakaj ne bi
poskusili tudi z električnimi kolesi,« je dejal. Elektro Gorenjske je sicer žirovniški občini v preteklosti
ob odprtju prve električne
polnilnice že podarilo električna kolesa, ki dopolnjujejo njihovo turistično ponudbo. Podobno je v Kranju, saj
je Natalija Polenec razloži-

Simon Šubic

-

Družba Elektro
Kranj
Gorenjska jetatedenzakonec
praznovanja

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.

50-letnice

delo-

sedemnajstim
gorenjskim občinam, v katerih skrbijo za oskrbo z električno energijo, podarila po
eno električno kolo, s čimer
so želeli na simbolični način
poudariti, da se v podjetju
poleg skrbi za zanesljivo in
kakovostno oskrbo z električno energijo aktivno prizadevajo tudi za ohranjanje okolja. Ob tej priložnosti so pripravili tudi okroglo mizo Soustvarjanja trajnosti Gorenjske,
na kateri so sodelovali pred-

vanja

sednik

vsem

Elektra

Gorenjska

Bojan Luskovec, župan občine Žirovnica Leopold Pogačar, direktorica Zavoda za
turizem Kranj Natalija Polenec in mladi kolesarski šampion Matej Mohorič. Govorci so se strinjali, da je skladen
trajnostni razvoj ključen za
Gorenjsko regijo, doseči pa
ga je možno le ob sodelovanju med vsemi akterji občinami, podjetji, turističnimi
in športnimi organizacijami

-

prebivalci.
Luskovec je med drugim poudaril, da ima Elektro Gorenjska med elektrodistributerji največji delež
omrežja pod zemljo (skoraj
šestdeset odstotkov), kar je
njihov prispevek Gorenjski
ter

Občine bodo prejeta električna kolesa, na sliki ga preizkuša
preddvorski župan Miran Zadnikar, večinoma uporabila v
turistične namene. / Foto: t™ doh

sredini skupščini Elektra Gorenjska so se
delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom
družbe in skupine Elektro Gorenjska. Delničarji so
upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za
opravljeno delo v preteklem letu in odločili, da se
bilančni dobiček v višini 1,38 milijona evrov nameni
za dividende, ki tako znaša 0,08 evra bruto na delnico.
Dividende bodo izplačane v devetdesetih dneh.
Potrdili so še zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z
umikom delnic.

Na

tako v vizualnem smislu
kot v zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe z
električno energijo. Žirovniški župan Leopold Pogačar je izpostavil, da je urejena infrastruktura, tako tudi
elektro omrežje, osnova za
razvoj kraja. Ker v Žirovnici

skušajo čim bolj razvijati
turizem, ki bi bil prijazen do
okolja in bi spodbujal k zdravemu načinu življenja, pa so
veseli tudi podarjenega električnega kolesa. »Naša pot
kulturne dediščine, ki je bila
pred dvema letoma razglašena za najboljšo tematsko

la, da so v Zavodu za turizem Kranj že leta 2008 zasnovali kolesarsko informacijsko točko, v okviru katere

imajo poleg mestnih in gorskih koles tudi že dve električni kolesi, ki ju je Elektro
Gorenjska že podarilo pred
tremi leti: »Ugotavljamo pa,
da je vedno več turistov-kolesarjev, ki se izogibajo glavnim potem, zato smo tudi
pri nas začutili veliko potrebo po vzpostavljanju daljinskih kolesarskih povezav po

Gorenjskem.«
Elektro Gorenjska je sicer
doslej po regiji postavilo
sedem električnih polnilnic,
po Luskovčevih besedah pa
bi jih bilo lahko danes še več,
če ne bi bila ekspanzija električnih avtomobilov manjša
od predvidevanj. »Mi smo
na večji prihod električnih
avtomobilov
pripravljeni,
vendar je cena zanje očitno
še previsoka, da bi jih potrošniki bolj množično kupovali,« je dejal.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:06
Trajanje / Duration: 2 min

04. 07. 2014

Kazalo
1

Novelacija Razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do 2020
RA TRIGLAV, 04. 07. 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.

Občina Žirovnica je leta 2009 sprejela Razvojni program občine 2009 – 2016 z elementi do 2020. S
programom so začrtali razvojne cilje in prednostne ukrepe za dolgo obdobje. Po petih letih izvajanja
programa in na prelomu nove finančne perspektive Evropske unije, so se odločili pristopiti k vmesni oceni
doseženih rezultatov in posledično novelaciji razvojnega programa. Na tej točki so ugotovili, da so na manj
kot polovici obdobja izvajanja razvojnega programa uresničili pomemben del načrtovanega in že dosegli
nekatere ciljne razvojne kazalnike. Po drugi strani pa se je izkazalo, da bo potrebno določene naložbe
in ukrepe, glede na spremenjene razvojne trende, usmeritve države in Evropske unije prilagoditi novim
okoliščinam. Z noveliranim razvojnim programom so prikazali obseg dosedanje realizacije in ažurirali
statistične podatke. Prav tako so na Občini Žirovnica pripravili predlog sprememb razvojnega programa.
Novelacijo razvojnega programa so svetnikom in svetnicam predstavili tudi na zadnji seji občinskega
sveta. Župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Ta novi blok pa novelacija razvojnega programa, ki je
pokazala, da smo zadeve, ki smo si jih zadali v letu 2009, gre za razvojni program z elementi do 2020,
da gremo v pravo smer, da smo jih, v bistvu, še prej, kot na polovici, mandat tega obdobja, več kot
polovico realizirali. Novelacija je prinesla seveda tudi nekaj manjših sprememb, nič bistvenega, gre bolj
za prilagoditev situaciji, financiranju, evropskim sredstvom in podobno, tako da je potem seveda občinski
svet tudi sam razvojni program potrdil.
NOVINARKA: Celotno novelacijo si lahko ogledate tudi na spletni strani www.zirovnica.si.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:07
Trajanje / Duration: 2 min

04. 07. 2014

Kazalo
1

Novelacija Razvojnega programa Občine Žirovnica 2009 – 2016 z elementi do 2020
RA TRIGLAV, 04. 07. 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.

Občina Žirovnica je leta 2009 sprejela Razvojni program občine 2009 – 2016 z elementi do 2020. S
programom so začrtali razvojne cilje in prednostne ukrepe za dolgo obdobje. Po petih letih izvajanja
programa in na prelomu nove finančne perspektive Evropske unije, so se odločili pristopiti k vmesni oceni
doseženih rezultatov in posledično novelaciji razvojnega programa. Na tej točki so ugotovili, da so na manj
kot polovici obdobja izvajanja razvojnega programa uresničili pomemben del načrtovanega in že dosegli
nekatere ciljne razvojne kazalnike. Po drugi strani pa se je izkazalo, da bo potrebno določene naložbe
in ukrepe, glede na spremenjene razvojne trende, usmeritve države in Evropske unije prilagoditi novim
okoliščinam. Z noveliranim razvojnim programom so prikazali obseg dosedanje realizacije in ažurirali
statistične podatke. Prav tako so na Občini Žirovnica pripravili predlog sprememb razvojnega programa.
Novelacijo razvojnega programa so svetnikom in svetnicam predstavili tudi na zadnji seji občinskega
sveta. Župan Leopold Pogačar.
LEOPOLD POGAČAR (župan Občine Žirovnica): Ta novi blok pa novelacija razvojnega programa, ki je
pokazala, da smo zadeve, ki smo si jih zadali v letu 2009, gre za razvojni program z elementi do 2020,
da gremo v pravo smer, da smo jih, v bistvu, še prej, kot na polovici, mandat tega obdobja, več kot
polovico realizirali. Novelacija je prinesla seveda tudi nekaj manjših sprememb, nič bistvenega, gre bolj
za prilagoditev situaciji, financiranju, evropskim sredstvom in podobno, tako da je potem seveda občinski
svet tudi sam razvojni program potrdil.
NOVINARKA: Celotno novelacijo si lahko ogledate tudi na spletni strani www.zirovnica.si.
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