Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
08. 07. 2014
Število objav: 3
Tiskani mediji: 1
Splet: 1
Radijske postaje: 1
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

Smokuški gasilci so junija kupili novo vozilo

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 07. 07. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor
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Teme

Občina Žirovnica

Naslov

Investitorji oproščeni plačila dela komunalnega prispevka

Medij; Doseg

Finance; 52000

Rubrika / Datum

Ostalo, 08. 07. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Hočevar Borut

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Investitorji oproščeni plačila dela komunalnega prispevka [P]

Medij; Doseg

Finance.si; 231945

Rubrika / Datum

Novice, 08. 07. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Hočevar Borut

5

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Zaporedna št.
1

Zaporedna št.
2

Zaporedna št.
3

11:10

Stran: 16

Trajanje: 2 min

Površina: 189 cm2
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:10
Trajanje / Duration: 2 min

07. 07. 2014

Kazalo
1

Smokuški gasilci so junija kupili novo vozilo
RA TRIGLAV, 07. 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.

Smokuški gasilci so junija kupili novo vozilo, ki so ga na zadnji seji predstavili tudi svetnikom in svetnicam
Občine Žirovnica. Ta konec tedna pa so na veselici vozilo še uradno predali namenu. Kakšne pa so
značilnosti vozila? Gasilec Bogo Legat.
BOGO LEGAT (namestnik poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Smokuč): Specifikacije so, avto ima
740 litrov cisterno, potem ima visokotlačno črpalko, visok tlak, a ne, potem ima pa notri tudi motorno
brizgalno, da se lahko z njim tudi dela tridelen napad, pa dihalne aparate. V bistvu, avto je, kako naj
rečem, malo vozilo za velike potrebe, a ne, ja. Tle je bila, občina je bila, moram pohvalit, a ne, da so dali
110 tisoč, zdaj nam pa manjka še 14 tisoč, a ne. In dokler časa ne bomo tega denarja še nabrali, da to
plačamo, poj še ta drugega ključa ne dobimo, nam ga lahko odpeljejo. Ampak se trudimo, da bomo tole
zdaj dobili, da bo čim prej to šlo, a ne.
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Kazalo

Investitorji oproščeni plačila
dela komunalnega prispevka
Q

la skupaj vredna 540 tisoč
evrov, financirali pa so jo iz
občinskega proračuna. Sicer
gre za naložbo tretja faza urejanja rekreacijskega parka;
najprej so uredili parkirišče,
potem sam rekreacijski center in za oba projekta dobili
evropska sredstva.

BORUT

HOČEVAR
borut.hocevar@finance.si

V občini Žirovnica tečejo
tri večje naložbe, razlaga

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.

župan Leopold Pogačar.

Največji projekt je gradnja kanalizacije v štirih naseljih: Zabreznica, Selo, Žirovnica in v delu Most. To je evropski kohezijski projekt, pojasnjuje župan:
»Hkrati z gradnjo kanalizacije
obnavljamo vodovod in javno
razsvetljavo ter druge zadeve.«
Naložba vkanalizacijo je vredna
okoli 700 tisoč evrov, naložba v
vodovod pa 1,2 milijona. »Pridobili smo 1,4 milijona evropskih
sredstev, prestalo pa namenili
iz občinskega proračuna. Gradnja bo končana prihodnje leto.
Bili smo eni prvih, ki smo začeli uspešno črpati kohezijska
sredstva,« razlaga Pogačar.
Dvakrat po 200 tisočakov
Končujejo energetsko prenovo
osnovne šole. Vrednost naložbe je približno 310 tisoč evrov,
od tega je občina pridobila 214
tisoč na razpisu ministrstva za
infrastrukturo in prostor.
Tretja večja naložba, ki še teče, je gradnja prizidka k osnovni šoli. Vrednost projekta je 818

Leopold Pogačar, župan
občine Žirovnica:

Oprostitev dela
komunalnega prispevka
je edina pot, da lahko
občina pomaga
gospodarstvu.

tisoč evrov. »Računamo, dabomo pridobili 200 tisoč evrov
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Imeli bomo novo
jedilnico, dodatne učilnice za
osnovno šolo, igralnice za vrtec,« razlaga Pogačar.
Končali rekreacijski park
V okviru rekreacijskega parka Završnica so končali in tudi predali v uporabo obnovljeno oziroma novo cesto. Pri
tem so obnovili še drugo infrastrukturo. Naložba je bi-

Kmalu gradnja
večstanovanjskega objekta

Občina sicer nima posojil. Letos bodo začeli prenovo in gradnjo večstanovanjskega objekta v naselju Selo. Zgradili bodo šest
neprofitnih stanovanj v lasti občine.
Gradijo tudi zasebniki
V žirovniški obrtni coni prip-

ravlja občina zbirni center, zasebni investitorji pa so pred
kratkim začeli gradnjo pivovarne in centra za komplementarno medicino. Cona se
počasi polni, občinski svet pa
je sprejel sklep, s katerim je investitorje oprostil dela komunalnega prispevka in to prijavil kot državno pomoč. To je
v tem trenutku edina pot, da
lahko občina konkretno pomaga gospodarstvu, končuje Pogačar.
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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.

V občini Žirovnica tečejo tri večje naložbe, razlaga
župan Leopold Pogačar.

Največji projekt je gradnja
kanalizacije v štirih naseljih:
Zabreznica, Selo, Žirovnica in v delu
Most. To je evropski kohezijski
projekt, pojasnjuje župan: »Hkrati z
gradnjo kanalizacije obnavljamo
vodovod in javno razsvetljavo ter
druge zadeve.« Naložba v kanalizacijo
je vredna okoli 700 tisoč evrov,
naložba v vodovod pa 1,2 milijona.
»Pridobili smo 1,4 milijona evropskih
sredstev, prestalo pa namenili iz
občinskega proračuna. Gradnja bo
končana prihodnje leto. Bili smo eni
prvih, ki smo začeli uspešno črpati
kohezijska sredstva,« razlaga Pogačar.

Leopold
Pogačar,
župan občine
Žirovnica:
Oprostitev dela
komunalnega
prispevka je
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Dvakrat po 200 tisočakov

edina pot, da
lahko občina
pomaga
gospodarstvu.

Končujejo energetsko prenovo
osnovne šole. Vrednost naložbe je
približno 310 tisoč evrov, od tega je
občina pridobila 214 tisoč na razpisu ministrstva za
infrastrukturo in prostor.

Tretja večja naložba, ki še teče, je gradnja prizidka k
osnovni šoli. Vrednost projekta je 818 tisoč evrov.
»Računamo, da bomo pridobili 200 tisoč evrov iz
evropskega sklada za regionalni razvoj. Imeli bomo
novo jedilnico, dodatne učilnice za osnovno šolo,
igralnice za vrtec,« razlaga Pogačar.
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Končali rekreacijski park
V okviru rekreacijskega parka Završnica so končali in
tudi predali v uporabo obnovljeno oziroma novo cesto.
Pri tem so obnovili še drugo infrastrukturo. Naložba je
bila skupaj vredna 540 tisoč evrov, financirali pa so jo iz
občinskega proračuna. Sicer gre za naložbo tretja faza
urejanja rekreacijskega parka; najprej so uredili
parkirišče, potem sam rekreacijski center in za oba
projekta dobili evropska sredstva.
Kmalu gradnja večstanovanjskega objekta
Občina sicer nima posojil. Letos bodo začeli prenovo in
gradnjo večstanovanjskega objekta v naselju Selo.
Zgradili bodo šest neprofitnih stanovanj v lasti občine.6
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Gradijo tudi zasebniki
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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 žirovniški obrtni coni pripravlja občina zbirni center,
zasebni investitorji pa so pred kratkim začeli gradnjo
pivovarne in centra za komplementarno medicino. Cona
se počasi polni, občinski svet pa je sprejel sklep, s
katerim je investitorje oprostil dela komunalnega
prispevka in to prijavil kot državno pomoč. To je v tem
trenutku edina pot, da lahko občina konkretno pomaga
gospodarstvu, končuje Pogačar.
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