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Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
08. 11. 2013

Število objav: 3
Tiskani mediji: 3
Splet: 0
Radijske postaje: 0
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 Speča princeska Ajdna se prebuja

Zaporedna št. Medij; Doseg Gorenjski glas; 45000 Stran: 17 Površina: 418 cm2

1 Rubrika / Datum Ostalo, 08. 11. 2013

Stran v zbirki Avtor Peternel Urša

3 Teme Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov Evropski poslanec Kacin na Gorenjskem

Zaporedna št. Medij; Doseg Gorenjski glas - Deželne novice; 0 Stran: 6 Površina: 231 cm2

2 Rubrika / Datum Ostalo, 08. 11. 2013

Stran v zbirki Avtor Ahačič Marjana

5 Teme Občina Žirovnica

Naslov Z glasbo za omilitev stisk otrok

Zaporedna št. Medij; Doseg Gorenjski glas - Jeseniške novice; 37000 Stran: 16 Površina: 283 cm2

3 Rubrika / Datum priloga Jeseniške novice, 08. 11. 2013

Stran v zbirki Avtor Peternel Urša

6 Teme Občina Žirovnica



Speča princeska Ajdna se prebuja
Po devetih letih, ko je bilo arheološko najdišče Ajdna nad Potoki bolj ali manj zapuščeno, zdaj nadaljujejo urejanje tega arheološkega bisera.
Država je odkupila večino zemljišč, kar je pogoj, da znova lahko financira dela.
Urša Peternei.

Občina Žirovnica se pona-
ša z arheološkim biserom,
Ajdno. Gre za poznoantič-
no naselbino na višini 1048
metrov, kjer so se arheolo-
ška izkopavanja pričela leta
1976. Najdeni so bili ostan-

ki petindvajsetih zgradb,
enajstih grobov in zgodnje-
krščanske cerkve. Arheolo-
ško delo je opravil Zavod za
varstvo kulturne dediščine iz
Kranja z arheologom in kon-
zervatorjem dr. Milanom Sa-
gadinom na čelu, v veliko po-
moč pa mu je bil (danes žal že
pokojni) domačin Janez Me-
terc. Dela na Ajdni so pote-
kala vse do leta 2004, zatem
pa so zastala. Kar devet let se
na Ajdni ni dogajalo kaj do-
sti, še več, delno obnovljene
objekte je začel načenjati zob
časa. A pred dvema letoma
je državi vendarle uspelo od-
kupiti večino zemljišč (ta so
bila v zasebni lasti), kar je bil
pogoj, da Ajdna lahko zopet

kandidira za sredstva, ki jih
država namenja za spome-
nike državnega pomena v dr-
žavni lasti. Kot je povedal dr.
Milan Sagadin, ki se z Ajdno
ukvarja že desetletja, se tako
dela na Ajdni zopet nadalju-
jejo. Lotili so se obnov tlakov
in zidov, ki so v zadnjih de-
vetih letih že začeli propada-
ti, dela pa bodo predvidoma
zaključili prihodnje leto s po-
stavitvijo klopi in miz za obi-
skovalce ter z ureditvijo pa-
nojev s teksti in slikami. Upa-
jo tudi, da bodo lahko ponati-
snili vodič po Ajdni oziroma
izdali novo zloženko o tem
arheološkem biseru. Zatem
pa bo Ajdna predana upra-
vljavcu, ki naj bi jo vključil v
turistično ponudbo in jo tudi
tržil. Kot je dejal Milan Saga-
din, je kulturno ministrstvo
že pozvalo zavod za varstvo
kulturne dediščine, naj pre-
vzame upravljanje Ajdne, a je
zavod pobudo zavrnil. »Me-
nimo, da Ajdno mora v upra-
vljanje prevzeti nekdo, ki jo

bo vključil v širši nabor spo-
menikov dediščine; to vlogo
bi lahko prevzel Zavod za tu-
rizem in kulturo Žirovnica,
ki bi Ajdno kot pot arheolo-
ške dediščine lahko vključil
v Pot kulturne dediščine,
skupaj s še drugimi lokalni-
mi arheološkimi spomeniki,
kot so Turška jama, Sveti Lo-
vrenc, Velika in Mala Selca,
Mala jama ...,« je povedal.

Da je Ajdna vključena v
dolgoročno strategijo razvo-
ja turizma v občini Žirovni-
ca, je zatrdila Maja Zupan, di-
rektorica Zavoda za turizem
in kulturo Žirovnica. »Priza-
devali si bomo, da oživimo ta
del turistične ponudbe, pri
čemer bi bila potrebna pove-
zava vseh gorenjskih arheo-
loških najdišč in njihovo pro-
moviranje skozi zgodbo,« je
dejala.

V tujini takšne arheološke
spomenike znajo odlično tr-
žiti, je povedal Marko Stokin
z oddelka za mednarodno so-
delovanje na zavodu za varstvo

kulturne dediščine. Kot pri-
mera je navedel Veliko Brita-
nijo in Kitajsko, kjer obiskoval-
cem arheoloških spomenikov
poleg samega ogleda (pone-
kod imajo tudi večdnevne tre-
kingpohode) ponujajolokalne
izdelke, lokalno hrano, pred-
stavljajo jim lokalne poseb-
nosti, običaje ... »Od Ajdne do
žgancev,« je to ponazoril Sto-
kin. Kot je dodal, je trženje ar-
heoloških spomenikov v svetu
zanimiva tržna niša, nekate-
re države so postale veliki mu-
zeji, na Kitajskem denimo so
v mestu Šian, kjer so izkopali
glinene voj ščake v naravni veli-
kosti, zrasli hoteli, nakupoval-
no središče ...

Prvi korak k ponovni prebu-
ditvi speče princeske Ajdne so
v Žirovnici naredili pred krat-
kim, ko so pripravili arheolo-
ški dan in ogled Ajdne.
Legenda pravi, da je
na vrhu Ajdne sedela
Ajdovska deklica
in namakala noge v Savi.
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Ajdna kot skalnat osamelec štrli iz južnega pobočja Stola.
Na vzpetini se nahaja arheološko najdišče.
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Dela na arheološkem najdišču Ajdna se nadaljujejo, prihodnje leto jih bodo zaključili s
postavitvijo klopi in panojev. / Foto Miian s_ ga din
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Evropski poslanec Kacin
na Gorenjskem
jelko Kacin, poslanec v evropskem parlamentu, je
v petek, 17. oktobra, obiskal Gorenjsko, kjer je
nagovoril veterane vojne za Slovenijo in se udeležil
slovesnosti ob krajevnem prazniku na Lancovem.

Marjana Ahačič

Evropski poslanec Jelko Ka-
cin (LDS) se je odzval povabi-
lu območnega združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo in
v petek kot slavnostni govor-
nik na Breznici sodeloval na
slovesnosti ob praznovanju
obletnice odhoda zadnjega
vojaka jugoslovanske armade
iz Slovenije. Kacin je v svo-
jem nagovoru orisal je po-
men teritorialne obrambe in
izpostavil njeno ključno vlogo
v letu 1991- »Teritorialna
obramba je bila optimalno
orožje in orodje, ki je privedlo
do zloma jugoslovanske ar-
made v času osamosvojitvene
vojne,« je poudaril Kacin.
Pred prihodom v Žirovnico je
bil Jelko Kacin tudi slavnostni
govornik na prireditvi ob kra-
jevnem prazniku v Lescah.
»Gorenjska vstaja ponižanih
in razžaljenih delavcev je bila
reakcija na neustreznost odzi-
vanja odgovornih, ki so dopu-
stili, da sta se v tridesetih letih
razvila nacizem in fašizem, ki
sta ogrozila ves svet. In naj
spomnim - fašizem in naci-
zem v naših krajih nista samo
stvar nemške okupacije, prav
je, da vemo, da je večina oku-
patorjev v Slovenijo prišla iz
Avstrije, Koroške in Tirolske,«
je poudaril Kacin, ko je ponov-
no spomnil na dogajanje med

drugo svetovno vojno. Izpo-
stavil je tudi vlogo ljudi, kakr-
šna je bila Rezka Dragar iz

Črnuč, delavka v kranjski teks-
tilni tovarni, ki se je že pred
odhodom v partizane odločno
uprla izkoriščanju in bila kot
edina ženska med sedemnaj-
stimi ustreljenimi talci na
Lancovem tudi prva talka pri
nas. »Takrat je šlo za odziv lju-
di, za njihov ponos in odloče-
nost, da vendarle nekaj storijo,
ko drugi - država - niso bili v
stanju storiti nič drugega. Šlo
je za njihovo prihodnost, za
našo prihodnost,« je poudaril
Jelko Kacin in dejal, ko se je z
nagovorom vrnil v današnji
čas: »Pri razmišljanju o real-
nosti druge svetovne vojne
imam najmanj težav s kolegi

iz Nemčije. Nemci globoko
vedo in se zavedajo vloge
Nemčije ter odgovornosti tiste
generacije za vse, kar se je hu-
dega zgodilo v Evropi in v sve-
tu. Prav zato me je ob misli na
možne konflikte v vsej Evropi
najmanj strah Nemcev. Oni
so s svojo preteklostjo razčisti-
li, z njo živijo in nosijo tudi
veliko odgovornost, da se kaj
takega, kot je bila druga sve-
tovna vojna, ne bo več zgodilo.
In če bo treba kdaj spet stopiti
proti nekomu, ki bo znova ho-
tel zanetiti vojni požar v Evro-
pi, verjemite, da bodo prvi, ki
bodo to storili, prav Nemci.«

, j_, *■-.■?? . *- *■!*-* ■V*'.___^ : *,4__}~." a, - ,

I j*v"i >, '§__

,»fcr_Jr*-T^ __f im ___V- _^_^_^_^__^W_m^w^^^^^—___—___^^

■far/*----, , r-^K-^.^rap^
_____________£_ . - - •■*-■',_- *-„-£■■'/.•__._\\\\\\\\\\\\\\\_m. ' " ■ • ."-- _■..*-': •■__WEWWWel "- <'*-\^>.'-' -- _*$m

Evropski poslanec Jelko Kacin / foto: matic z.rman
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Z glasbo za omilitev
stisk otrok

Na Jesenicah je potekal dobrodelni koncert v organizaciji Centra za socialno delo Jesenice, katerega
izkupiček bodo namenili za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin.

Urša Peternel

»Med nami živijo otroci, ki
so prikrajšani za sanje o
brezskrbnem otroštvu, za
vsakdanje, za mnoge samo-
umevne dobrine. Otroci svo-
jo revščino skrivajo, saj se je
sramujejo, o njej ne govori-
jo, njihove stiske lahko le
opaziš, če si pozoren na ton
njihovega glasu, izraz na
obrazu, kažejo jih morda s
svojim vedenjem, morda z
nestrpnostjo, agresivnostjo,
brezvoljnostjo ali pa z razni-
mi boleznimi. Ti otroci se
dnevno srečujejo s pomanj-
kanjem, socialno izključe-
nostjo, neenakostjo, izgubo
varnosti, spodbud, razume-
vanja lastne družine, celo z
mislijo na samomor. Pri-
krajšani so za zdrav razvoj
in sanje o prihodnosti." S
temi besedami je direktorica
Centra za socialno delo Jese-
nice Anita Bregar opisala
položaj otrok v današnjih
razmerah, ko naraščajo soci-
alne stiske in revščina. Da bi
vsaj nekaterim otrokom vsaj
delno olajšali stiske in pri-
pomogli k izboljšanju kako-
vosti njihovega življenja, so
na centru pripravili dobro-

Nagovor direktorice Centra
za socialno delo Jesenice
Anite Bregar

delni koncert, ki je potekal v
dvorani jeseniškega gledali-
šča. "Na pobudo našega cen-
tra je bil dobrodelni koncert
v soorganizaciji z Gledališ-
čem Toneta Čufarja organi-
ziran prvič. Ob nastali druž-
beni in gospodarski krizi na
centru razmišljamo in išče-
mo nove poti za omilitev
stisk ljudi, predvsem ranlji-
vih skupin, kot so tudi otro-
ci. Tako se je porodila ideja,
da se tudi na Jesenicah

povežemo, združimo dobro
voljo in energijo in v duhu
solidarnosti poskrbimo vsaj
za nekaj otrok, ki imajo v
življenju manj priložnosti
pa prav gotovo veliko poziti-
vnih potencialov," je dejala
Bregarjeva.
Organizacijo koncerta so s
pokroviteljstvom podprle
občine Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica, uspeli pa
so zbrati tudi več donacij
lokalnih podjetij. Obiskoval-
ce v dvorani so navdušili
zvoki gospel glasbe v izvedbi

gospel zbora Bee Geesus in
vokalne skupine 4given, ki
so širili neskončno energijo
in jo delili s poslušalci.
Kot je po koncertu povedala
Anita Bregar, so s koncer-
tom zbrali nekaj manj kot
sedemsto evrov, s čimer
bodo pokrili stroške in omo-
gočili vključitev otrok v kak-
šno organizirano obliko
dejavnosti, kot je krožek,
šola v naravi, tabor in podo-
bno ter jim na ta način vsaj
malo izboljšali kvaliteto nji-
hovega življenja.

Gospel zbor Bee Geesus je edini takšen zbor v Sloveniji.
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