Zbirka medijskih objav
OBČINA ŽIROVNICA,
01. 10. 2014
Število objav: 12
Tiskani mediji: 1
Splet: 3
Radijske postaje: 8
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
OŠ Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

1

Seznam objav v zbirki:
Naslov

V prvem krogu bomo dobili dvanajst županov

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 55000

Rubrika / Datum

Ostalo, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

4

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen Prešernovi pesnitvi

Medij; Doseg

Ljubljanskenovice.si; 0

Rubrika / Datum

Novice, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

STA

5

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V treh gorenjskih občinah so župani že znani

Medij; Doseg

Radio 1; 117000

Rubrika / Datum

Novice, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

6

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen Prešernovi pesnitvi

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

7

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili Dan Zdravljice

Medij; Doseg

Radio Kranj; 9000

Rubrika / Datum

Gorenjska danes, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

8

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V Žirovnici obeležujejo dan Zdravljice

Medij; Doseg

Radio Slovenija 1; 144000

Rubrika / Datum

Danes do 13-ih, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

Erjavec Romana

9

Teme

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

Edini kandidat za župana Žirovnice bo na Radiu Triglav govoril o prihodnosti občine

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

10

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

Stran: 2

17:30

Površina: 35 cm2

Trajanje: 1 min

14:11

Trajanje: 2 min

18:03

Trajanje: 1 min

13:17

Trajanje: 3 min

11:08

Trajanje: 2 min

2

Naslov

Dnevi evropske kulturne dediščine bodo v Žirovnici jutri v znamenju Zdravljice

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

11

Teme

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

Na Radiu Triglav gostili edinega kandidata za župana v Žirovnici

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

12

Teme

Občina Žirovnica, Leopold Pogačar

Naslov

Jutri bodo v Vrbi stekla še zadnja letošnja investicijsko-vzdrževalna dela na Prešernovi
hiši

Medij; Doseg

Radio Triglav; 12000

Rubrika / Datum

Gorenjski razgled, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

neznan avtor

13

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

Spomin na jesenske dni, ko je Prešeren napisal Zdravljico

Medij; Doseg

RTVSLO.si; 511046

Rubrika / Datum

Slovenija, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

M.K.

14

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen Prešernovi pesnitvi

Medij; Doseg

STA.si; 24885

Rubrika / Datum

Kultura, 30. 09. 2014

Stran v zbirki

Avtor

STA

16

Teme

Občina Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Zaporedna št.
8

Zaporedna št.
9

Zaporedna št.
10

Zaporedna št.
11

Zaporedna št.
12

11:15

17:08

17:16

Trajanje: 2 min

Trajanje: 2 min

Trajanje: 2 min

3

Kazalo

V prvem krogu bomo dobili dvanajst županov

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.

-

Od 27 občin na širšem gorenjskem območju, kjer
Kranj
bomo v nedeljo volili nove župane, se nam v dvanajstih obeta,
da jih bomo dobili že v prvem krogu. V treh občinah, na Jezerskem, v Žirovnici in Žireh, kjer kandidira samo po en kandidat,
imajo Jurij Rebolj, Leopold Pogačar in janež Žakelj že zagotovljeno zmago. Nove župane pa bomo zagotovo dobili tudi
v občinah, kjer kandidirata samo po dva kandidata, in sicer
v občinah Gorje, Bled, Bohinj, Radovljica, Železniki, Gorenja
vas Poljane, Vodice, Moravče in Lukovica.

-

4

Ljubljanskenovice.si

30.09.2014

Kazalo

Reach: 0
Country: Slovenija
1/1

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen
Prešernovi pesnitvi
torek, 30. september, 2014
VRBA (Slovenija) - Letošnjo jesen m ineva 170 let od nastanka Prešernove Zdravljice,
katere sedm a kitica je tudi slovenska him na. Ob obletnici so v žirovniški občini
danes pripravili Dan Zdravljice. V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi je na ogled razstava
ilustracij prevoda Zdravljice v 26 jezikov, v sredo pa bodo stekel še zaključek
letošnjih sanacijskih del na hiši.
Danes na Poti kulturne dediščine Žirovnica v rojstnih hišah velikih mož sprejemajo številne
obiskovalce, ki jih z lojtrnikom popeljejo po srednji cesarski cesti in jim v Prešernovi rojstni hiši
predstavljajo ilustracije iz knjižice Zdravljica in njena pot v svet, ki jih je pripravila domačinka iz
Vrbe, akademska kiparka Andrejka Čufer.
Kot je Čuferjeva pojasnila za STA, je bilo ilustriranje Zdravljice, ki je bila sicer v preteklosti že
večkrat upodobljena, zahteven izziv. Kar 27 jezikom, v katerih se predstavlja Prešernova
pesnitev, je dodala še en, likovni jezik. Pri ilustracijah se je navezovala tudi na jezike prevodov in
vanje dodala simboliko posameznih kultur.
"Prešernove verze doživljam, kot da imajo poseben žar, ki sem ga želela pokazati tudi z likovnim
izrazom. Zato sem se odločila za tehniko lavirane risbe s tušem," je povedala in pojasnila, da gre
za tehniko slikanja s tušem, kjer se na robovih nanosov precej po naključju ustvarjajo mavrični
prelivi in barve zaživijo.

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.

Razstava povečanih ilustracij v avli Prešernove hiše bo na ogled vsaj do slovenskega kulturnega
praznika 8. februarja prihodnje leto. Današnji Dan Zdravljice pa je osrednji dogodek v okviru
praznovanja 170-letnice te pesnitve, ki jo je Prešeren napisal v jesenskem času okoli Martinovega
leta 1844. Ker sedanji čas trgatve sovapada tudi z Dnevi evropske kulturne dediščine, so se v
Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica odločili dogodek pripraviti danes.
V sredo se bodo nato lotili še zadnjih letošnjih investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer sanacije
strehe nad sanitarijami Prešernove rojstne hiše. Četudi za poseg niso dobili soglasja soseda
Janeza Arka, so se odločili za takojšnjo sanacijo, saj voda že pronica skozi streho in se nabira
na stenah ter tako povzroča materialno škodo.
Zakon takšen poseg dovoljuje tudi brez soglasja, direktorica Zavoda za turizem in kulturo
Žirovnica Maja Zupan pa upa, da bo izvajalec dela, ki naj bi potekala tri dni, lahko mirno izpeljal in
da ne bo prišlo do kakšnih izgredov s strani soseda. Za vsak slučaj so v zavodu angažirali
varnostno službo, ki tudi sicer skrbi za red in mir okoli Prešernove hiše.

STA
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Radio 1, Novice
Doseg / Reach: 117000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:30
Trajanje / Duration: 1 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

V treh gorenjskih občinah so župani že znani
RADIO 1, 30.9.2014, NOVICE, 17:30

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 treh gorenjskih občinah so župani že znani. Na nedeljskih lokalnih volitvah namreč nimajo
protikandidatov. V Žireh bo občino še naslednja štiri leta vodil Janez Žakelj, na čelu občine bo ostal tudi
žirovniški župan Leopold Pogačar, župansko mesto v občini Jezersko pa bo zasedel Jure Rebolj.
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 14:11
Trajanje / Duration: 2 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen Prešernovi pesnitvi
RA KRANJ, 30. 09. 2014, GORENJSKA DANES, 14:00

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.

Letošnjo jesen mineva 170 let od nastanka Prešernove Zdravljice, katere sedma kitica je tudi slovenska
himna. Ob obletnici so v žirovniški občini danes pripravili dan Zdravljice, v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi
pa je na ogled razstava ilustracij prevoda Zdravljice v 26 jezikov, ki jih je pripravila domačinka iz Vrbe,
akademska kiparka Andrejka Čufer. Kot pravi, je uporabila tehniko lavirane risbe s tušem in prevodom
dodala še likovni jezik. Jutri bodo v Vrbi stekla še zadnja letošnja investicijsko-vzdrževalna dela na
Prešernovi hiši. Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan zato upa, da bo prenova
potekala mirno in brez izgredov.
MAJA ZUPAN (direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica): Kot zakupnik Prešernove rojstne hiše se
jutri lotevamo še zadnjih investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer strehe nad sanitarijami Prešernove rojstne
hiše. Poseg naj bi trajal nekje tri dni, tako da si močno želim, da bi tudi vreme zdržalo in da bi vam v petek
že lahko sporočili, da smo streho uspešno sanirali in da se na objektu ne dela več materialne škode.
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Radio Kranj, Gorenjska danes
Doseg / Reach: 9000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 18:03
Trajanje / Duration: 1 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili Dan Zdravljice
RA KRANJ, 30. 09. 2014, GORENJSKA DANES, 18:00

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.

Letošnjo jesen mineva 170 let od nastanka Prešernove Zdravljice, katere sedma kitica je tudi slovenska
himna. Ob obletnici so v žirovniški občini danes pripravili Dan Zdravljice. V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi
je na ogled razstava ilustracij prevoda Zdravljice v 26 jezikov, ki jih je pripravila domačinka iz Vrbe,
akademska kiparka Andrejka Čufer. Kot pravi, je uporabila tehniko lavirane risbe s tušem in prevodom
dodala še likovni jezik. Jutri bodo v Vrbi stekla še zadnja letošnja investicijsko-vzdrževalna dela na
Prešernovi hiši, kjer bodo sanirali streho sanitarij. Posega se bodo lotili, čeprav nimajo sosedovega
soglasja. Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan zato upa, da bo prenova potekala
mirno in brez izgredov.
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Radio Slovenija 1, Danes do 13-ih
Doseg / Reach: 144000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 13:17
Trajanje / Duration: 3 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

V Žirovnici obeležujejo dan Zdravljice

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 SLOVENIJA 1, 30.09.2014, DANES DO 13-IH, 13.17
Dnevi evropske kulturne dediščine imajo v 49 državah podpisnicah evropske kulturne konvencije, že
močno tradicijo. Potekajo konec septembra in vključujejo dogodke v skladu s številnimi načeli, ki
približujejo dediščino mladim in manj mladim. V Žirovnici so se jim letos prvič pridružili z dnevom
Zdravljice, ki je prav letos stara častitljivih 170 let. Romana Erjavec.
ROMANA ERJAVEC: Letošnja tema dnevov evropske kulturne dediščine je Dediščina gre v šoli in danes si
številne šolske skupine vse dopoldne podajajo kljuko v Prešernovi hiši, med njimi so tudi vrtičkarji.
DEČEK: Zato kakor smo hoteli pogledati vse kakor ima France Prešeren.
ERJAVEC: Ob 170. letnici Zdravljice so v Prešernovi rojstni hiši pripravili tudi razstavo ilustracij domačinke,
akademske slikarke Andrejke Čufer iz knjižnice Zdravljica in njena pot v svet, v kateri je pesem prevedena
v 27 jezikih.
ANDREJKA ČUFER: In zdaj sem v bistvu dodala še en likovni jezik, tudi simboliko posameznih kultur sem
raziskovala, na primer tudi Arabski svet ne nazdravlja z vinom, sem morala poiskat en motiv, ki bo k njim
sodil. Pri vsaki kulturi, kjerkoli se je dalo, sem kakšen njihov simbol ali pa način ko oni recimo upodabljajo
srečo, ljubezen, bratstvo, sem iskala.
ERJAVEC: Kot se za dan Zdravljice spodobi bodo danes obiskovalci v Vrbi lahko izvedeli marsikatero
podrobnost, pa tudi neznano dejstvo morda o nastanku pesnitve, katere del je danes naša himna. Le
redkokdo na primer ve, pravi direktorica Zavoda za kulturo Žirovnica Maja Zupan, da je Zdravljica na
primer nastala na pobudo Matije Vrtovca.
MAJA ZUPAN: Ki je prvi v slovenskem jeziku pisal o vinogradništvu in kletarstvu. S Prešernom naj bi tudi
prijateljevala, nekako ga je Matija Vrtovec prosil, da napiše nek slavospev vinu.
ERJAVEC: Sicer pa bodo spominske hiše na poti kulturne dediščine danes odprte še do 16. ure. Kljub
zapletom, ki jim v Vrbi ni videti konca pa naj bi jutri vendarle stekla tudi prenova strehe na sanitarijah
ob Prešernovi rojstni hiši.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:08
Trajanje / Duration: 2 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

Edini kandidat za župana Žirovnice bo na Radiu Triglav govoril o prihodnosti občine
RA TRIGLAV, 30. 09. 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.

Danes ob 15.10 bo na Radiu Triglav na sporedu še zadnje predvolilno soočenje županskih kandidatov na
letošnjih lokalnih volitvah. Ostala nam je še občina Žirovnica, in ker je tam župan že znan, saj kandidira
le dosedanji župan Leopold Pogačar, se bomo z njim pogovarjali o prihodnosti občine. Za letošnje volitve
je značilno, da se za županska mesta v prav vseh občinah zgornje Gorenjske poteguje manj kandidatov,
kot leta 2010, in da kandidirajo vsi dosedanji župani, med kandidati pa letos ni niti ene ženske, tako da
z gotovostjo lahko trdimo, da zgornja Gorenjska tudi od 5. oktobra letos ne bo imela nobene županje.
Leta 2010 se je v občini Kranjska Gora za župana potegovalo pet kandidatov, letos trije, v Gorjah so bili
štirje, letos sta dva, na Jesenicah jih je bilo sedem, letos jih je šest, v Žirovnici sta bila dva, letos je le
en sam, na Bledu jih je bilo sedem, letos sta le dva, v Radovljici jih je bilo šest, letos le dva, v Bohinju
pa so bili štirje, letos le dva.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 11:15
Trajanje / Duration: 2 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

Dnevi evropske kulturne dediščine bodo v Žirovnici jutri v znamenju Zdravljice
RA TRIGLAV, 30. 09. 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.

Dnevi evropske kulturne dediščine bodo v Žirovnici jutri v znamenju Zdravljice, ki letos obeležuje 170 let
od nastanka. Več o dnevih evropske kulturne dediščine v Žirovnici pa direktorica tamkajšnjega zavoda za
turizem in kulturo Maja Zupan.
MAJA ZUPAN (direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica): To pot nosijo dnevi kulturne dediščine,
evropske kulturne dediščine naslov Dediščina gre v šole. Zdaj to naj se ne razume kot samo tisti naslov
v šole kot take, ampak kot … Glejte, vse bolj se moramo zavedati tega vseživljenjskega izobraževanja,
a ne, to se mora tako razumeti. Dejstvo pa je, da se zavedamo, da pač to kulturno dediščino moramo
približevati že otrokom, a ne. Mi smo tukajle poseben dogodek pripravili, seveda vstop, brezplačen
vstop v vse muzejske hiše in tudi seveda ogled Markove cerkve bo m…, cerkvice bo možen. Seveda smo
povabili k sodelovanju naprej domačo osnovno šolo, z veseljem so se odzvali, tako da bodo od šestega
do osmega razreda oziroma do devetega razreda, se pravi zadnja triada osnovne šole, krenila na Pot
kulturne dediščine prav v torek, a ne, prav prilagodili so pač to vsebino na ta dan, a ne, v okviru dnevov
evropske kulturne dediščine.
NOVINAR: Danes bodo obiskovalce Poti kulturne dediščine Žirovnica sprejeli v rojstnih hišah naših velikih
mož, jih z lojtrnikom popeljali po srednji Cesarski cesti in jim v Prešernovi rojstni hiši predstavili ilustracije
iz knjižice Zdravljica in njena pot v svet. Knjižico je z ilustracijami v prav posebni tehniki, vinorelu,
obogatila domača umetnica kiparka Andrejka Čufer. Razstava bo v Prešernovi rojstni hiši na ogled do
slovenskega kulturnega praznika.
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Radio Triglav, Gorenjski razgled
Doseg / Reach: 12000
Država / Country: Slovenija
Čas / Time: 17:08
Trajanje / Duration: 2 min

30. 09. 2014

Kazalo
1

Na Radiu Triglav gostili edinega kandidata za župana v Žirovnici
RA TRIGLAV, 30. 09. 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.

Danes je bilo na Radiu Triglav na sporedu še zadnje predvolilno soočenje županskih kandidatov na
letošnjih lokalnih volitvah. Ostala nam je še občina Žirovnica, in ker je tam župan že znan, saj kandidira
le dosedanji župan Leopold Pogačar, smo se z njim pogovarjali o prihodnosti občine. Za letošnje volitve
je značilno, da se za županska mesta v prav posebnih občinah zgornje Gorenjske oziroma v prav vseh
občinah zgornje Gorenjske poteguje manj kandidatov, kot leta 2010, in da kandidirajo vsi dosedanji
župani, med kandidati pa letos ni niti ene ženske, tako da z gotovostjo lahko trdimo, da zgornja Gorenjska
tudi od 5. oktobra letos ne bo imela nobene županje. Leta 2010 se je v občini Kranjska Gora za župana
potegovalo pet kandidatov, letos trije, v Gorjah so bili štirje, letos sta dva, na Jesenicah jih je bilo sedem,
letos jih je šest, v Žirovnici sta bila dva, letos je le en sam, na Bledu jih je bilo sedem, letos sta le dva, v
Radovljici jih je bilo šest, letos le dva, v Bohinju so bili štirje, letos le dva.
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Jutri bodo v Vrbi stekla še zadnja letošnja investicijsko-vzdrževalna dela na Prešernovi hiši
RA TRIGLAV, 30. 09. 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.

Letošnjo jesen mineva 170 let od nastanka Prešernove Zdravljice, katere sedma kitica je tudi slovenska
himna. Ob obletnici so v žirovniški občini danes pripravili dan Zdravljice. V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi
je na ogled razstava ilustracij prevoda Zdravljice v 26 jezikov, ki jih je pripravila domačinka iz Vrbe,
akademska kiparka Andrejka Čufer. Kot pravi, je uporabila tehniko lavirane risbe s tušem in prevodom
dodala še likovni jezik. Jutri bodo v Vrbi stekla še zadnja letošnja investicijsko-vzdrževalna dela na
Prešernovi hiši, kjer bodo sanirali streho sanitarij. Posega se bodo lotili, čeprav nimajo sosedovega
soglasja. Direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja Zupan zato upa, da bo prenova potekala
mirno in brez izgredov.
MAJA ZUPAN (direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica): Kot zakupnik Prešernove rojstne hiše se
jutri lotevamo še zadnjih investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer strehe nad sanitarijami Prešernove rojstne
hiše. Poseg naj bi trajal nekje tri dni, tako da si močno želim, da bi tudi vreme zdržalo in da bi vam v petek
že lahko sporočili, da smo streho uspešno sanirali in da se na objektu ne dela več materialne škode.
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Drugo

Spomin na jesenske
dni, ko je Prešeren
napisal Zdravljico
Ilustracije pesnitve bodo razstavljene do 8. februarja
30. september 2014 ob 15:28
VrbaMMC RTV SLO/STA

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 letu, ko mineva 170 let od nastanka
Zdravljice, so v žirovniški občini tej Prešernovi
pesnitvi, v kateri smo našli tudi verze za
slovensko himno, posvetili ves dan.
V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi je na ogled razstava
ilustracij prevoda Zdravljice v 26 jezikov, v sredo pa
bo sledil še konec letošnjih sanacijskih del na hiši. Na
Dan Zdravljice so v rojstnih hišah velikih mož
organizirali sprejem za obiskovalce, ki se lahko z
lojtrnikom popeljejo po srednji cesarski cesti in si v
Prešernovi rojstni hiši ogledajo ilustracije iz knjižice
Zdravljica in njena pot v svet, ki jih je pripravila
domačinka iz Vrbe, akademska kiparka Andrejka
Čufer.

V sredo bodo začeli zadnja letošnja investicijskovzdrževalna dela - sanacijo strehe nad sanitarijami
Prešernove rojstne hiše. Foto: BoBo

Po njenih besedah je bilo ilustriranje Zdravljice, ki je bila sicer v preteklosti že večkrat upodobljena,
zahteven izziv. Vrsti jezikov, v katerih je mogoče brati Prešernovo pesnitev, je dodala še likovni jezik. Ob
tem se je navezovala tudi na jezike prevodov in vanje dodala simboliko posameznih kultur.
"Prešernove verze doživljam, kot da imajo poseben žar, ki sem ga želela pokazati tudi z likovnim
izrazom. Zato sem se odločila za tehniko lavirane risbe s tušem," je pojasnila. Gre torej za tehniko
slikanja s tušem, kjer se na robovih nanosov precej po naključju ustvarjajo mavrični prelivi in barve zaživijo.
Dan Zdravljice je bil osrednji dogodek v okviru praznovanja 170-letnice te pesnitve, ki jo je Prešeren
napisal v jesenskem času okoli martinovega leta 1844.
Na vrsti so zadnja letošnja sanacijska dela na pesnikovi hiši
V sredo se bodo začela zadnja letošnja investicijsko-vzdrževalna dela, in sicer sanacija strehe nad
sanitarijami Prešernove rojstne hiše. Čeprav za poseg niso dobili soglasja soseda Janeza Arka, so se odločili
za takojšnjo sanacijo, saj voda že pronica skozi streho in se nabira na stenah ter tako povzroča materialno
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škodo.

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.

Zakon takšen poseg dovoljuje tudi brez soglasja, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja
Zupan pa upa, da bo izvajalec dela, ki naj bi potekala tri dni, lahko mirno izpeljal in sosed ne bo povzročal
izgredov. Za vsak primer so v zavodu angažirali varnostno službo, ki tudi sicer skrbi za red in mir okoli
Prešernove hiše.
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V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen Prešernovi pesnitvi
V Vrbi ob 170-letnici Zdravljice pripravili dan, posvečen Prešernovi pesnitvi
Vrba, 30. septembra (STA) - Letošnjo jesen mineva 170 let od nastanka Prešernove Zdravljice, katere
sedma kitica je tudi slovenska himna. Ob obletnici so v žirovniški občini danes pripravili Dan Zdravljice.
V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi je na ogled razstava ilustracij prevoda Zdravljice v 26 jezikov, v sredo pa
bodo stekel še zaključek letošnjih sanacijskih del na hiši.
Danes na Poti kulturne dediščine Žirovnica v rojstnih hišah velikih mož sprejemajo številne obiskovalce, ki
jih z lojtrnikom popeljejo po srednji cesarski cesti in jim v Prešernovi rojstni hiši predstavljajo ilustracije iz
knjižice Zdravljica in njena pot v svet, ki jih je pripravila domačinka iz Vrbe, akademska kiparka Andrejka
Čufer.
Kot je Čuferjeva pojasnila za STA, je bilo ilustriranje Zdravljice, ki je bila sicer v preteklosti že večkrat
upodobljena, zahteven izziv. Kar 27 jezikom, v katerih se predstavlja Prešernova pesnitev, je dodala še en,
likovni jezik. Pri ilustracijah se je navezovala tudi na jezike prevodov in vanje dodala simboliko posameznih
kultur.

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.

"Prešernove verze doživljam, kot da imajo poseben žar, ki sem ga želela pokazati tudi z likovnim izrazom.
Zato sem se odločila za tehniko lavirane risbe s tušem," je povedala in pojasnila, da gre za tehniko slikanja
s tušem, kjer se na robovih nanosov precej po naključju ustvarjajo mavrični prelivi in barve zaživijo.
Razstava povečanih ilustracij v avli Prešernove hiše bo na ogled vsaj do slovenskega kulturnega praznika
8. februarja prihodnje leto. Današnji Dan Zdravljice pa je osrednji dogodek v okviru praznovanja 170letnice te pesnitve, ki jo je Prešeren napisal v jesenskem času okoli Martinovega leta 1844. Ker sedanji čas
trgatve sovapada tudi z Dnevi evropske kulturne dediščine, so se v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica
odločili dogodek pripraviti danes.
V sredo se bodo nato lotili še zadnjih letošnjih investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer sanacije strehe
nad sanitarijami Prešernove rojstne hiše. Četudi za poseg niso dobili soglasja soseda Janeza Arka, so se
odločili za takojšnjo sanacijo, saj voda že pronica skozi streho in se nabira na stenah ter tako povzroča
materialno škodo.
Zakon takšen poseg dovoljuje tudi brez soglasja, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Maja
Zupan pa upa, da bo izvajalec dela, ki naj bi potekala tri dni, lahko mirno izpeljal in da ne bo prišlo do
kakšnih izgredov s strani soseda. Za vsak slučaj so v zavodu angažirali varnostno službo, ki tudi sicer
skrbi za red in mir okoli Prešernove hiše.
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