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Tudi letos je ŽO iz dveh zvezkov v enem paketu: iz 46. številke in knjige Atentat na Alpino. 

Napisalo in sooblikovalo jo je 30 avtorjev, uredil Miha Naglič. V nji skušamo odgovoriti na vpra-

šanje, kaj se je v zadnjih 20 letih zgodilo z žirovsko tovarno. 

 

Iz vsebine ŽO: intervju s pisateljico Tončko Stanonik; spomini Andreja Bolčine, višjega policij-

skega inšpektorja v pokoju, ki je bil v letih 1952-1965 komandir postaje milice v Žireh; članka 

Vanja Moleta in Petre Leben Seljak o lovu in lovcih na Žirovskem; esej Miha Nagliča o poljud-

nosti zgodovine po žirovsko; zgodbi Helene Maček in Tomaža Kosmača; v likovni prilogi strip 

Iztoka Sitarja in fotografije Tanje Mlinar … 

 

Avtorji ŽO: Andrej Bolčina, Stane Kosmač, Tomaž Kosmač, Tone Košir, dr. Petra Leben Seljak, 

Helena Maček, Tanja Mlinar, Vanjo Mole, Miha Naglič, Nejko Podobnik, Iztok Sitar, Tončka Sta-

nonik  

 

Avtorji knjige o Alpini: Milka Bokal, Mišo Čeplak, Aleš Dolenc, dr. Bogomir Filipič, Bojan Gan-

tar, Viki Grošelj, Jožica Kacin, Franci Kavčič, Andraž Kopač, Martin Kopač, Bine Kordež, Stane 

Kosmač, Tomaž Košir, Petra Majdič, Matjaž Mazzini, Miha Mazzini, Milena Miklavčič, Franci 

Mlinar, dr. Zdravko Mlinar, Miha Naglič, Janez Ramoveš, Izidor Rejc, dr. Jožica Rejec, Iztok Sitar, 

Milan Sovinc, ddr. Marija Stanonik, Tončka Stanonik, Bojan Starman, Viktor Žakelj 

 

Nekaj poudarkov:  

- Andrej Bolčina o tem, kako so v Alpini komentirali rojevanje Etikete okrog 1960: »Vse, kar ni 

'dišalo' po usnju in s čevlji ni imelo vidne povezave, je bilo med šuštarji sprejeto z nasmeškom, češ 'Kam iz 

zagate s trakovi za gate?« 

- Pisateljica Tončka Stanonik o svojem pogledu na naš skupni položaj: »Slovenci smo urejeno, dela-

vno ljudstvo, to se vidi vsepovsod. Vsi si zaslužimo dostojno življenje. Potem bi se v nas morda spet naselil 

optimizem in zaupanje v slovensko državo, ki smo se je v začetku tako veselili in bili ponosni nanjo. Tega 

zadnje čase močno pogrešam. Preveč nas je zajelo malodušje, češ saj se tako nič ne splača.« 

- Alpina: »Meni je prav.« 

 



Izbrani odlomek: »Alpina že dolgo ni več slovenska blagovna znamka, temveč mednarodna, globalna 

blagovna znamka in je v tem oziru svetlobna leta pred večino slovenske industrije polizdelkov, s katerimi jo 

v zadnjem času radi primerjajo. Tudi s podjetji iz sosednje doline. Iz tega zornega kota osrednji problem 

Alpine ni netransparentno lastninjenje in s tem povezane mahinacije, temveč dejstvo, da se Alpina za svoj 

uspeh bori na zelo zahtevnem in specifičnem trgu športnih in modnih blagovnih znamk, v katerem napre-

dujejo samo najboljši, stroškovno najučinkovitejši, najbolj inovativni in najbolj kreativni. Za uspeh na teh 

trgih je treba igrati po pravilih teh trgov ter integrirati vse razpoložljive resurse v enovito zgodbo z enim 

samim ciljem – preseči povprečnost in ustvarjati presežke.« (Matjaž Mazzini, v Atentatu na Alpino) 

Cena letošnjega kompleta ŽO je 29 evrov – za dve knjigi. V Žireh ga lahko kupite v trgovinah 

SPAR partner Žiri (Trg svobode 2), SPAR partner Žiri 2 (Loška cesta 32), Trgovini Marjan (Tuš, 

Loška cesta 1) in Trafiki Kocka (Loška cesta 5). V druge kraje ga pošljemo po povzetju ali skupaj z 

računom. Zaradi zunanje lepote in notranjega bogastva je ta komplet nadvse primeren za Mikla-

vževo, božično in novoletno darilo! 

 

 

Vabimo vas na predstavitev novega zvezka 

Žirovskega občasnika. 

Predstavitev bo v Muzeju Žiri, Stara šola, Tabor 2, v soboto, 3. decembra 2016, ob 19. 

uri. 

Vsebino in (ob)likovne posebnosti letošnjega kompleta ŽO bo predstavil urednik Miha 

Naglič v sodelovanju s souredniki in avtorji. 

Predstavitev bo na Prešernov rojstni dan, v okviru vseslovenske kulturne akcije  

Ta veseli dan kulture. 

Hkrati z Žirovskim občasnikom je izšla 

knjiga Atentat na Alpino. Predstavili jo bomo še posebej. 


