
ŽIROVSKI OBČASNIK, ŽE 40 LET

Ob 40-letnici Žirovskega občasnika smo se posebej potrudili, naša 50. števil-
ka je izšla na 408 straneh, v barvnem tisku in trdi vezavi. Jubilejnemu zvezku 
smo dali naslov Več kot 40 prispevkov za 40 let. Dejansko je vseh avtorskih 
prispevkov kar 68, od tega je 33 besedil, 35 pa likovnih del. Knjigo je uredil 
Miha Naglič, oblikoval Stane Kosmač, lektorirala Tina Benedičič.

Avtorji besedil, vseh je 33: Milka Bokal, Alojz Demšar, Franci Demšar, Aleš Dolenc, Tone Eniko, 
Bojan Gantar, Martina Horvat, Andrej Jemec, Janez Jereb, Aleš Jurca, Jožica Kacin, Bojan Kofler, Milan 
Kopač, Stane Kosmač, Tomaž Kosmač, Tone Košir, Franc Križnar, Petra Leben Seljak, Helena Maček, 
Anton Mesec, Milena Miklavčič, Vlasta Mlakar, Anton Mlinar, Zdravko Mlinar, Miha Naglič, Nejko 
Podobnik, Janez Stanonik, Tončka Stanonik, Darja Tasič, Franc Temelj, Maja Vehar, Olga Vončina, 
Janez Žakelj (1948)

Avtorji likovnih del, vseh je 35: Manca Ahlin, Tomi Albreht, Janez Bogataj (fotograf), Katja Bogataj, 
Martin Eniko, Ajda Erznožnik, Metod Frlic, Janko Jesenko, Aleš Kacin, Barbara Kastelec, Iztok Kavčič, 
Irma Kopač, Stane Kosmač, Tomaž Kržišnik, Dušica Mesec, Polona Mlakar, Simon Mlakar, Tone Mlakar, 
Erika Mlinar, Tanja Mlinar, Andrej Mivšek, Mitja Modic, Tadej Oblak, Janez Pelko, Janez Ramoveš, 
Martin Ramoveš, Lina Sabari, Dušan Sedej, Iztok Sitar, Urh Sobočan, Simon Šubic, Jerca Šink, Rafael 
Terpin, Marica Trček, Helena Zorjan, Mihaela Žakelj

Izbrani naslovi: Maja Justin Jerman, Petra Leben Seljak, Olga Vončina: Si predstavljate, kakšna du-
hovna puščava bi bile Žiri brez Žirovskega občasnika? / Alojz Demšar, Janez Jereb in Nejko Podobnik: 
Smrti zaradi nalezljivih bolezni in nesreč na Žirovskem v letih 1868–1880 in 1905–1924 / Zdravko 
Mlinar: Kako postati glasnik povezovanja raznovrstnosti? / Aleš Dolenc: Izkoristimo dobre strani 
istočasne odmaknjenosti in globalnosti / Milena Miklavčič: Kej baje pa ledje djal!

Izbrana odlomka:

Miha Naglič: »V teoloških priročnikih beremo, da je število 40 simbolno, pomeni pa dobo preizku-
šanja in izpopolnjevanja, čas, v katerem se nekaj dopolni in zaokroži. To potrjujejo številni odlomki 
v Svetem pismu. Med vesoljnim potopom je silni dež padal neprekinjeno 40 dni in 40 noči. Izraelci so 
med izhodom iz Egipta kar 40 let blodili po puščavi, preden so dozoreli za vrnitev v obljubljeno deželo. 
Mojzes je bil na gori Sinaj 40 dni. Po krstu in pred začetkom javnega delovanja je Jezus prebil v puščavi 
40 dni in prestajal hudičeve preizkušnje. Na to spominja štiridesetdnevni post pred veliko nočjo. Od 
božiča do svečnice je 40 dni, v tej zvezi je to čas, ko naj bi moški svojo ženo, ki je med Judi po porodu 
veljala za ‘nečisto’, pustil pri miru v spolnem oziru. In tako naprej. V štiridesetletnem izhajanju ŽO 
ni seveda nič svetopisemskega, res pa je, da bi, če bi vse naše zvezke zvezali v eno knjigo, ta bila res 
zajetna. Žirovska biblija? Mogoče, a le kot biblija z malo začetnico, kar v stari grščini pomeni skupaj 
zvezane liste papirja ali knjigo nasploh.« (Jubilejni uvodnik, str. 7)

Aleš Jurca: »Naj zaključim s pozitivnim pogledom na prihodnost obutvene industrije. Vesel sem, da 
po dolgih letih stopicanja na mestu tudi ta industrija doživlja preporod na mnogih ravneh. Na sestan-
kih z obutvenimi podjetji spoznavam mnogo mladih in inovativnih ljudi, ki so v tej industriji našli 
izziv. Trenutne težke gospodarske razmere v svetu bodo verjetno usodne tudi za marsikatero obutveno 
podjetje, vendar tisti v ospredju z inovativnimi pristopi in idejami kažejo, da se tudi v tej industriji da 
uspeti. Srčno upam, da bo obutvena industrija v Žireh preživela krizne čase, dala priložnost mladim 
in inovativnim kolegom z odprtim pogledom v svet ter s pravimi poslovnimi odločitvami omogočala 
dostojno življenje in osebno rast naslednjim generacijam.« (Digitalna in okoljevarstvena preobrazba 
obutvene industrije, str. 106)



TOKRAT NI LE (OB)ČASNIK, JE CELA KNJIGA, ZRAVEN PA ŠE UMETNIŠKA GALERIJA!

Cena letošnjega kompleta ŽO je kljub veliko večjemu obsegu enaka lanski: 29 evrov. 
V Žireh ga lahko kupite v Trafiki Kocka (Loška cesta 5), v trgovinah SPAR partner Žiri 1 
(Trg svobode 2), SPAR partner Žiri 2 (Loška cesta 32), Trgovini Marjan (Tuš, Loška 
cesta 1). V druge kraje ga pošljemo po povzetju ali skupaj z računom. Zaradi zunanje 
lepote in notranjega bogastva je ta komplet nadvse primeren za Miklavževo, božično in 
novoletno darilo!

Naslov uredništva: Žirovski občasnik, p. p. 51, 4226 Žiri / zirovski.obcasnik@gmail.com ali miha.naglic@siol.net
Naslov založnika: Pegaz International d.o.o., Aljaževa 10, 1000 Ljubljana / pegaz.prodaja@siol.net / tel.: 01 514 07 00

Cena vključuje DDV. Stroški poštnine so vključeni v ceno. Vaše podatke bomo varovali v skladu z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov.

V letu 2020 smo zaradi pandemije priča tudi omejitvam v prodaji. Zato vas vabimo, 
da se na Žirovski občasnik naročite in poslali vam ga bomo po pošti in po povzetju. 
Naročite se lahko na dva načina:

1. po e-pošti, tako da pišete na naslov: pegaz.prodaja@siol.net
2. ali pa izpolnite spodnjo naročilnico in jo pošljite na naslov: 

Pegaz International d.o.o., Aljaževa 10, 1000 Ljubljana

VABILO
Tradicionalne predstavitve Žirovskega občasnika na Prešernov rojstni dan 

(3.  decembra) letos zaradi izrednih razmer ne moremo pripraviti. Naredili jo bomo, 
ko bo to mogoče. Že zdaj pa vas vabimo na predstavitev na spletni aplikaciji Zoom 
(videokonferenca), ki bo v četrtek, 10. decembra ob 19. uri. Vse, ki bi ji radi pri-
sostvovali, prosimo, da se nam oglasite na e-naslov zirovski.obcasnik@gmail.com 
in na dan predstavitve vam bomo poslali povezavo.

Vsebino in (ob)likovne posebnosti letošnjega kompleta ŽO bosta predstavila ure-
dnika Miha Naglič in Stane Kosmač v sodelovanju s souredniki in avtorji.

Naročilnica
  Nepreklicno naročam 1 oz.      izvodov Žirovskega občasnika št. 50, 2020. Ceno 29 evrov za izvod bom poravnal 

poštarju po povzetju. 
 Za prihodnja leta, do odjave, me dodajte med redne naročnike. Naročniki dobijo svoj izvod pred prodajo.

Knjigo mi pošljite na naslov:

(ime in priimek) (telefon ali e-pošta, neobvezno)

(naslov)

(poštna številka) (pošta) (datum) (podpis)

 


