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Tudi letos je ŽO iz dveh zvezkov v enem paketu: iz 52. številke                          

in knjiţice z naslovom Župnijska cerkev sv. Martina v Žireh.                                           

Njen avtor je dr. Alojz Demšar.  

 

 

 

AVTORJI: TINA BENEDIČIČ, mag. DRAGO BOKAL, dr. ALOJZ DEMŠAR, 

IDA FILIPIČ PEČELIN, MARIJA GANTAR, MAJA JUSTIN JERMAN, VLA-

DIMIR KAVČIČ, mag. MILAN KOPAČ, STANE KOSMAČ, TOMAŢ KRŢIŠ-

NIK, dr. PETRA LEBEN SELJAK, MILENA MIKLAVČIČ, dr. ANTON MLI-

NAR, MIHA NAGLIČ, MILENA PADOVAC, NEJKO PODOBNIK, VINKO 

PODOBNIK, LOJZE POTOČNIK, TONČKA STANONIK, FRANC TEMELJ, 

mag. MARIJA VELIKONJA, HELENA ZORJAN, ANTON ŢAKELJ – RODO-

LJUB LEDINSKI. Vseh je 23. 

ŽIROVSKI OBČASNIK 



 

IZ VSEBINE ŽO  

Uvodni članek Spomenke Hribar, ki je prava oda Ţirem; intervju z Mileno Miklavčič, 

avtobiografija   Draga Bokala, ki je na več načinov povezana z Ţirovci; članki v spomin 

letos umrlim osebnostim, ki so ţirovske legende: Nejku Podobniku, Vikiju Žaklju, Vinku 

Kopaču; raziskovalna članka Antona Mlinarja in Petre Leben Seljak; članek o na novo 

odkritem ţirovskem slikarju Ivanu Fortuna (1866–1921); pesmi Antona Žaklja – Rodol-

juba Ledinskega (1816–1868) s komentarjem Marije Velikonja; prva objava dramskega 

besedila Vladimirja Kavčiča (1932–2014); prva predstavitev monografije Izzivi občanske-

ga raziskovanja (Tina Benedičič); likovna dela in fotografije … 

 

IZBRANI ODLOMKI   

(Izbrala lektorica Tina Benedičič in urednik Miha Naglič) 

Spomenka Hribar, v uvodnem članku z naslovom Ţiri – kraj v srcu mojem: Ţiri! Ob tem imenu se mi v 

mislih vedno zasveti nekakšna svetloba, neka luč, in se mi nekaj toplega razlije od srca po telesu. To je kraj 

mojega prvega ugledanja kot občutenega videnja lepote, čudeţa bivanja. Spominjam se: imela sem šest let, 

ko sem v nekem jasnem jutru zagledala, kako je: sonce sije, modro nebo, v daljavi drdranje lojtrnega voza 

in še nešteto drugih glasov, pa brbotanje Sore pod leseno hišico v Podklancu pri Ţireh, kjer sva tedaj ţiveli 

s staro mamo. Nisem razumela, kaj se dogaja z mano, tako sem bila vznemirjena in polna nečesa neizreklji-

vega. To je bilo moje prvo srečanje z razkošnostjo in skrivnostnostjo bit-ja. In jaz sem bila zraven – ne: 

zraven, znotraj tega čudeţa! In v meni sami je bil! /… / Ţiri so izjemen kraj in zato tudi kot občina nekaj 

posebnega. Vsajene so v kotlino: tukaj se odvija vse občinsko in občansko ţivljenje prebivalcev. Tudi vasi-

ce ali hiše na obronkih in hribih gravitirajo v Ţiri – ne le upravno, tudi druţbeno in versko. V Ţireh je 

mogočna cerkev, ki je versko in duhovno središče vernih Ţirovcev, na Dobračevi je skupno pokopališče, 

kjer se z bolečino spomina »srečujejo« ţivi in mrtvi. V središču so občinska stavba, zadruţni dom, zdravstvena postaja, 

trgovine … Uspešna podjetja z Alpino v središču, kjer je moja mami zasluţila pokojnino, in zdaj še toliko 

drugih odličnih podjetij, kjer si prebivalci sluţijo kruh, pa šola, gasilci … Vse je tu! In ljudje! Vsi se med 

seboj poznajo, v dobrem in slabem. Z njimi je zgodovina: daljna, z okupatorji, partizani, domobranci, z ţrt-

vami in krivci, in pravkaršnja, včerajšnja. In danes je tukaj! Tudi spomeniki, v kamen zasekana imena enih 

in drugih: otrple bolečine. Ali sploh kaj manjka? V tej ţivi, ţivahni skupnosti nekdanjih, današnjih in jutriš-

njih? Zaokroţena skupnost, mali kozmos!  

Miha Naglič, na koncu svojega uvodnika: Globalno vzdušje, v katerem se vse dogaja, ni spodbudno in 

pomirjajoče. V svetu potekajo tektonske ekološke in druţbene spremembe. Pospešila jih je ruska agresija 

na Ukrajino, ki gre tako daleč, da tudi jedrska vojna ni izključena. Fronta podnebnih sprememb je spričo 

ukrajinskega dogajanja nekoliko v ozadju, vendar ni zato njihova groţnja nič manjša. Zakaj bi torej prire-

jali koncerte in kulturne procesije ter pisali in izdajali knjige, če ni zato nevarnost vojne in ekološke katas-

trofe nič manjša? Morda prav zato, da bi se okrepilo naše upanje in ohranjal naš pogum. Obţalujemo, kar 

se je hudega zgodilo, hkrati pa se veselimo vsega, kar se novega in ustvarjalnega dogaja zdaj. In upamo, 

da leto 2023 ne bo katastrofalno. Naj bo vsaj normalno. 

Milena Miklavčič, v intervjuju: Mislim, da me ţe od nekdaj privlači tisto, kar mi je prepovedano. In 

prav spolnost je bila moji generaciji obilo prepovedana! Ne doma ne v šoli se o njej nismo pogovarjali. Če 

sem ţe kdaj kaj ujela na ušesa, so odrasli govorili, kako je spolnost umazana, neprimerna, odveč. V breme 

zlasti ţenskam. Če se prav spomnim, se s prijateljicami nismo pogovarjale niti o menstruaciji. Le ţupnik 

Starman nas je nekoč nekaj malega podučil o teh rečeh. Pa nam je bilo tako nerodno, da smo še na poti 

domov raje molčale, kot da bi kar koli komentirale. /…/ Sogovorniki so bili iz vseh druţbenih slojev, pogo-

varjala sem se tudi z zapornico, ki je sluţila zaporno kazen zaradi umora partnerja. Slovenci imamo grdo 



navado, da se premalo pogovarjamo. Če kdo, vam zato jaz povem, da zelo slabo poznamo bliţnjega! Intima 

je tisto področje, ki ga dobro skrivamo še danes. /…/ Preteklost je nemogoče soditi ali obsojati skozi današnje oči! Raz-

voj medsebojnih odnosov med moškim in ţensko, med starši in otroki je šel skozi vzpone in padce. Nič ni 

bilo samo po sebi umevno, nič se ne zgodi čez noč. Tako kot so ţiveli naši predniki pred sto in več leti, mar-

sikje po svetu ţivijo še danes. Tudi zato je »mešanje« 19. in 21. stoletja praktično nemogoče! /…/ Danes je 

feminizem ušel z vajeti. Če rečem, da bodo beli moški, kakršne poznamo v Evropi, tudi pri nas, izginili prej 

kot v petdesetih letih, se dosti ne motim. So področja, kjer bi lahko moške iskali z ţegnano svečo, pa bi jih 

teţko našli. Šolstvo, sodstvo, sociala, zdravstvo in še kje jih kronično primanjkuje. Enostarševske druţine 

so postale ţe pravilo, ne izjema. Premalo se zavedamo, da ima pri vzgoji otrok vsak od staršev svojo vlogo, 

manko se začuti, če ne prej, ko pride otrok v puberteto. V aktualnem trenutku ne govorimo le o moškem 

nasilju nad ţenskami, precej, celo preveč ga je v obratni smeri. 

Drago Bokal, v avtobiografiji: Šola je bila v tistih časih dokaj naklonjena učencem, ki pa smo bili manj 

ali več prepuščeni sami sebi. Vendar je bila podlaga, ki nam jo je dala šola, dokaj dobra, saj smo dobili 

veliko znanja ob tem, da pogosto tisti hip nisi sposoben zadeve dojeti v popolnem obsegu. Zato je zelo 

pomembno, da si posamezne reči zapomniš in jih melješ v podzavesti, pa se ti nekega dne začnejo razreše-

vati pomembne skrivnosti. /…/ Ko smo delali fasado, nenadoma zaslišim klic: »Gospodar, gospodar, do 

vogala smo prišli!« Jaz pa nisem vedel, da to pomeni šnopc pavzo in sem dejal: »Odlično, odlično, kar 

tako naprej!« Seveda so me potem podučili o pravilnem razumevanju zidarskih »povelj«. /…/ Da bi kakšna 

količina, ki je 3.000-krat manjša, imela tako usoden vpliv na celoto, kot je v primeru energijskega sistema 

Zemlje, je potreben in zadosten samo en pogoj – mediji! Ti iz dneva v dan pišejo o negativnem vplivu člo-

veštva na segrevanje Zemlje in trkajo na slabo vest prebivalstva. Tako jih pripravljajo na dajatve, ki bodo 

sledile tovrstni pripravi terena. 

Nejko Podobnik, v članku o informiranju v Ţireh: Lokalni radio je postal pomemben dejavnik v razvoju 

cele občine. Ko danes razmišljam o vsebini njegovega oddajanja, se spomnim predvsem širših projektnih 

oddaj, kot je bila npr. razprava o problematiki okolja, ki je potekala tako v studiu, kot s povezovanjem 

naših ekip na terenu, v Gorenji vasi in v Škofji Loki. In takih podvigov je bilo še nekaj. Posebno človeku 

ostaja v spominu kakšna oddaja, ki je vplivala na pozitivna ravnanja, pa tudi takih, ki so sproţile ostre 

odzive prizadetih. Dali smo vedeti: mi so tu in gledamo, kako delate! 

Lojze Potočnik, v članku o slikarju Ivanu Fortuna: Prava sreča se mu je nasmehnila, ko se je srečal s 

pesnikom Simonom Gregorčičem. Z njim se je pogosto še srečeval. Primerjal je svojo bolečino z njegovo in 

se z njim poistovetil. Gregorčič je vcepil vanj ljubezen do domovine in slovenskega naroda. Še ne objavlje-

ne pesmi je prepisoval in kadar je prišel domov v Ţiri, jih je posredoval sorodnikom. Sprejeli so jih za svo-

je. Tako je Simon Gregorčič v Ţireh dobil veliko častilcev. /.../ Po izjavah za terenske zapiske o ljudski 

umetnosti v Poljanski dolini, zbranih v letu 1959, je slikal zelo veliko. Predvsem je slikal manjše slike, ki se 

mogoče še nahajajo pri raznih druţinah v Ţireh, vendar se ni posrečilo najti še nobene. Tako se je izveţbal, 

da ni bil zadovoljen niti z vsemi kupljenimi barvami. Začel jih je izdelovati sam: iz raznih rastlin in kam-

nov. 

Marija Velikonja v članku o pesniku Antonu Ţaklju - Rodoljubu Ledinskemu: V poglavju Pesmi so 

najprej predstavljene nekatere narodne pesmi, ki jih je po materinem petju Ţakelj zapisal leta 1838, še 

pred študijem teologije. Njegova mati Ana, roj. Aţbe, je preţivela mladost v Dolenčicah v Poljanski dolini. 

Na njihovi kmetiji so se ustavljali mnogi popotniki in potujoči pevci in Ana je tako spoznala in ohranila 

številne narodne pesmi. Ţakelj je tedaj zapisal kar sedem zvezkov pesmi, a ohranil se je le eden. 

Vladimir Kavčič, o svojem dramskem besedilu Termopile: Zgodbo o Termopilah lahko beremo na več 

načinov. Preprosto vzeto je to zgodba o junaških branilcih domovine, ki so v boju ţrtvovali svoje ţivljenje, 

in o izdajalcu, ki se je predal tujcem, okupatorju. Toda vsak od pojmov, ki smo jih uporabili v pravkar pre-

branem stavku, ima lahko več pomenov. O tem nas prepričuje tudi lastna izkušnja iz polpreteklega časa. 

Vemo, da nam vsem domovina ni pomenila isto. Poznali smo izdajalce, ki so bili več kot to, pa tudi takšne, 

ki to niso bili v polni meri in so bili le pogojno. Sam grški zgodovinar Herodot, ki je bitko pri Termopilah 

podrobno opisal, po poročilih očividcev daje dovolj gradiva za dvom o enoznačnem pomenu termopilske 



bitke. Nekaj k temu dodajajo še drugi viri. In nekaj naša lastna izkušnja, ki smo jo doţiveli s svojimi očmi in 

z lastnim sklepanjem. 

Maja Justin Jerman, v članku o poletju v Starih Ţireh 2022: Če povzamem izkupiček te poskusne glas-

bene ponudbe Poletje v Starih Ţireh, lahko sklenem, da so bili dogodki v povprečju dobro obiskani (od 600 

do 700 ljudi na vseh prireditvah) in da so obiskovalci koncertov pohvalili raznolik izbor ter kakovost ponud-

be. Tudi odprtost občinstva, ki je vedno navdušilo in spodbudilo nastopajoče, je ključen izziv za prihodnost. 

Prav tako odzivnost podjetij in številni posamezniki, ki so fizično priskočili na pomoč. Vse našteto obeta 

Poletje v Starih Ţireh. Drugič. 

Maja Kržišnik, v zapisu o plakatih Tomaţa Krţišnika: Pri svojih plakatih je Tomaţ podrejal ilustrativno 

vsebinsko nalogo določenemu znaku, vselej je premislil, kakšno podobo – slikovni idiom – bo uporabil v vlo-

gi nosilca sporočila. Njegov likovni jezik je vedno izjemno bogat, slikovit, nekonvencionalen, sveţ, asociati-

ven in poln simbolike. Eden od njegovih temeljnih prispevkov k razvoju slovenskega plakata je oblikovanje 

plakatne vsebine z izvirno pomensko znakovnostjo, ki nam je bila z risbo in skozi slikarske prvine pribliţana 

na duhovito sproščen oblikovalski način. 

 

Cena letošnjega kompleta ŢO je enaka lanski: 29 evrov – za dve knjigi.  

 

V Ţireh ga lahko kupite v Trafiki Kocka (Loška cesta 5), v trgovinah SPAR partner Ţiri 1 (Trg svobode 2), 

SPAR partner Ţiri 2 (Loška cesta 32) in 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 primeren tudi za 

božično in novoletno darilo! 

 

Žirovski občasnik je spet več kot časnik: letos sta dve knjigi v enem kompletu. 

ŢO ima 208, knjiga Alojza Demšarja pa 40 strani. Obe sta v celoti natisnjeni v 

barvah. 

 

Predstavitev letošnjega kompleta ŢO bo spet potekala v ţivo, vendar 

zaradi zamude pri izidu šele po novoletnih praznikih. Nanjo boste pose-

bej povabljeni. 


