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Predgovor
Zdravko Mlinar

Uredniške zadrege: Kot urednik najprej izpostavljam svojo zadrego, ki je v 
tem, da v uvodu zaradi številčnosti ni mogoče predstaviti prispevkov vseh av-
torjev; hkrati bi bilo nedopustno, da upoštevam samo nekatere z izključevanjem 
drugih. Zato se moram v svojih uvodnih predstavitvah zamejevati le na nekatera 
osrednja vsebinska vprašanja. Če upoštevam misli nekaterih od tukajšnjih piscev, 
so to le tiste iz objav v drugih publikacijah. 

Besedila, ki jih objavljamo na tem mestu, nimajo za podlago posebnih, pred-
hodnih, financiranih raziskav in se opirajo na druga, tudi neformalno pridobljena 
znanja. Podajajo bolj izhodišča in izzive za raziskovanja, ki so še pred nami, tako 
na ravni (žirovske) občine kot na regionalni ravni (Gorenjska) in v širšem, tudi 
svetovnem merilu. Hkrati pa želim poudariti, da izražajo ozaveščenost, lahko bi 
rekli tudi privrženost avtorjev, da prostovoljsko prispevajo k ciljem našega dela.

Z občanskim raziskovanjem/znanostjo presegamo še utrjene okvire ločenega 
obravnavanja z vidika teorije in prakse z zelo različnimi pričakovanji glede na 
namen, zahtevnost in način obravnave. S pričujočim delom se izpostavljamo zunaj 
prehojene poti, brez premočrtnosti, z večjo negotovostjo in odstopanji od pre-
vladujočega. Hkrati pa naše predstavitve ne štejem kot nekaj enkratnega, ampak 
gre za odprto, v določenem smislu »rastočo knjigo«, ki vabi tako k nadaljevanju 
kot tudi k nadgrajevanju sedanjega »projekta«. 

S tem delom želimo preučiti probleme in možnosti vključevanja občanov iz 
njihovih vsakdanjih življenjskih okolij kot (so)raziskovalcev in partnerjev, ki 
razširjajo strokovno znanstveno delovanje. Pri tem vključujemo vsa področja 
človekovega življenja, tako duhovnega kot fizičnega. Zorni kot našega delovanja je 
bil človek kot zavestno bitje, ki je v teku zgodovine krepil svojo moč nad okoljem 
in je v družbi presegal usodno vnaprejšnjo danost v razmerjih med podrejenim 
in nadrejenim. Prav najnovejše zaostritve krize naravnega okolja pa so že terjale 
preizpraševanje takšne razlage, kar sem lahko v večji meri upošteval v svojih 
sklepnih besedilih. 

Takšna izhodišča smo lahko konkretizirali tako glede na zgodovinske spremem-
be v konkretnem okolju žirovske občine in v širšem svetu kot tudi glede načina 
delovanja v t. i. akademski sferi znanosti. Pri tem smo napredovali od preprostejše 
izhodiščne predstave o vsebini, ki sem jo želel upoštevati, k avtorju, ki je kot boljši 
poznavalec to konkretiziral; na tej podlagi smo obogatili vsebino knjige. 

Omenjeno je torej predstavljalo napotilo za dogovore o konkretnem sodelo-
vanju v našem delu; hkrati pa nam je na vsakem koraku odpiralo nova vprašanja 
in povečevalo obsežnost ter zahtevnost projekta. Tako torej pojasnjujem, kako 
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je nastajalo pričujoče delo ter se povečevala obsežnost in zahtevnost našega 
»projekta«.

Pred nami je delo, v katerem kot prvi v Sloveniji poskušamo čim bolj celovito 
in hkrati na konkretnem primeru razkrivati razsežnosti uveljavljanja prostovolj-
skega vključevanja občanov v dejavnosti, ki so bile doslej zamejene na akredi-
tirano strokovno dejavnost univerzitetnih ustanov oziroma akademske sfere. V 
dveh knjigah predstavljamo tematske sklope prispevkov, ki jih je samostojno ali 
v sodelovanju z urednikom prispevalo 93 avtorjev in še 50 drugih sodelujočih. 

Pisci in sodelavci so tako domačini, ki živijo v Žireh, kot tudi nekateri, ki živijo 
v drugih krajih v Sloveniji in po svetu. Hkrati so se našemu vabilu odzvali tudi 
drugi raziskovalci in univerzitetni delavci, ki izstopajo kot poznavalci posameznih 
tem iz kompleksne vsebine naše obravnave. 

Na tem mestu na kratko predstavljam prispevke, ki so vključeni v prvi in drugi 
del knjige. V ospredje postavljam predvsem prizadevanja, ki se – kot o tem pišejo 
že drugi avtorji – z eksplozivno naglico v Evropi in v svetu uveljavljajo pod imenom 
občanska znanost (citizen science). To tudi za Slovenijo predstavlja izziv, vendar le 
hkrati s kritiko njihove zamejenosti, ker se iz celote življenja upošteva le znanje 
kot njegov izčesek, izključuje pa subjektivno, čustva, vrednote, motiviranost. Pri 
tem se lahko opiram na svojo predhodno razpravo – Kaj nam prinašata koncept 
in gibanje za občansko znanost? (Časopis za kritiko znanosti, 2021)

Glede na novost, ki jo to predstavlja v Sloveniji, sem to in še nekatera druga 
svoja besedila lahko ponudil piscem posameznih prispevkov kot okvirno, skupno 
izhodišče za konkretizacijo, ki jo predstavlja njihova ožja tema. Osrednje vpra-
šanje zame ni bilo nekaj povsem novega, temveč že dolgo časa ponavljajoči se 
izziv mojega predhodnega sociološkega preučevanja tako v Sloveniji in globalno 
kot tudi v Žireh. Četudi pisci doslej še niso izrecno delovali pod tem imenom, 
pa lahko tudi tu za nazaj prepoznavamo takšno prakso in takšna prizadevanja.

Pri tem naj ne bi postali ujetniki, ki bi samoumevno sprejemali zameje-
nosti te nove prednostne usmeritve, ampak naj bi razkrivali tudi tisto, kar ta za-
postavlja ali izključuje. Našo obravnavo postavljam v družbenorazvojni kontekst, 
tako z vidika ene generacije kot tudi dolgoročno, medgeneracijsko. Na ta način 
lahko vključujemo v Žireh doslej prevladujoče zanimanje in objave, ki zadevajo 
spomine in dediščino iz preteklosti, hkrati pa to tudi presegamo s spoznanimi 
pravilnostmi in pričakovanji.

Kot je razvidno iz vsebinskega kazala, smo naše preučevanje najprej označe-
vali takole: od mladosti do starosti, iz preteklosti k prihodnosti. Podstat enemu in 
drugemu je težnja k opolnomočanju človeka, tako da ne bi bil le predmet, ampak 
bi postajal vse bolj tudi vplivni dejavnik sprememb v okolju. Podnebna kriza in 
spoznanja o mejah rasti in mejah svobode pa, kot bomo videli, prav v zadnjem 
času v tem pogledu marsikaj postavlja na glavo. Tukaj bom zelo zgoščeno in na 
kratko predstavil tematske sklope, ki sledijo, razvrščeni v dveh delih knjige.
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Prvi del
Obsežnejšo predstavitev razsežnosti obeh delov knjige urednik predstavi v 

uvodni razpravi.

Življenjska izkustva in teoretska izhodišča
Kot je razvidno iz pregleda, ki ga nudi vsebinsko kazalo, smo tudi s prispevki 

avtorjev najprej poizkušali zbliževati konkretno življenjsko izkustvo iz Žirov s 
pojmovno-teoretskimi in disciplinarnimi (sociologija, etnologija, zgodovina idr.) 
spoznanji in zamejitvami. Bralec bo torej tu našel pregledno uvodno predstavitev 
sprememb v Žireh v 20. in 21. stoletju kot tudi razpravo o laičnem raziskovanju, 
nadalje prispevek uspešnega žirovskega gospodarstvenika, kar dopolnjuje tudi 
obravnava kulture pionirstva in raziskovanja na osnovi večstoletnih izkušenj iz 
bližnje Idrije. 

Avtorji/ice: Miha Naglič, Marija Stanonik, Matevž Straus, Aleš Dolenc

Demografsko-prostorske in okoljske spremembe: ozaveščanje in 
delovanje

Njihovo prepoznavanje in usmerjanje predstavljajo prispevki prve specifične 
tematike v prvem delu. Pri tem avtorji v šestih prispevkih predstavljajo opra-
vljene analize, ki vse zadevajo iskanje optimalnih rešitev z vidika razmerja med 
preteklostjo, sedanjostjo in vizijo prihodnosti. Med drugim kritično izpostavljajo 
vprašanje o zamejenosti občanskega vključevanja zaradi prekomerne vnaprejšnje 
določnosti s pravnimi predpisi in odtujenosti strokovnega delovanja, ki vstopa v 
prostor predvsem v smislu »od zgoraj navzdol«. Demografsko-prostorskim vpra-
šanjem sledi obravnava, ki zadeva ozaveščanje, znanje in (profitne) interese, ki 
zadevajo lokalne in globalne razsežnosti reševanja problemov (naravnega) okolja. 

Gre za prepoznavanje dejstva, da tudi to ne more biti učinkovito, če je zamejeno 
le na določene institucije, ampak terja spremembe v življenjskem slogu oz. načinu 
življenja vseh ljudi. Precej nezaznavano in kot se izkaže, premalo upoštevano je 
dejstvo, da so si v Žireh in v slovenskem merilu pridobili bogato znanje in izku-
šnje v civilnodružbenih organizacijah – čebelarji, ribiči, lovci, gasilci in drugi, ki 
jih vključujemo tudi v izobraževalne institucije, kot je osnovna šola; učenci pa 
potem tudi sami postajajo raziskovalci. Ozaveščanje o globalnih razsežnostih 
ekološke krize zadeva zunanje vdore v lokalno okolje kot tudi stare in napačne 
predstave, da je probleme (vzemimo odpadke) mogoče rešiti preprosto z njiho-
vim izvozom drugam. 

Avtorji/ice: Peter Lamovec, Miran Naglič, Viljem Fabčič, Marjan Hočevar,  Aleš 
Kacin, Maja Justin Jerman, Erika Oblak, Andrej Poljanšek, Risto Verbič, Miro Mah-
nič, Anton Beovič, Andreja Ferreira, Maja Brezovar in Martina Jurman
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Od mladosti do starosti: spremembe v teku ene generacije
Obravnavam demografsko-prostorskih in nekaterih ekoloških vidikov sledi 

tematski sklop, ki je posvečen spremembam in življenjskemu poteku določene 
generacije. Pri tem izkustveno in organizirano pridobljeno znanje povezujemo 
najprej z rojstvom in porodništvom, nadalje z zdravjem in telesno dejavnostjo in 
še posebej s športom; tudi z reševanjem specifičnih potreb starejših prebivalcev, 
npr. z vidika dolgotrajne oskrbe ter vloge novega doma za starejše v Žireh, tako 
da bi se življenje v njem vse bolj prepletalo z dejavnostmi v lokalni skupnosti. 
Lastna raziskovanja in mednarodni projekt, ki ga je v žirovsko občino usmeril 
Inštitut Antona Trstenjaka, dopolnjuje povzemanje lokalnih izkušenj. 

Avtorji/ice: Maja Vehar, Mirjana Nastran Ule, Janko Strel, Nina Istenič, Jaka 
Strel, Božo Truden, Jaka Strel, Oton Giacomelli, Andraž Kopač, Jože Ramovš, Olga 
Vončina, Marta Grčar, Franci Imperl 

Znanje, ki zadeva podjetnost in inovativnost
Tu predstavljamo enega od osrednjih tematskih sklopov, katerega pisci in sode-

lujoči so večinoma gospodarstveniki, ki so že pridobili bogate izkušnje na vodilnih 
položajih v Žireh in drugod. Inovativnost pa seveda presega okvire podjetništva. 
Glede na urednikova izhodišča pa se niso zamejili le na inovativnost razvojnih 
centrov svojih podjetij, ampak so upoštevali tudi ideje drugih zaposlenih in – v 
smislu koncepta »odprta inovacija« – vključevali tudi (povratne) informacije 
uporabnikov. Opravljene analize vključujejo različne vire znanja za odločanje in 
inovativnost v okviru posameznih podjetij. Ob tem pa tudi v lokalnem merilu in 
širše razkrivajo težnjo in trend k povezovanju raznovrstnosti. 

Avtorji/ice: Primož Kokalj, Vladimir Mišo Čeplak, Martin Kopač, Janez Novak, 
Blaž Gerbec, Milan Kopač, Aleš Dolenc, Zdravko Mlinar in Jani Oblak, Anton in 
Blaž Mur, Tanja Mohorič, Zdravko Mlinar 

Drugi del

Spremembe v teku več generacij
Na začetku drugega dela so predstavljeni kar trije sklopi, ki zadevajo opazo-

vanje, raziskovanje in izobraževanje kot izhodišča za uvajanje novosti v Žireh in 
širše. Najprej avtorji razkrivajo, kako so že predhodniki snovali in uvajali novosti 
pred drugo svetovno vojno in po njej. Nato sodelujoči avtorji predstavijo žirovske 
izkušnje in raziskovanja v preteklosti in o njej. Sledijo obravnave raziskovanja z 
vidika širjenja kroga sodelujočih. Pri tem gre tako za odpiranje uradne, akredi-
tirane znanosti kot tudi za angažiranost lokalnih akterjev, npr. skupine sodelav-
cev Žirovskega občasnika in za analizo sodelovanja laikov, npr. v jezikoslovnem 
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raziskovanju. Nasploh pa je tu podan tudi celostni prikaz o tem, kdo, kaj in kako 
so raziskovali v Žireh. 

Kako so naši predhodniki snovali in uvajali novosti v Žireh
Avtorji/ica: Milan Kopač, Marija Gantar, Zdravko Mlinar, Miha Naglič

Žirovske izkušnje in raziskovanja v preteklosti in o njej
Avtorji/ice: Marija Stanonik, Oton Giacomelli, Milena Miklavčič, Zdravko Mlinar 

Raziskovanje in širjenje kroga sodelujočih občanov
Avtorji/ice: Franci Demšar, Miha Naglič, Alojz Demšar, Tončka Stanonik, Gašper 

Cankar, Apolonija Klančar, Ljudmila Bokal, Anton Beovič

Učenje, študij in raziskovanje
Sklop je posvečen mladim, pri čemer še posebej izstopa skupina desetih 

učencev, dijakov in študentov. Posebna pozornost je posvečena delovanju mladih 
raziskovalcev na osnovi šoli v Žireh. Tu so tudi prispevki o povezovanju visoko-
šolskega študija z lokalnim raziskovanjem, hkrati pa opozorila na praznino, ki je 
v Žireh še ni zapolnila Univerza za tretje življenjsko obdobje. 

Avtorji/ice: Ema Ferreira, Petra Novak, Zdravko Mlinar, Petra Cankar, Ana 
Krajnc, Miran Hladnik, Tjaša Gabrovšek, Karmen Vidmar

Ustvarjalnost z vidika umetniškega delovanja
Ustvarjalna dejavnost seveda ni zamejena le na znanje in znanost v vsakdanjem 

življenju spontano ali organizirano, ljubiteljsko ali poklicno. Ustvarjalnost je ne-
kakšen prepoznavni znak umetniškega delovanja. V Žireh je delovala prepoznana 
in priznana skupina (starejših) naivcev, ki so se uveljavljali ob svojem poklicnem 
delu – čevljarstvu. Na tem mestu predstavljamo skupino 20 mlajših umetnikov z 
vidika različnih zvrsti umetnosti, ki so se odzvali vabilu Mihe Nagliča, in še drugo 
(prav tako 20), ki jo predstavlja Tanja Mlinar, ko vključuje ljubiteljske ustvarjalce 
in zbiratelje. Nasploh pa se zastavlja vprašanje o razmerju med laičnim in vrhun-
skim: ali širjenje udeležbe že (nujno) pomeni tudi zniževanje standardov, kar se 
izraža v pojavljanju kiča.

Avtorji/ice: Milček Komelj, Stane Kosmač, Miha Naglič, Maja Justin, Tanja 
Mlinar, Urh Sobočan, Jure Miklavc, Karmen Strel 

Informatizacija in digitalizacija
Informatizacija in digitalizacija močno razširjata možnosti občanskega 

vključevanja in raziskovanja. To nakazujejo prispevki tega tematskega sklopa, 
ki obravnavajo vlogo interneta in Wikimedije v primerjavi s predhodnimi nači-
ni informiranja v Žireh oz. na lokalni ravni. Hkrati pa v mladih prepoznavamo 
njihovo vlogo, ko nastopajo kot znanilci prihodnosti. Komercializacija dostikrat 
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nezaznavno zamejuje nakazani proces s prevladovanjem profitnih interesov 
velikih mednarodnih korporacij.

Avtorji/ice: Mirjana Nastran Ule, Saša Kek, Maja Bogataj Jančič, Matija Cankar, 
Miran Hladnik in Jernej Polajnar, Milena Miklavčič, Matjaž Eržen, Matic Mlinar, 
Maja Justin Jerman

Sobivanje različnosti za boljši jutri
S preusmerjanjem pozornosti na raziskovanje v vsakdanjem življenju vse bolj 

presegamo poenostavljanje in vnaprejšnje predstave o dejanskih razmerah, ki se 
dostikrat zaustavljajo na ravni povprečnega in večinskega. Napredek, ki ga prinaša 
občansko raziskovanje/znanost, pa se izraža ravno v prepoznavanju raznovrstnosti 
z vključevanjem zapostavljenih in izključenih glede na vero, narodnost, starost, 
spol in spolno usmerjenost, glede na razlikovanje med domačini in priseljenci, 
glede določenih bolezni ipd. 

Ravno v manjšem kraju, kot so Žiri, avtorice ugotavljajo, da je še posebej težko 
razkrivati prikrito in uveljavljati tisto, kar odstopa od večinskega. 

Avtorji/ice: Zdravko Mlinar, Andreja Ferreira, Jožica Kacin, Milena Miklavčič, 
Spomenka Hribar, Mirjana Nastran Ule,  Roman Rener, Gabrijel Kavčič

»Žiri po vsem svetu in ves svet v Žireh«
Že pred tremi desetletji sem s sociološkega vidika razkrival dolgoročne pro-

cese, med drugim tudi dvojnost v smislu globalizacije lokalnega in lokalizacije 
globalnega. To sem nakazal tudi kot dolgoročni okvir za razumevanje in predvi-
devanje sprememb v Žireh. Danes, kot kažejo prispevki v tem tematskem sklopu, 
je vse to bolj izrazito prisotno, ko imamo po eni strani uspešne prodore žirovskih 
gospodarstvenikov (npr. Poclain Hydraulics, Ino Mur idr.), hkrati pa tudi želene 
in neželene vplive, ki iz širšega sveta prihajajo v lokalno okolje. Žirovci se ne 
morejo več zapirati sami vase, pač pa si lahko zastavljajo vprašanja, kdo ali kaj 
predstavlja njihove vzore, s kom naj se primerjajo, po kom ali čem naj se zgledujejo. 
Tu je še posebej izpostavljen »pouk iz Silicijeve doline« kot svetovnega središča 
inovativnosti. Meje in kriza rasti pa radikalno spreminjata dosedanje usmeritve.

Avtorji/ice: Zdravko Mlinar, Miha Naglič, Milan Kopač, Jure Uršič, Barbara Mlakar

Pogled od zunaj

Kako se nam pridružujejo in nas podpirajo v Sloveniji 
Da se v dveh knjigah, ki sta pred nami, ne bi zamejili na tradicionalno mono-

grafsko obravnavo določenega kraja ali – drugače rečeno – na zamejeno dogajanje 
v žirovski kotlini, je v zaključnem delu druge knjige izkazana velika podpora 
večjega števila dejavnikov, ki sprejemajo ideje in prizadevanja za uveljavljanje 

4-prvi.indb   19 2. 11. 2022   09:52:44



20

občanskega raziskovanja/znanosti v Sloveniji. Poleg dejstva, da knjigi predsta-
vljata razširjeni projekt Sveta za razvoj SAZU, na tem mestu prepoznavamo široko 
zainteresiranost dejavnikov, ki z vidika lastnega programa delovanja sprejemajo 
in podpirajo usmeritev, za kakršno si prizadevamo v teh dveh knjigah. 

Avtorji/ice: Zdravko Mlinar, Janez Jug, Franci Demšar in Gregor Rebernik, Miro 
Pušnik, Andrej Kohont in Neli Babić, Sonja Bezjak in Janez Štebe, Jožica Puhar, 
Ana Krajnc, Robert Mulej, Miran Košpenda, Rok Šimenc, Gašper Kleč, Rozana 
Mužica, Damijan Denac

O spoznanjih in pričakovanjih – izbrani 
poudarki in izzivi

Na naslednjih straneh so predstavljene sklepne misli urednika na podlagi obeh 
delov knjige. Zaradi obsežnosti gre le za izbrane poudarke na osnovi doseženih 
spoznanj in za nekatere izzive za delovanje v prihodnosti. Zamejenost zaradi po-
stopnosti (prepoznavanja) sprememb pogojuje zamujanje v ozaveščenosti o krizi 
naravnega okolja. Ta predstavlja grožnjo tako lokalno kot tudi svetu in človeštvu 
v celoti. Naše delo o občanskem raziskovanju oz. znanosti naj bi prispevalo, da 
tega ne bi sprejemali (le) kot usodno danost, ampak kot izziv za angažiranost v 
širših okvirih vsebine, časa in prostora. 
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Zdravko Mlinar:#

O globokih koreninah in nastajanju 
tega dela

Zdravko Mlinar

»Raziskovanje pomeni videti tisto, 
kar vidi vsak drugi, in 
misliti tisto, o čemer ni mislil še nihče.«

Albert Szent-Györgyi
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