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MIRANU BENEDIČIČU
(rojen 11. oktobra 1943, stanujoč Racovnik 53, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Miran Benedičič, po domače Lorencov Miran, rojen leta 1943, v Železnikih, je v kraju in
izven njega najbolj poznan kot mojster skrila. Njegova druga vse življenjska služba je
služba ključarja.
Njegovo znanje obdelovanja skrilavca in delo z njim se je začelo, ko je začel skrbeti za
svojo lastno streho nad glavo, ki je bila krita s skrilavcem. In rečemo lahko, da je bil
Miran na področju skrilavca samouk. Kot preudaren mojster je že takrat začel zbirati star
skrilavec, ki ga je nato pripravil za ponovno uporabo. Zato je še danes vesel, če izve, da
kje menjajo s skrilom krito streho, saj lahko, če mu dovolijo, obnovi svojo zalogo
skrilavca. V tem času je pokril vsaj dvajset novih kapelic, ne le v Selški dolini, ampak tudi
izven nje. Med drugim je pokril tudi kupolo na cerkvi Loretske Matere Božje v Suši, kar
je bilo zelo zahtevno delo. Poleg tega je v času, ko višinska dela niso bila tako strogo
zakonsko opredeljena, pomagal mnogim lastnikom vzdrževati in ohranjati njihove s
skrilavcem krite strehe, ki so pogosto tudi spomeniško zaščitene. Vedno je bil in je še
pripravljen prenašati svoje znanje na mlajše, da bi se ohranilo za prihodnje rodove.
Z letom 1993 je postal tudi ključar cerkve svetega Antona in kasneje tudi cerkve svetega
Frančiška v župniji Železniki. Skrbi za vzdrževanje, popravila in organizira delovne
akcije, zato je sodeloval pri vseh župnijskih obnovah, prenovah in popravilih do danes.
Začelo se je z obnovo oz. izgradnjo Antonovega vrtca in nadaljevalo z obnovo cerkve
svetega Antona. Pri omenjenih obnovah mu je izredno koristilo znanje dela na višini, ko
je izredno veliko lahko prispeval pri obnovi ostrešja tako vrtca kot zvonika in cerkve, ter
dejstvo, da je iz redne službe šel na čakanje in je tako lahko pri delu pomagal ves čas,
praktično cele dneve. Ko so v župniji vse prenovili, uredili in blagoslovili, so prišle
poplave leta 2007 in zgodba se je v marsičem ponovila: čiščenje, priprava na obnovo,

pospravljanje po obnovi … in Miranova celodnevna prisotnost. Nato je sledila obnova
cerkve svetega Frančiška, ki še ni povsem zaključena.
Miran svoj trud za ohranjanje kulturne in arhitekturne dediščine uresničuje ne le skozi
delo s skrilavcem in ključarskimi deli, ampak je tudi kot član gospodarskega sveta, ki
pomaga pri gospodarjenju z župnijskim premoženjem. 35 let je že postavljavec kulisnega
božjega groba, ki je v župniji od leta 1856. Kar 40 let je zvonar, pritrkovalec. Je član
zgodovinske skupine, ki je izdala že dve knjigi: eno o kapelicah na območju Železnikov
in drugo o kapelicah na območju Zalega Loga. Pripravili so več razstav. Trenutno se
skupina ukvarja s prispevki za zbornik ob 400-letnici župnije Železniki. In ne nazadnje,
več let je bil tudi prostovoljni gasilec.
Miran Benedičič je velik ohranjevalec arhitekturne in kulturne dediščine, ki svoje delo
opravlja strokovno in prostovoljno. Je tudi človek velikega srca, ki je vedno pripravljen
priskočiti na pomoč, če ga kdo potrebuje.

Železniki, 30. junij 2018

PREDLAGATELJI:
OBČINSKI ODBOR SLS ŽELEZNIKI
ŽUPNIJA ŽELEZNIKI
OBČINSKI ODBOR NSi ŽELEZNIKI
Obrazložitev pripravila:
Tadeja Šuštar

Župan
mag. Anton LUZNAR

