
Mame, ki energijo in svobodo išče v hribih ali v 
drugih športih, ki niso ravno vodene vadbe dva-
krat tedensko, pogosto slišijo očitke. Pa se po va-
šem mnenju ljubezen/odgovornost do otrok lah-
ko meri (tudi) s tem, kako prosti čas zase porabi 
mama?
Nikakor. Nekatere dobimo energijo v hribih in 
gorah, nekatere na vodenih vadbah. Važno je, da 
mamo to, kar počne, osrečuje, mar ne? Sem in tja 
res začutim neodobravanje, vendar se nekako pre-
pričam, da je to popolnoma nepomembno. Nočem 
namreč, da bi me prizadela mnenja ljudi, ki ne po-
znajo in ne razumejo naših poti, saj jih vidijo dru-
gače kot mi. Priznam pa, da včasih tudi sama raz-
mišljam podobno: "Ko ta gospa spije kavo in opravi 
sprehod po nakupovalnem središču, sem jaz že 
doma z ene ture." Pač ne hodim na dolge klepetave 
kavice oziroma pijem "kavo na poti", prijateljice pa 
so večinoma podobne meni, torej klepetamo med 
turo, nakupovanja pa so organizirana in precej hi-
tra. (smeh)

Organizacija, planiranje in improvizacija so pri 
mamah, sploh malo bolj "hiperaktivnih", zelo po-
membni. 
Glejte, vsak ima pravico živeti po svoje. Vedno sem 
vse počela v dogovoru s tistimi, ki se jih dotika moje 
življenje. Ljudje smo različni in to spoštujem. In pri-
čakujem, da to razumejo tudi drugi. Saj vsega, sploh 
ljubezni do gora, klica ali smisla v doživljanju gorske-
ga sveta niti ne moreš vsakomur razložiti. In zakaj 
sploh bi? Važno je, da to razumejo tisti, ki so v tvojem 
krogu, in da s tem nobenega ne prizadeneš.

Česa se najbolj bojite?
Hm, ne vem. Situacij, na katere sama nimam vpliva. 
Ko ne moreš nič narediti, četudi bi želel. 

Ali kaj iskreno obžalujete?
Ne, ničesar ne obžalujem. Pravijo, da se vse zgodi z 
razlogom. Nekatere razloge sicer še iščem, a tudi če 
jih ne bom našla, ne bom ničesar obžalovala. Treba je 
naprej, učiti se iz preteklosti, živeti v sedanjosti in gra-
diti za prihodnost. 

Vam je vse to, s čimer se ukvarjate, pomagalo priti 
do kakih spoznanj? 
Da, mislim, da nas šport (oziroma v mojem prime-
ru) način življenja utrjuje in nam pomaga na življenj-
ski poti. Sama sem v enem obdobju bila bitko, ki se 
ne more niti malo primerjati z nobeno tekmo. Verja-
mem, da sem bila v njej močnejša tudi zaradi svoje-
ga načina življenja, zaradi prehojenih poti in tekem, ki 
niso bile najlažje oziroma so me naučile, da nikoli, prav 
nikoli ne smeš izgubiti upanja. Da zmoreš! Ko padeš, 
se pobereš. Večkrat. Ko se ti zdi, da si na koncu z mo-
čmi, v sebi še vedno veš, da boš zmogel. Ne veš, kako, a 
veš, da boš. Moraš! Kot na tekmah, kot v steni – ni dru-
ge poti, kot da greš naprej. Le bolečina je povsod dru-
gačna, neprimerljiva. Življenje nas preizkuša na različ-
ne načine in vsekakor so gore zame tudi kraj, kamor 
hodim po dodatne moči, energijo in tudi mir. 

Ste kdaj pomislili, da bi s pisanjem spletnega 
dnevnika ali česa podobnega lahko pomagali ne-
katerim, recimo nesrečnim gospodinjam (ma-
mam), ki si ne znajo vzeti časa zase? 
Pravzaprav sem spletni dnevnik že pisala, vendar ve-
dno samo v času, ko sem tekmovala na DOS. Potem 
pa je ta moja dejavnost zamrla. Sem in tja me kdo 
opomni, da bi bilo dobro, če bi spet kaj napisala, sem 
in tja tudi dobim navdih in začnem sestavljati besedi-
lo, potem pa mi nekako zmanjka časa. No, če si bom 
dovolj želela oziroma če bom res začutila, da s tem 
lahko pomagam vsaj eni mami, ga bom že našla. m

Gorsko kolesarstvo 
je le ena od 
Andrejinih strasti.
Foto: Anja Benedik
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Temu dejstvu dveh kultur in dveh jezikov so 
se hoteli oddolžiti tudi pobudniki iz vrst Kluba 99 iz 
Celovca, ki so poskrbeli za dvojezično obeležje na 
slovenski cerkvi na vrhu Dobrača. V  sodelovanju s 
Slovenskim planinskim društvom Dobrač na Brnci, 
Slovenskim planinskim društvom iz Celovca in faro 
Čače, h kateri spada slovenska cerkev, so organizira-
li mašo na vrhu Dobrača in spremni program. Žu-
pnika Peter in Stanko Olip sta maševala in blagoslo-
vila dvojezično informacijsko tablo. Za pevski okvir 
sta poskrbela Kvartet Dobniško jezero iz Loč in žen-
ski zbor Cantissimo iz Čač. Še pred mašo pa so imeli 
udeleženci in udeleženke možnost izvedeti več o gori 
v okviru geološkega in botaničnega vodstva v sloven-
ščini od Konjske planine (Rožtrate) na vrh Dobrača, 
ki ga je pripravil biolog in slovenist Reinhold Jannach. 
Ob tej priložnosti so se srečali številni ljudje iz različ-
nih koroških dolin in iz sosednje Slovenije.

Dobrač, ki leži med Ziljsko in Dravsko dolino, ima za 
seboj razgibano zgodovino. Razlag, od kod je dobil 
svoje ime, je več. Ena pravi, da od "debra", spet dru-
gi od "doba", tretji pa vidijo v Dobraču "dobro goro". 
Prvič je bil Dobrač omenjen leta 1348. Razlog za 
omembo je bil podor gore na južni strani, in sicer 25. 
januarja 1348 zaradi potresa v Furlaniji, ki je prestra-
šil prebivalce Ziljske doline, posledice pa so se čutile 
tudi v Beljaku. Takrat je sto petdeset milijonov kubič-
nih metrov skal zgrmelo v dolino. Po raznih poročilih 
naj bi bilo takrat porušenih sedemnajst vasi. Medtem 
so zgodovinarji dognali, da to ni bilo tako. Zelo verje-
tno je, da so benediktinski menihi v bližnjem Podklo-
štru ta podatek posredovali oglejskemu patriarhu, ki 
je bil tedaj še pristojen za ozemlje južno od Drave, da 
bi tako dobili večjo odškodnino. Večina umrlih – sku-
pno naj bi bilo zaradi potresa okoli petsto žrtev – je 
bila iz bližnjega Beljaka, kjer je izbruhnil požar. Podor 

MOGOČNEŽ NAD 
ZIL JSKO DOLINO

Simon Trießnig

Gora s podorom in 
spomini dveh narodov
Dobràč, gora dveh kultur in jezikov

Na spletni strani beljaške alpske ceste beremo o Dobraču, da se na tem mestu na Koroškem stikata dve kulturi in 
dva jezika. Na to kaže tudi dejstvo, da na alpskem vrhu, ki ima dve imeni, stojita dve cerkvi, nemška in slovenska.

Razgled na Ziljsko 
dolino, kamor se 

je leta 1348 rušila 
gora. Foto: Robert 

Heuberger
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njega in čredo. Iz tega podatka razberemo, da so v 15. 
stoletju že pasli živino na dobraški planini. Pastirjem 
in romarjem so v 19. stoletju sledili še planinci in na-
ravoslovci. Na začetku 20. stoletja je duh nacionalne-
ga socializma zavel tudi v Alpah. Že leta 1920 je belja-
ška planinska zveza uvedla tako imenovani "paragraf 
o arijcih" (Arierparagraph) in kmalu nato vsem Ju-
dom prepovedala vstop v planinski dom na Dobraču. 
To temno poglavje koroškega alpinizma, ki ga je zgo-
dovinar Werner Koroschitz temeljito raziskoval, je bil 
povod za UNIKUM-ovo umetniško akcijo leta 2011. 
Po drugi svetovni vpojni se je gora spremenila v po-
membno turistično destinacijo s smučiščem. Misel, 

Slovenska in zadaj 
nemška cerkev na 
Dobraču
Foto: Robert 
Heuberger

Levji grad (Schloss Wasserleonburg) pri Čačah, ki je v zgodovini igral 
pomembno vlogo pri postavitvi slovenske cerkve na Dobraču, je leta 
1937 nekaj časa vzbujal mednarodno pozornost. Grad je gostoval 
Edwarda, vojvodo windsorskega, odstavljenega angleškega kralja 
Edwarda VIII. in njegovo ženo, Američanko Wallis Simpson. Edward 
je bil angleški kralj od januarja do decembra 1936, ko se je zaradi 
poroke s svojo plebejsko izvoljenko Wallis Simpson odpovedal pre-
stolu. Novi kralj je postal njegov brat George VI., oče današnje an-
gleške kraljice Elizabete II. 23. 2. 1937 je Edward z izvoljenko obiskal 
grofa Paula Münsterja na Levjem gradu. Bila sta na poti v Cannes v 
Francijo, kjer sta se poročila. Po poroki sta se 5. 6. 1937 vrnila na Levji 
grad in tam živela tri mesece. Življenje zvezdniškega para je napol-
nilo številne strani rumenega tiska po domala vsem svetu.

je zasul reko Ziljo, ki je narasla v tri kilometre dolgo 
jezero, tako da so morali prebivalci zapustiti dve vasi. 
Jezero je v glavnem spet odteklo po nekaj mesecih.
V zapiskih najdemo goro spet leta 1484, ko naj bi se 
Božja mati prikazala pastirju in pred neurjem rešila 

da bi bilo treba goro s posebno favno in floro ter nje-
no pitno vodo zaščititi, je dobivala vedno več privr-
žencev. Odpravljena je bila žičnica, ukinilo se je smu-
čišče. Dolgotrajna je bila tudi borba za beljaško alpsko 
cesto, s katero bi gora postala prava izletniška točka. 
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njun gluhonemi sin po Marijini priprošnji ozdravel. 
Beljaško sodišče je postavitev cerkve odklonilo, in par 
se je odločil postaviti cerkev na lastni zemlji, na me-
stu, kjer stoji danes. Cerkev je posvečena Marijinemu 
vnebovzetju. 
V ljudskem izročilu je tudi slovenska cerkev, ki so jo 
zgradili slovenski kmetje iz Ziljske doline in stoji na 
višini 2155  metrov. Iz poročila beljaškega mestnega 
župnika vemo, da je na tem mestu že stala lesena ka-
pela. Do leta 1760 je bila slovenska cerkev podružni-
ca fare Sv. Jurija pred Plajberkom, vendar je razpadala, 
zato je bila obnovljena leta 1825. To letnico najdemo 
na železnih vhodnih vratih. Hkrati pa je to tudi leto, 
ko so se spet začela romanja, ki so bila pod Jožefom 
II. prepovedana. Da bi jo rešili pred ponovnim pro-
padom, so jo v letih 2006 in 2007 z župnikom iz Čač, 
Antonom Matznellerjem, in s podporo številnih fa-
ranov obnovili. Od leta 2008 spada slovenska cerkev 
k fari Čače. 
Cerkev ima na severni strani prizidek za zakristi-
jo. V  središču cerkvenega prostora je Marijin oltar 
iz marmorja. Iz 18. stoletja so oboki s štukaturami v 
obliki rož. Leta 2007 je nad vhodnimi vrati umetnica 
Helga Druml iz Ziljske doline naslikala črno Marijo 
z belim Jezusom v naročju. Ker leži Dobrač na liniji, 
kjer se stikata afriški in evropski kontinent, je ume-
tnica naslikala črno Marijo kot simbol Afrike in bele-
ga Jezusa kot simbol Evrope. Črna Marija predstavlja 
Etiopijko, saj je v Etiopiji nastala prva krščanska sku-
pnost na afriški celini. 
Tristo metrov vzhodno od slovenske cerkve sto-
ji nemška cerkev. Pod vplivom slovenske cerkve so 
dve leti kasneje, leta 1692, knapi iz nemškega Plajber-
ka postavili cerkev Sveta Marija na svetem kamnu ‒ v 
ljudskem izročilu tudi nemška cerkev. Kot slovenska 
cerkev stoji tudi nemška na južnem delu vrha, tik ob 
steni, ki še danes spominja na podor leta 1348. Stoji 
na višini 2167 metrov in spada k fari Plajberk. Zgra-
jena je bila v spomin na omenjeno Marijino prikazo-
vanje v 15. stoletju. Blagoslovljena je bila leta 1692. 
Okoli leta 1731 je prišlo do ponovne postavitve pozi-
dane kapele. Leta 1853 je bila ponovno blagoslovlje-
na. Cerkev ima eno ladjo, na oltarju sta letnici 1690 in 
1855, obnovljen je bil leta 1992. Tako imamo danes 
na Dobraču dve cerkvi. m

Foto: Gorazd Živkoviž
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Dobrač s svojima dvema cerkvama je simbol za prisotnost sloven-
skega in nemškega jezika in kulture na Koroškem ter s tem sim-
bol za odprtost in široko obzorje. Dobrač je gora srečanja brez meja. 
O tej gori je Fran Eller, pravnik in pesnik, ki se je leta 1873 rodil pri 
Mariji na Zilji in umrl 1956 v Ljubljani, napisal pesem: 

Dobrač
Široko zleknjen pred nami, Dobràč,
sloniš po starem, ti sleme čudaško!
Gospoda nemška te kliče drugač:
prekrščen ji služiš v "Planino beljaško".
A nam ostaneš, kar vedno si bil:
Dobrač ... brez dobov, še malo ne dober ...
Si res velikan se v kamen živ
izrodil kedaj, začaran si Ober??
Drobi se tebi telo in nam:
ti skalo za skalo, mi čela gubimo.
Potresi so klali, nas vili k nogàm,
a zrušili niso. Še smo, še stojimo
in silo trpimo, kot ti jo trpiš:
ime čez noč nam gospoda je vzela.
Več nismo, kar smo ... Na vrat nam in križ
kričečo je záplato tujo pripela.

Končno so 16,5 kilometra dolgo gorsko cesto odpr-
li leta 1965. Od leta 2003 naprej je na Dobraču, hišni 
gori Beljačanov, zaščiten naravni park, ki privablja ve-
dno več ljubiteljev gora. 
Čisto drugo zgodovino pa nam pripovedujeta kar dve 
cerkvi na Dobraču. Obe sta Marijini svetišči in najvi-
še ležeči cerkvi v vzhodnih Alpah. Legenda pravi, da 
naj bi že v 15. stoletju na mestu, kjer stoji danes cer-
kev Sveta Marija na svetem kamnu (nemška cerkev), 
pastir videl belo gospo. Leta 1690 se je plemiški par 
Semmler, lastnika Levjega gradu (Schloss Wasserle-
onburg) v Čačah pod Dobračem, zaobljubil, da bo na 
mestu Marijinega prikazovanja postavil cerkev, če bi 24

 




