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Gospod STANISLAV STANKO KOŠIR

Stanislav Stanko Košir, se je rodil 03.05.1917. V letošnjem letu je praznoval častitljivo
devetdesetletnico svojega življenja. Do sedaj je napisal že 9 knjig. Prva njegova knjiga
Rutarška pomnenja je izšla leta 1994, potem pa z razmiki leta ali dve še ostale knjige.
V pozni jeseni še vedno ustvarja, piše in bogati kulturno dediščino Gozda Martuljka in
Srednjega Vrha. V sovjih knjigah govori o odnosih, značajih, narečju, običajih in še bi
lahko naštevali. Najbolj pa ga žene ljubezen do domače govorice, do pozabljenih
rutarških in srenških besed. Takrat, ko je hodil v šolo je bila opazna razlika med
rutarško – srenškim narečjem in kranjskogorskim, saj so se jim kranjskokorski sošolci
posmehovali. Danes teh razlik ni več slišati, prav tako narečne besede izginjajo v
pozabo. Žal se nekateri tega narečja tudi sramujejo. O tem pa je Stanko drugačnega
mnenja. Narečje lepo ali ne , je naše narečje, naš jezik in se ga ni treba sramovati.
»Kdor govor staršev zataji, njih priimka vreden ni«. Stanko ceni dediščino Rutarškega
in Srenškega načina življenja, življenja pod Špikom in Široko pečjo. V knjigi
»Rutarška pomnenja« pojasni, kako se mu je prižgala luč vere v nujno zapisovanje
dediščine, zato so knjige izpod peresa Stanka Kopš9irja nastale kot po tekočem traku.
Vse knjige je izdal v samozaložbi ob pomoči različnih sponzorjev. Naslovi njegovih
del:
1994 Rutarška pomnenja – vaška kronika
1997 B`s`dnjak rutaršče in srenšče špraše – Slovar rutarške in srenške govorice –
seznam narečnih besed
1997 Pod Pečkame, čer s`m gor rastu – Pod pečkami kjer sem odraščal – anekdote iz
vsakdanjega življenja
1999 Č`kda – Davno tega – posvečena temam preživetja
2000 Zgornjesavska kulinarika – recepti rutarških in srenških jedi
2002 Sma tače pa n`č dr`gače – Smo kakršni smo – pripoveduje o času otroštva,
odraščanja
2004 Poh`n ku`fr ga mam – Do grla sem ga sit – je namenjena mladim, ki jih zanima
ustno izročilo, stari časi
2005 Izbruh na Tabrah
Stanko ustvarja deseto knjigo, tekst se že lektorira in verjetno bo izdana v letošnjem
letu. O sebi pa pove, da je ponosen na to, da nikoli v življenju ni potreboval
posrednika ali zagovornika. Izredno ceni delo poštenje in dobre medsebojen odnose.
Pisana beseda živi stoletja, tisočletja. Vse te knjige bodo ostale našim zanamcem v
katerih bodo našli marsikaj zanimivega in poučnega. Kot zanimivost lahko povemo, da
je z 82 leti začel uporabljati računalnik pri pisanju svojih knjig. Še vedno hoti na

literarne večere, kjer pripoveduje anekdote in odlomke iz svojih knjih v narečju. Skrbi
pa tudi za svojo psihično in fizično kondicijo, saj se vsako jutro odpravi na pot proti
Srednjemu Vrhu. Stanko je leta 2001 že prejel Zlati grb Občine Kranjska Gora. Po
podeljenem priznanju Stanko še vedno piše in v letih 2002 do 2006 izdal še 4 knjige.
V eni izmed svojih knjig je Stanko Košir zapisal »Zdaj ste na vrsti Vi, dragi
Rutarjani…« Pred njim je izziv, prošnja in želja, da tudi mi predstavimo današnje
življenje v pisani besedi.
Za posebne zasluge na področju kulturne dediščine podeljuje Občinski svet
Občine Kranjska Gora gospodu STANISLAVU STANKU KOŠIRJU
PRIZNANJE ČASTNI OBČAN OBČINE KRANJSKA GORA.

