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TEH 50 LET
PREDGOVOR
Prav je, da se zgledujemo po preteklosti in gradimo na prihodnosti.
Okrogle obletnice so pomembni mejniki, ki budijo v nas spomine na opravljeno
delo in prehojene poti. 50 let Tumove koče na Slavniku spada mednje. Ker je koča na
Slavniku obenem tudi drugo zgrajena koča na južnem Primorskem in prva v Slovenski
Istri, kjer planinstvo ni imelo tradicije, je njen pomen še toliko večji.
Morda Darko tistega dne niti ni mislil povsem resno, ko je dejal »Zakaj pa ne bi
izdali knjižice o Tumovi koči na Slavniku? Njenih 50 let ni kar tako.« Izziv je bil pred
nami. Člani pravkar imenovanega promocijskega odseka in še kdo smo staknili glave
in rekli: »Poskusimo.«
Pri tem nas ni vodila misel o ambicioznem, literarno zastavljenem delu. Naše
glavno vodilo je bilo zbrati čim več že napisanega o Tumovi koči v 50 letih in to dopolniti z zgodovinskimi podatki. Podatke smo želeli dobiti od vseh, ki so na kakršenkoli
način pomagali pri gradnji koče, pri njenem vzdrževanju, obnavljanju, oskrbovanju... Pa
tudi od rednih obiskovalcev; skratka od vseh, ki imajo radi Slavnik in Tumovo kočo.
Zamisli, kaj naj bi vsebovala knjižica, so kar deževale, a vseeno smo potrebovali
kar nekaj časa od izoblikovane vsebinske zasnove do izdaje. Avtorjem smo pomagali
pri izbiri naslovov prispevkov, prišepnili smo misel tukaj, misel tam pri nastajanju vsebine... Pritegnili smo mlade in zagnane ljudi izpod Slavnika (predvsem družino Rojc),
ki so zbrali in oblikovali veliko dragocenega gradiva iz Podgorja in tudi iz Jelovic.
S knjižico bi predvsem radi iztrgali pozabi številne dogodke in posameznike,
ki so kakorkoli vezani na Tumovo kočo. Vse od prve zamisli koče, prvih korakov
uresničevanja le-te, prvega gradbenega odbora, načrtovanja in načrtovalcev, prvih
graditeljev. Vsaj bežno želimo prikazati vlogo ljudi izpod Slavnika, napore, vložene v
vzdrževanje in obnavljanje, pa dograditve in posodobitve koče. In seveda predstaviti
gospodarje in oskrbnike koče. Skratka vse, ki so karkoli naredili za kočo in pripomogli
k temu, da je danes takšna, kot je. Danes je del vsakdana prebivalcev daleč pod Slavnikom ob morju, ki jo redno obiskujejo. Prihajajo mnogi iz zamejstva, s Krasa, iz vse
Slovenije in še od kod.
Vsi tisti, ki jih v knjižici nismo omenili in so ostali anonimni, naj nam oprostijo.
Gradiva je veliko, marsikaj smo iskali in tudi našli, za marsikaj ne vemo, ker nam o tem
ni nihče povedal ali pa še nismo našli dokumentov.
Hvala vsem, ki so se odzvali, in opravičilo vsem, ki jih nismo našli. Še posebej
hvala družini Rojc iz Podgorja in vsem, s katerimi so sodelovali. Hvala članom uredniškega odbora za zavzetost in še mnogim drugim članom OPD Koper, ki so priskočili
na pomoč.
Maruška Lenarčič
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Slavnik je najlepši planinski razglednik in obmorski svetilnik,
planincem gora in brodarjem sveta.
Na Slavniku uživaš gore in morje.
Ivan Šauli, 1957
KNJIŽICI NA POT
Spoštovani bralci. V rokah držite po formatu skromno, po vsebini pa bogato
delo, v katerem so avtorji poizkušali strniti 50 let zgodovine Tumove koče na Slavniku,
ki je nekakšno stičišče vseh prizadevanj in uspehov obalnih planincev vse od ustanovitve društva v daljnem letu 1949. Veliko ljubezni je v tej knjigi, ljubezni do domače
istrske zemlje, ki prav tu, tik nad morjem prvič vzvalovi in se vzpne v višino nad tisoč
metrov, ljubezni domačinov do svojega Skukovca, ki jim je v preteklosti z obsežnimi
travniki pomagal preživeti, ljubezni planinskih navdušencev, ki na njegovih prostranih
pobočjih in slemenih najdejo duševni mir in sprostitev v begu pred mestnim vrvežem
in stresom sodobnega življenja.
Odločni ljudje so v težkih povojnih letih zasnovali to kočo, ki že pol stoletja
kljubuje viharjem tik pod vrhom »Istrskega Triglava«, in jo poimenovali po dr. Henriku Tumi, ki je ljubil gorski svet in slovenskega človeka pod njim. Veliko ljubezni in
vztrajnosti je bilo potrebno, da so jo s skromnimi sredstvi v zahtevnem gorskem svetu
postavili in opremili, do nje speljali cesto in električni vod. Številni prizadevni oskrbniki so v njej ljubeznivo sprejemali »častilce« Slavnika in jim nudili gostoljubje vse do
današnjih dni. Veliko število planincev in društvenih delavcev je dolga desetletja s posebno ljubeznijo in po svojih najboljših močeh skrbelo zanjo, jo širilo in posodabljalo,
da lahko sprejema vedno večje množice obiskovalcev.
Tudi sam sem kot sedemletni otrok vzljubil življenje v naravi in še posebej gorski svet prav na Slavniku, kjer sem z mamo in bratom, že leto po otvoritvi, v novi koči
preživel nekaj dni.
Ljubezen do Slavnika in vsega, kar je povezano z njim, je vodila tudi člane promocijskega odseka Obalnega planinskega društva Koper, predstavnike Turističnega društva
Podgorje in vse ostale, ki so s svojim prispevkom dodali majhen ali večji kamen v mozaik
velike zgodbe, imenovane »50 let Tumove koče na Slavniku«. Z raziskovalnim delom in
zbiranjem dokumentov ter pričevanjem ljudi, ki so soustvarjali zgodovino koče in gojili
idejo planinstva na tem prostoru, so pripomogli k temu, da ta dediščina ne bi zatonila
v pozabo. Izkušnje naših predhodnikov so tudi vodilo vsem nam, ki smo v današnjem
času odgovorni za ohranitev žlahtnih vrednot solidarnosti, prostovoljstva, spoštovanja
narave in sočloveka, ki jih moramo gojiti in posredovati rodovom, ki prihajajo.
Vsem tem požrtvovalnim ljudem smo dolžni priznanje in zahvalo, spomnimo
se nanje, ko stopamo čez prag naše priljubljene slavljenke, Tumove koče na Slavniku.
Naj še dolgo ponosno stoji na vrhu gore in naj bo kot svetilnik sedanjim in bodočim
rodovom iskalcev miru in tišine. Še enkrat iskrena hvala vsem!
Aldo Zubin
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SLAVNI SLAVNIK ALI GORA, S KATERE SE PRIDE PO LOJTRCI V NEBESA
Slavnik je že dolgo posvetna romarska pot. Na stotine vernikov se več ali manj
mukoma vzpenja na njegov vrh. Med hojo brez dvoma le malokdo moli; pač tako, kot
je to običaj pri romanjih na prave svete kraje. A so vseeno verniki, zavestno ali nezavedno. Verujejo namreč v lepoto in skrivnostne moči narave. V moč ozdravljanja brezvoljnosti in v premagovanje lenobe, ki je človekov prvi in zadnji in največji greh. Vedo,
da je vsak korak, ki ga naredijo, korak bliže k nebu in soncu, torej k svetlobi in veselju.
Brez muke se čevelj ne obuje, brez zavestnega premagovanja zemeljske težnosti ni »odrešitve«. In tako se na poti k vrhu borimo s samim sabo; z odvečnimi kilogrami, z leno
krvjo v stisnjenih žilah. In s slabo vestjo, recimo z zavestjo, da smo pri hrani ali pijači
grešili. Včasih je slaba vest opravičljiva, velikokrat pa povsem nepotrebna. Še posebno
takrat, ko sploh ne gre za kilograme, ampak za sežiganje stresnih vozlov in strupov.
Pri tem zdravilnem učinku je Slavnik nadvse učinkovit. Ne vem, kako deluje ta magija, vsekakor pa je uspešna. V Podgorju si še poln skrbi in črnih misli; bolj ko se bližaš
vrhu, manj je tega zoprnega balasta in bolj si odprt, sproščen. Spotoma vse kar nekam
ponikne. Nevidni magneti potegnejo iz človeka rjo vsakodnevnih nažiranj in mučenj
samega sebe. No ja, v večini primerov, torej ne vedno. Včasih je treba za očiščenje narediti kak bolj zahteven in daljši vzpon.

foto: Valter Valenčič

Slavnik je slaven tudi po tem, da lazijo nanj z vseh koncev sveta. Poti so zažrte v
gozdna ali travniška tla z zahodne, vzhodne, severne in južne strani. Pa menda prihajajo tudi z neba. Škrjančki brez dvoma, sokoliči tudi, in seveda oblaki. Včasih visijo nad
goro kot kake vesoljske ladje.
V vseh letnih časih je ta gora ljubljena in obiskovana. Tudi takrat, ko divje piha
burja, dela globoke zamete in sproti zasipava stopinje. Vselej se najde kdo, ki trmasto
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rine navzgor in se ne ozira ne na sneg in ne na poledico, tudi na dež ne, in mu ni mar za
poletne nevihte ali pa za meglo, ki zapira zavese razgleda. Celo v poletni vročici, ko žge
sonce z vso močjo, se najdejo mučęnci, ki se bičajo s pripeko in hladijo z obilnim znojem. Plus trideset, petintrideset, pa minus deset, minus petnajst... Korak za korakom,
gor in gor. Slavnik ni ob nobeni uri in nobenem dnevu osamljen. Vselej se kdo vzpenja
nanj, vsaj v mislih; iz Podgorja, Prešnice, Skadanščine ali iz Golaca oziroma Zagrada,
tam preko Pleševice.
Morda so med romarji tudi takšni, ki prehodijo vso pot, ne da bi se spomnili
ene same podrobnosti na tem dolgem-kratkem vzponu. Njihov pogled in vse misli so
obrnjene navznoter. Tam se borijo kdo ve s kom in kdo ve zakaj in za kaj. Morda pa se
ne borijo, ampak se le vrtijo okoli nevidne osi namišljenih problemov in težav. Ali pa se
s kom prepirajo tja grede; nazaj grede pa gotovo ne, ker jim vrh Slavnika odpihne vse
črne scenarije in pozabijo, s čim so se mučili, ko so se mukoma vzpenjali.
Ta gora je znana tudi kot zavetnica družin. Nič koliko mladih in tudi manj mladih družin hodi na njo. Začno zelo zgodaj; ko je otročiček še dojenček, star komaj kak
mesec. Oče ga ima naloženega na hrbtu, pogumno in mogočno stopa z njim pred njegovo mamo in svojo ženo. No, včasih je slika tudi obrnjena; mama vsa razžarjena hiti
z otročičkom v naprtniku gor in gor, za njima pa se brez prave volje opoteka oče in
seveda mož ali pa vsaj partner korajžne in razvnete mamice. Naj bo tako ali drugače,
vsekakor je Slavnik najzgodnejša šola za mlade planince. Tu dobijo otroci prve izkušnje
s hribolazenjem in tu se v njih naseli neozdravljiva bolezen, ki se imenuje ljubezen do
hribov. Z njo živijo vse dolgo in lepo življenje. In ni jim žal in prav nič se ne kesajo.
So pa tudi takšni ljubitelji Slavnika, ki predirjajo vso pot gor in dol. Kakor kakšni
prav hrupni duhovi švignejo mimo počasnežev in normalnežev. In seveda štopajo čas
svojega vzpona, včasih pa oboje: vzpona in spusta. Potem so zadovoljni ali pa tudi ne.
Odvisno, koliko jim je uspelo izboljšati svoj prejšnji rekord. In so tudi takšni gorniki, ki
štejejo število svojih vzponov. Zanimivo in poučno bi bilo med njimi najti zmagovalca
in ga vpisati v knjigo svetovnih rekordov!
Vsekakor drži, kar mi je nekoč rekel Slavo Batista, ljubljenec slovanskih bogov:
»Vseh sort norcev nas je, ljubi moj Marjučo. Pa hvala bogu, da je tako; vsaj dolgčas nam
ni.« Tisto o norcih je povezano z ljudskim rekom: »Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor.«
Toliko, da ne bi kdo pridevnika »nor« napačno razumel.
Pudgurci, vsaj nekateri, so prepričani, da ima njihova gora magnetne moči. Drugače si ne znajo razložiti vsega tega romanja, teh dolgih procesij. Posebno spomladi,
meseca maja. Takrat, ko se vije na Slavnik ob kaki lepi soboti ali nedelji na stotine mladih in starih, debelih in suhih, vedrih in temačnih, zamišljenih ali pogumno sopečih
oziroma srčno hrumečih, po gazelje veselo in neutrudljivo poskakujočih. Pudgurci gledajo te romarje, zmajujejo z glavami in si mislijo svoje, tudi takole: »Ma vidi, procesija
grešnih duš! Se vicajo, se zna, bušci.«
In tudi jaz se sprašujem, kaj neki je v tej njihovi gori takšnega, da vleče Slovence
in Italijane, Hrvate in Avstrijce (v zadnjem času pa sploh Evropejce) kar naprej gor in
gor. Vsekakor pa so prebivalci Prešnice, Skadanščine, Golaca, predvsem pa Podgorja
neznansko potrpežljivi in razumevajoči do vseh teh romarjev. Lahko trdimo, da so
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naredili zelo težek izpit iz predmeta »demokracija in strpnost«. Predvsem ta zadnja
beseda: strpnost do drugačnih.
Največ obiskov doživi Slavnik v času, ko se odene z Marijinim plaščem. Ali veste,
kaj je Marijin plašč? To je tista lepota, ki se imenuje: travniki in livade, oaze ali pa kar
celo pobočje te gore, polno narcis, ciklam, potonik, lilij, perunik, jesenčka in vseh drugih rož in rožic. Še botaniki jih ne znajo našteti vseh, saj se vsako pomlad pojavi kaka
nova, še nikoli videna. Takrat, ko se dogaja ta čudež, je med ljubitelji Slavnika največ
zaljubljencev; so mladi, srednjih let in zrelih let, pa tudi nekaj sivolasih mladeničev in
mladenk se najde tu in tam... Gora poje slavo vstajenju in večnemu življenju. Aleluja!
Marijin plašč gore Slavnik je čuden, nenavaden pojav. Od spodaj se kakor planinci vzpenja proti vrhu. Najprej se razbohoti v višini, recimo malo nad Podgorjem, potem
pa vztrajno leze z vseh strani proti vrhu in videti je, kakor da bi se na goro odpravile
tudi rože in trave. Tiste spredaj žarijo v barvah, tiste zadaj že odhajajo med ljudstvo
semen; one prve, tiste pred mavrico cvetov, pa se napihujejo v popke in nestrpno čakajo jutra, ko se bodo razprle v sij večno mladega sonca. Tako se torej Marijin plašč dviga
proti Tumovi koči. Ko osvoji vrh, je že konec pomladi; začenja se vroče poletje. Procesija se redči vse do jeseni, takrat pa ponovno izbruhne veselje in radost pohodništva.
»People on the move!«
Oh, kako sem mogel pozabiti! Tudi psi na pohodu, seveda. Psi vseh pasem, barv
in velikosti. Z repi in brez njih, s klapastimi in špičastimi ušesi, privezani in neprivezani, prijazni in renčeči. Zvesto spremljajo svoje gospodarje; nekateri dihajo kot kovaški
meh, se vlečejo kot megla; spet drugi lahkotno poskakujejo, urno in očitno brez muke
tiketájo in mahajo z repi veselo, evforično. Če začutijo, da gospodarici ali gospodarju
zmanjkuje moči in volje, pritečejo k nogam, hočejo pomagati.
In videl sem tudi mačke na poti gor, na to goro. No, niso se ravno obnesle. Z
njimi so imele lastnice velike probleme, posebno ob soočenju s psi. Mačka je zapečkarica, mrmrava lenuhinja, pes je svobodnjak in pohodnik. To si naj cepci (no, cepke!)
zapomnijo.
Pobočja Slavnika so prepletena s potmi kakor z žilami. Ne vem, ali je to dobro ali
slabo. Ene so strme, druge malo manj. Ene so široke ali globoke, druge komaj vidne. So
družinske poti, poti osamelcev, poti zaljubljencev, poti filozofov in mistikov, pa seveda
poti dirkačev oziroma lovcev na osebne in drugačne rekorde. Tisti, ki se prvič vzpno na
to goro, sprašujejo na vrhu, katera pot je ta prava in gledajo debelo, ko jim rečeš, da so
vse ta prave. Seveda pod pogojem, da se ne vzpenjajo, če se oni spuščajo proti svojim
avtomobilom.
Ta gora je kakor življenje samo. Misliš si, da jo poznaš do obisti, da te ne more
več presenetiti, pa ti vedno znova odkrije stran iz svojih psalmov, ki ti je popolnoma
neznana. Morda je zato tako privlačna in zanimiva. Vsekakor pa mi moja osebna izkušnja pravi, da te noben drugi hrib tu v bližini morja ne napolni z energijo tako, kot to
stori Slavnik. Kdo ve, v čem tiči skrivnost tega pojava. Morda v rjavih in temno rjavih,
skoraj črnih, več ali manj naoljenih in zglajenih kamnih, ki se ti zasvetlikajo pred nogami, najbolj po dežju. Sveti kamni, sveta gora? Na sredini ene od teh poti namreč sedijo
na kamnitih prestolih nadangeli. Tam blizu je tudi jasa, na kateri plešejo ob kresni noči
kresničke, vile, vilinke; palčki pa jim godejo na piščali.
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Pa je seveda bolje, da umolknem, kajti skrivnosti so pač skrivnosti. Sicer pa se ni
bati, saj se razkrijejo le tistim, ki si to zaslužijo. Prva stran knjige Skrivnosti Slavnika
se odpre, ko se število tvojih vzponov zaokroži v številko 77. In naslednja, ko se dvema
sedmicama doda še ena. Od tega števila dalje pa se razkrivajo hitreje; po vsaki naslednji sedmici ena... Torej, ne obupajte, ljubi moji hribolazci. Vztrajanje na pravi poti vodi
vselej do vrha!
Marjan Tomšič
Pod Slavnikom, 3. septembra 2007
O DOSTOPNOSTI NARAVE IN ZAKAJ NAM KORISTI
Nekega sončnega julijskega dne pred desetimi leti sem se začudeno ozirala naokrog po pokrajini pod vrhom Beinn a’ Chaorainna, 1083 m visokega škotskega tisočaka (kar tam pomeni toliko kot dvatisočaki pri nas). Razen helikopterja Kraljeve
vojske, ki je na sosednjem hribu vadil desantno izkrcavanje, v mojem vidnem polju ni
bilo namreč nobenega sledu človekovega vpliva – nobene hiše, ceste, kolovoza, kapelice, senika, njive... in prvič v življenju se mi je zdelo, da stojim sredi same divje narave.
»Kako to misliš, ni videti sledov človeške dejavnosti?«, me je z zanimanjem vprašal
Dave, prijatelj, ki je poskrbel za moje planinarjenje med trimesečno študentsko prakso
na Škotskem. »Misliš, ni videti drugih sledov človeške dejavnosti razen pašništva in
izsekavanja gozdov?« Presenečeno sem obstala; prav ima! Zašil me je z enim stavkom!
Zjutraj sem se namreč posmehovala, ko mi je ob vstopu v dolino pod našim ciljem
navdušeno razglasil, da smo zdaj v najbolj ohranjenem delu velikega Kaledonskega
gozda, jaz pa sem ob pogledu na savani podobno travnato pokrajino s posameznimi
mogočnimi rdečimi bori samo začudeno vprašala: »Kje je pa gozd?«
Tako sem dobila svojo prvo
pošteno lekcijo o naravi in naravnem
ter človekovem poseganju vanjo. Čeprav
naokrog tisočaka, na katerem sem stala,
kamor je seglo oko, ni bilo videti ničesar
zgrajenega ali sledov kmetijstva, narava le ni bila tako naravna – človek je že
v prejšnjih stoletjih izsekal gozd, ki se
zaradi ovčjereje ni več mogel zarasti in
nastala so čudovita »naravna« travnata
prostranstva, ki jih občudujemo na razglednicah s Škotske.
Naučila sem se predvsem, da naša percepcija in kultura zelo oblikujeta razumevanje, kaj je naravno in posledično tudi, kaj je velik poseg v naravo. Naša družba je v
zadnjih 15 letih doživela številne spremembe, zato se je povečala tudi pestrost mnenj
in idej o ohranjanju narave, ki si marsikdaj tudi nasprotujejo. Narava, v kateri planinci
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tako radi uživamo in ji posvečamo znaten del svojega prostega časa, je odsev delovanja
človeka v preteklosti in sedanjosti. Poti in travniki, na katerih smo morda pred časom
uživali, se zaraščajo, urejajo pa se nove poti in dostopi, ob katere se marsikateri planinec obregne, češ da niso »prave planinske« in da bodo omogočile avtomobilski dostop
»vikend izletnikom«, ki so hrupni, se ne zanimajo za naravo okoli njih in samo smetijo... Cesta na Slavnik je bila urejena pred mnogimi leti in je že pri svojem nastanku
požela deljena mnenja – od tega, kako koristna je za družbeni razvoj, do tega, da je to
velik poseg v naravo.
Zavedati se moramo,
da je družbeni razvoj prinesel tudi nove potrebe ljudi in
družbe: ker je prostega časa
vse manj, zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev za
mlade vse težja, življenjska
doba pa vse daljša, so se
povečale tudi potrebe po aktivnem preživljanju prostega časa. Vsak si zato izbere
šport oz. način, ki mu najbolj
ustreza ali ki ga zmore. Planinstvo je danes pač le ena
od številnih možnosti. Žal marsikateri planinec meni, da drugi športi, ki prodirajo v
prostor, ki so ga prej planinci imeli samo zase, škodijo naravi oziroma da so njihovi udeleženci (kolesarji, orientacisti, jadralni padalci...) adrenalinski zasvojenci brez
spoštovanja do narave, ki jo razvrednotijo, če že ne uničujejo.
A zakaj bi se prepirali in gledali postrani? Slovenija resda ni tako prostrana kot
Škotska, vendar je prostora dovolj za vse, ki jim aktivnost v naravi veliko pomeni; to je
nenazadnje pomemben element kakovosti življenja in zagotavljanja zdravja, poleg tega
pa narava sama hitro pokaže, kje so meje – poskrbeti moramo le, da njena opozorila
vzamemo resno. Ob godrnjanju nad poseganjem v naravo z urejanjem cest, novih poti
in vse večjim obiskom »nedeljskih izletnikov« se poskusimo iskreno vprašati: Na koliko slovenskih vršacev bi sploh lahko prišel povprečen planinec, če planinske poti ne
bi bile zavarovane in ponekod pošteno nadelane? Hmm, verjetno bi večina – seveda
vključno z mano, da ne bo pomote – o lepotah nekaterih gora lahko le brala v Planinskem vestniku.
Predvsem bodimo iskreni sami do sebe: razvoj smo si sami želeli in čeprav
uživamo, ko ob koncih tedna pešačimo po čudovitih kotičkih vse od Šavrinskega
gričevja in Kraškega roba do Julijskih Alp ali tujih vršacev, se je malokdo od nas pripravljen odpovedati svojemu avtomobilu in presedlati na javni prevoz ali pa celo pešačiti v
službo, šolo, k zdravniku ali v trgovino. Koliko je takih med nami, ki bi bili pripravljeni
poskusiti za en teden, mesec? Poleg tega čas teče čisto vsakemu od nas: če danes z lahkoto pripešačimo (morda celo pritečemo) na Slavnik in se zmrdujemo nad tistimi, ki
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se nanj pripeljejo, pomislimo, da bomo morda že čez nekaj let tudi sami lahko na vrh le
prikolesarili, ker bomo imeli težave s koleni, ali se pripeljali z avtom, da bi lahko uživali
v tistem prelepem razgledu, tako kot nekoč... In tisti mozoljasti mulc, ki danes ihtavo
tepta cvetje in lomi veje, ker so ga starši proti njegovi volji zvlekli na izlet, bo morda
čez nekaj let kot planinski vodnik na Slavnik pripeljal skupino otrok in jim razlagal, da
je cvetje bolje pustiti pri miru in kako naj uživajo v naravi...
Menim, da je koristno, da v naravi uživa čim širši krog ljudi, to pa lahko zagotovimo z vzdrževanjem in upravljanjem obstoječih planinskih koč, poti in nenazadnje
obstoječih cest na tak način, da bodo ohranjene tiste prvine narave, zaradi katerih
večina ljudi prihaja in jih uporablja. Zakaj upravljanje? Ohranjeno naravo in obenem
zadovoljstvo vseh, ki v njej uživajo, zagotovimo s primernim režimom uporabe (npr.
dovoljena uporaba le ob določenih dnevih, skromno plačilo za prevoz, ki se investira v
vzdrževanje ipd.) in hkratno nevsiljivo vzgojo tistih obiskovalcev, ki morda odstopajo
od večine, saj je po mojem mnenju in izkušnjah neosveščenost najpogostejši vzrok za
negativna dejanja, od nabiranja cvetja do vožnje izven označenih poti. Če nekdo ne
razume, da s svojim dejanjem dela škodo, se pač ne bo vznemirjal in bo na ljudi, ki bi
se morda zgražali nad njim, gledal kot na čudake.
Morebitne spremembe ali nove ureditve poti, cest, dostopov in koč je treba
skrbno pretehtati skupaj z vsemi »uporabniki«. Bo povečana koča pritegnila preveč
obiskovalcev in bo zato preveč hrupa, poti preveč razbrazdane...? Bo nova pot speljana mimo pomembnega gnezdišča, zatočišča ali rastišča redke vrste? Dogovarjanje je
sicer običajno dolgotrajno, vendar rezultati koristijo večjemu številu ljudi in obenem
omogočijo usklajenost z naravno zmogljivostjo območja. Predvsem pa ne smemo pozabiti na lokalne pebivalce in lastnike zemljišč, ki nam omogočajo dostop do naših
planinskih ciljev. Morda smo zanje v svojih pisanih goreteksih in najnovejših gojzerjih
prav taki tujci kot so za nas gorski kolesarji v svetlečih pajkicah s futurističnimi očali
in čeladami.
Slavnik ima morda pomembnejšo vlogo, kot se je zavedamo, saj je tisočak, ki je
najbližje urbanim središčem Slovenske Istre, Trsta in Krasa in torej idealen za rekreativne »pobege« v naravo ter postavljanje dosežkov. Z dobrim vzdrževanjem planinskih
poti in upravljanjem koče ter ne prevelikim in prehrupnim motoriziranim obiskom je
Slavnik privlačen cilj ob koncih tedna in bo tak, upam, tudi še dolgo ostal. Morebitno
povečanje dostopnosti najbrž ne bi bilo všeč vsem današnjim obiskovalcem, a o tem se
je treba pogovoriti in dogovoriti – kaj in kako naj se razvija na Slavniku v zadovoljstvo
njegovih obiskovalcev in občudovalcev. In ne pozabimo – ko romantično vzdihujemo
za starimi časi, običajno pozabljamo na temne plati, ko je bilo veliko težje kadarkoli
skočiti na izlet, ko smo varčevali za planinsko opremo, ko ni bilo toliko planinske in
poljudne literature in je nenazadnje prva pomoč prišla veliko počasneje, če se nam je
kaj zgodilo... Se vidimo na Slavniku!
Mojca Hrabar
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KAKO SMO GRADILI IN OBNAVLJALI TUMOVO KOČO
NA SLAVNIKU
POVZETEK NAJPOMEMBNEJŠIH DOGODKOV
Slavnik, 1028 m visoka gora, ki se vzpenja v neposrednem zaledju Tržaškega
zaliva, Slovenske Istre in Trsta, je že od nekdaj privlačil številne planince, da so ga
obiskovali.
Že proti koncu prejšnjega stoletja
so se tržaški planinci ukvarjali z mislijo,
da bi na Slavniku zgradili planinsko postojanko. V ta namen so leta 1893 kupili manjšo parcelo v sedlu med vrhom
Slavnika in sosednjo Grmado (Malim
Slavnikom), a zamisel niso uresničili.
Misel o gradnji planinske postojanke na Slavniku pa je oživela in tlela
zlasti med planinci, ki so se v velikem
številu po osvoboditvi Slovenskega PriKočo so planinci obiskovali že pred dograditvijo,
morja naselili na tem območju. Tako
dr. Viktor Volk (prvi z desne, stoji) s tržaškimi in
je bil že na ustanovnem občnem zboru
ljubljanskimi planinci leta 1956
Planinskega društva Koper 4. 3. 1949
dan predlog, da društvo zgradi na Slavniku planinsko postojanko. Zaradi neurejenih
mednarodnih odnosov pa do realizacije ni prišlo.
PD Koper se je pod predsedovanjem dr. Viktorja Vovka (društvo je vodil od
1949 do 1958, sicer pa planinski pisatelj in odlični poznavalec Istre, vsega slovenskega, zlasti gorskega sveta, pa tudi Karnije in Alp) aprila 1953 dogovorilo s Planinskim
društvom Sežana, da prevzame gradnjo planinske postojanke na Slavniku, ker stoji
Slavnik v območju občine Sežana. PD Sežana je izdelalo dva osnutka projekta za kočo,
ki pa ju je Planinska zveza Slovenije (PZS) kot neprimerna zavrnila. PZS se je načelno
strinjala z idejo gradnje planinske postojanke na Slavniku, jo v letu 1954 uvrstilo v
svoj program in PD Sežani odobrila kredit za gradnjo. V juniju 1954 so se predstavniki
društev in ostalih zainteresiranih zbrali na Slavniku in določili lokacijo koče tik pod
vrhom Slavnika. PD Sežana je z lastniki sklenilo dogovor za odkup približno 400 m2
zemljišč in plačalo tudi akontacijo, vendar z gradnjo ni pričelo. PD Sežana je oktobra
1954 predlagalo, da gradnjo prevzame PD Koper. S tem se je strinjala tudi PZS in že
odobreni kredit prenesla na PD Koper.
20. decembra 1954 je bil imenovan gradbeni odbor za gradnjo koče. Njegov
predsednik je bil Vide Štravs, tajnik Božidar Zega, blagajnik Rado Stergar, projektant
in nadzorni organ Jože Brec ter še nekaj drugih članov, ki so jim občasno pomagali.
Projektant Jože Brec je na površini 160 m2 koče načrtoval naslednje prostore: v
kleti dva ločena prostora z vkopano kapnico; v pritličju kuhinjo s shrambo, gostinsko
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sobo za 40 sedežev, dve mali sobi s po dvema ležiščema, sanitarije in razgledno teraso;
v prvem nadstropju dve večji sobi za 30 skupnih ležišč. Projekt je odobrila PZS, gradbeno dovoljenje je bilo izdano avgusta 1955 leta.
Ena glavnih nalog gradbenega
odbora je bilo zagotavljanje finančnih
sredstev. PZS je za gradnjo odobrila še
dodatna kreditna sredstva, sredstva pa
so prispevali tudi Okrajni ljudski odbor
Koper, PD Sežana, PD Koper, Društvo
prijateljev prirode Koper, SPD Trst pa je
dobavilo strelovod za kočo.
Aprila 1955 je bila koča zakoličena in izbran izvajalec del, zidarski mojster iz Kubeda, Jože Jakomin, ki je s
Gradnja koče leta 1956
svojimi delavci pričel z gradnjo 1. junija
1955. Vremenske razmere, pomanjkanje mehanizacije in predvsem finančnih sredstev
so podaljševali gradnjo. Dela so bila zaključena junija 1957. V gradnjo in opremo je bilo
vloženih 7.820.000 din.
Slavnostna otvoritev Tumove koče je bila 7. julija 1957 v prisotnosti mnogih eminentnih gostov in množice planincev z vse Primorske in širše Slovenije,
Trsta in Hrvaške.
Jeseni leta 1958, ko je PD Koper
predsedoval Drago Senica, je bila zgrajena cesta iz Hrpelj do Tumove koče, ki
je omogočila ustreznejšo oskrbo koče in
planincem izboljšala ponudbo. Jeseni
tega leta so začeli dela na električnem
daljnovodu in v decembru je koča dobila
elektriko.
Zaradi povečanega obiska in razvoja turizma v Slovenski Istri so se že
leta 1961 pojavile prve zamisli o povečanju koče in o večjih adaptacijskih
delih, v kar naj bi se vključila tudi Gostinska zbornica in Turistična zveza, a več
kot do idejnih projektov ni prišlo.
Večjih posegov v koči ni bilo,
skušali pa so vsaj izboljšati življenjske
pogoje: uredili so kopalnico in stranišče
Delovodja Jože Jakomin z delavci (arhiv TD Slavnik)
za oskrbnike, položili ploščice, obnovili
kuhinjo in druga manjša popravila.
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Januarja 1973 se je PD Koper, ki
mu je predsedoval Vinko Lovrečič, preimenovalo v Obalno planinsko društvo
Koper (OPD Koper).
V septembru 1976 je OPD Koper
na podlagi predračuna podpisalo pogodbo z OZD Steklo Izola za popravilo strehe – izvedbo kleparskih del na Tumovi
koči. Dela so bila opravljena pred jesenskim deževjem. Za poplačilo opravljenih
del v znesku 57.063 din je del sredstev
prispevala Obalna telesnokulturna skupKoča pred otvoritvijo
nost Piran.
Tumova koča je mnogo let nudila planincem prijetno stičišče za druženje ter
zavetje pred slabim vremenom, posebej v času zimskih neurij, ko potegne tako znana
kraška burja. Velik obisk planincev in novi sanitarni predpisi so planince OPD Koper
silili k razmišljanju, da bo potrebno kočo posodobiti in uskladiti z zahtevami časa.
Ta razmišljanja so se v letu 1982 pod predsedstvom Darka Butinarja odrazila v
odločitvi OPD Koper, da bo potrebno kočo prenoviti in razširiti. Opravljen je bil lokacijski ogled koče in bilo je ugotovljeno, da je obnova mogoča. Izvršni odbor OPD Koper
je pod predsedstvom Aleksandra Blažine posodobitev in razširitev Tumove koče na
Slavniku vgradil v srednjeročni plan 1986–1990 in dolgoročni plan 1986–2000.
V decembru 1984 so se pričele aktivnosti za razširitev in dozidavo
koče. OPD Koper je pri Kraškem zidarju
Sežana naročilo lokacijsko dokumentacijo za prizidek h koči, ki je bila izdelana
v novembru 1985. Hkrati z aktivnostmi
OPD Koper za razširitev koče je Radiotelevizija Ljubljana vodila postopek za
postavitev TV pretvornika Slavnik in
kasneje Hidrometeorološki zavod SRS
za gradnjo radarsko-računalniškega Tumova koča na Slavniku leta 1957
centra na Slavniku. Vse to je upočasnilo
upravni postopek za razširitev – prizidek Tumove koče.
V obdobju 1985–1988, ko sta OPD Koper vodila Jože Kržič in Karlo Kocjančič,
so bila opravljena v koči mnoga nujna vzdrževalna dela, ki so jih opravili: zidarski
mojster Rade Aščerič iz Prad pri Kopru, Splošna obrtna zadruga Galeb Izola in mnogi
planinci s prostovoljnim delom. Nadomestili so tudi dotrajano opremo in drobni inventar. Znesek opravljenih vzdrževalnih del, nabavljene opreme in inventarja je znašal
skupno 1.926.000 din.
Hkrati so se zbirala tudi sredstva za načrtovano razširitev koče, katerih priliv pa
je bil dokaj skromen. OPD Koper se je zavedalo, da bo načrtovana investicija velik zalogaj za društvo, zato je bilo zbiranju finančnih sredstev posvečena še posebna skrb.
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Idejni predlog prizidka koči za
nove sanitarije je izdelal Aleksander Blažina. Projektno dokumentacijo je v decembru 1984 izdelal Zdravko Leskovic.
Projekt je v stari koči predvidel: hodnik
z dostopom v garderobo s straniščem in
tušem za zaposlene, priročno shrambo,
dve sobi s po dvema ležiščema; stopnice
v prvo nadstropje in planinsko sobo s
40 sedeži, kuhinjo s stopnicami v klet.
Iz planinske sobe – jedilnice je dostop Postavljanje antene leta 1982/83
na razgledno teraso. Kletni del in nadstropje ostajata nespremenjena. V načrtovanem prizidku površine približno 40 m2 pa
večji predprostor, moške in ženske sanitarije za obiskovalce koče ter nadkrite vhodne
stopnice.
Čeprav je bila Tumova koča na Slavniku zgrajena že 1957, ni imela urejenega
zemljiškoknjižnega stanja, saj se je nahajala na tujem zemljišču. Zato sta dr. Božidar
Zega in Darko Butinar pričela z zahtevnim postopkom urejanja lastništva (odkup od
12 lastnikov) leta 1984. V novembru 1985 je po odločbi Geodetske uprave Sežana planinska koča 173 m2 in dvorišče z ohišnico 1458 m2 na parcelni številki 1364/4 k.o.
Podgorje vpisana v zemljiško knjigo, katere lastnik postane OPD Koper.
Leta 1987 ob 30. obletnici koče so bili na svečani seji izvršnega odbora sklenjeni
čvrstejši dogovori za izpolnitev programa sanacije in prenove koče iz leta 1985 ter za
načrtno zbiranje finančnih sredstev.
V februarju 1988 je bil izdelan predlog za gradnjo prizidka in večja vzdrževalna
dela na koči, ki ga je OPD Koper kot Program vzdrževanja, obnove in dograditve Tumove koče na Slavniku v letih 1986–1990 posredoval PZS. Izvršni odbor OPD Koper,
ki ga je vodil predsednik Karlo Kocjančič, je na seji 12. septembra 1988 potrdil Program sanacije in obnove Tumove koče na Slavniku. S tem je bila prižgana zelena luč za
neposreden pričetek del, za vodenje katerih sta bila pooblaščena: Milan Kerševan in
Dušan Garzarolli.
26. 7. 1988 je Občina Sežana (komite za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve) izdal potrdilo o priglasitvi
gradbenih del.
V novembru 1988 je bila na podlagi predračuna s SGP Stavbenik sklenjena
pogodba za sanacijo in obnovo sanitarij – prizidek. Delati se je začelo takoj,
vendar so zimske razmere onemogočile
nadaljevanje. Kljub temu je bil prizidek
zgrajen do III. gradbene faze (temelji, noGradnja prizidka v letih 1988/89
silni in predelni zidovi, stebri, nosilci in
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krovna plošča, hidroizolacija,
cementni obrizg notranjih
zidov in fasade) in zaščiten
pred vremenskimi neprilikami. Po obračunu za december
1988 je bilo v gradnjo vloženo 13.378.938 din.
SGP Stavbenik je z
nadaljevanjem prekinjenih
gradbenih del pričel marca
1989. Znesek ponudbenega
predračuna SGP Stavbenika
iz junija 1989 za dokončanje
programa, ki ga je potrdil Izkop jame za radijsko - računalniški center si je poleti 1990
ogledala tudi gospodarska komisija PZS
izvršni odbor OPD Koper
pred pričetkom del v letu 1988, je bil za društvo finančno nedosegljiv. Zato je bil z
izvajalcem SGP Stavbenik sklenjen dogovor, da se ponudbeni predračun z opustitvijo nekaterih del zniža na 158.961.895 din. Od tega bi OPD Koper plačal 40.000.000
din. Razliko do znižanega predračunskega zneska pa naj bi pokrili donatorji, za katere
pridobitev sta bila zadolžena Dušan Garzarolli in Miro Baraga. Gradbena pogodba pa
naj bi bila sklenjena, ko bi priliv sredstev pokril ponudbeno vrednost. V letu 1989 so
bila izvršena naslednja dela: oplesk kovinskih in pločevinastih delov strehe; elektroinstalacije prizidka in obnova le-teh v koči, prestavitev električne omarice in preložitev
električnega kabla za potrebe postaje radioamaterjev; vodoinstalacije prizidka in obnova le-teh v koči, montaža zunanje pipe ter montaža potrebne sanitarne opreme;
polaganje keramike v prizidku, kuhinji, shrambi in hodniku koče; slikarsko-pleskarska
dela prizidka ter kuhinje, shrambe, hodnika in sanitarij v koči; demontaža stare fasade, montaža toplotne izolacije in kovinske zaščitne obloge; demontaža obstoječega
štedilnika in montaža novega. Dela so izvedli: Stavbenik s kooperanti: Ivan Vinčec –
Kampel, Albin Grižon – Padna, Mehmed Hot – Piran, Stevo Koprivec – Koštabona,
Štefan Faflek – Koper, Termika – Ljubljana, in izvajalci: Jože Pertinač – Koper, Elektro
Sežana, Furlan – Škofljica pri Ljubljani, Bogomir Debevec – Postojna, Franc Lampe –
Ankaran. Pri tem pa ne smemo prezreti angažiranosti in prostovoljnega dela planincev
OPD Koper. Obnovitvena dela na koči in prizidku sanitarij so bila zaključena 27. 10.
1989. V opravljena dela ter nabavo opreme in drobnega inventarja je bilo vloženo
1.825.000.000 din.
Realizacijo srednjeročnega programa 1986–1990 bi OPD Koper ne mogel izvršiti
brez izdatne podpore donatorjev, zato je prav, da jih navedemo: SGP Stavbenik, Zavarovalna skupnost Triglav, enota Koper, Zavarovalna skupnost Croatia, enota Koper, Luka Koper, Marina Portorož, Emonacommerce Koper, Intereuropa Koper, Istrabenz Koper, Casino Portorož, Rižanski vodovod Koper, Lama Dekani, Agrarija Koper,
Splošna banka Koper, Iplas Koper, Jugoslovanska izvozna in kreditna banka Beograd,
podružnica Koper, Telesno kulturna skupnost Koper ter mnogo posameznih planincev
in drugih ljubiteljev Slavnika.
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Kljub ogromnemu opravljenemu
delu in vloženim izdatnim finančnim
sredstvom pa program dokončne ureditve Tumove koče še ni bil končan. Zato so
se investicijska vlaganja v srednjeročnem
obdobju 1991–1995, ko je OPD vodil
Franc Gorišek, nadaljevala.
Za načrtovano ureditev kletnih
prostorov koče (ometa sten, tlaka, odvodnjavanja kleti, ureditve kapnice,
stenske in talne keramike) je OPD pridobilo ponudbo SGP Stavbenik v februarju 1991. Zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev je bila pogodba s SGP Stavbenik podpisana šele v decembru 1991.
Dela so bila izvedena in zaključena v
letu 1992, vložena sredstva so znašala
244.340 din.
Oblaganje kletnega zidu je izvedel
SGP Stavbenik na podlagi ponudbe iz
marca 1992 in podpisane pogodbe koDruštvo je svojo 40-letnico pričakalo s prenovljeno nec aprila 1992 in dodatka št. 1 iz avgukočo; najzaslužnejša Milan Kerševan (tretji z leve) sta 1992. Dela so bila izvedena v letu
in Dušan Garzarolli (prvi z leve) ter takratni gos- 1992, vložena sredstva 485.595 din.
podar koče Jože Balentič (četrti z leve) in oskrbnik
V programu iz decembra 1992 je
Ernest Pasutto (drugi z leve)
OPD Koper načrtoval: adaptacijo – povečanje jedilnice na 54 m2 oz. 70 sedežev (premaknitev stene na čelni fasadi, zamenjava oken in balkonskih vrat, zamenjava lesenega poda s keramiko); povečanje razgledne
ploščadi na 24 m2 (armiranobetonska plošča na bočnih stebrih, hidroizolacija, keramitni tlak in kovinska ograja); obnovo strehe (ključavničarska in kleparska dela). Na
podlagi pridobljenih predračunov (SGP Stavbenika januarja 1993 in oktobra 1993)
je bila oktobra podpisana pogodba s
SGP Stavbenikom in aneks št. 1 avgusta 1994. Dela so bila izvedena v letu
1994, vložena sredstva pa so znašala
3.476.087,30 din.
Ob 40-letnici koče leta 1997 je
bila po projektu Zdravka Leskovica izvedena zunanja ureditev koče, in sicer:
dostopne stopnice s poti na plato pred
kočo s parapetnim zidom in odvodnjavanjem, plato pred prizidkom v dveh
nivojih. Platoja sta finalno obdelana z Gradnja prizidka
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granitnim venecijanskim tlakom. Dela je vodil Darko Butinar, izvajala pa Komunala
Sežana. Vložena sredstva: 734.966,00 SIT.
V letu 2000 je OPD Koper zaradi izredno slabe ceste od Hrpelj do Tumove koče
pričelo, skupaj z vsemi potencialnimi uporabniki, aktivnosti za njeno obnovo. Kljub
želji, da se obnovi cesta v celoti, so bile predračunske vrednosti za uporabnike, ki so bili
pripravljeni sofinancirati obnovo, nedosegljive. Zato se je pristopilo le k delni obnovi.
Pogodbo s Cestnim podjetjem Koper (CPK) je predsednik OPD Koper, Darko Butinar,
podpisal v oktobru 2003. Opravljena dela je prekinila zima, tako so bila dokončana
šele aprila 2004. Potrebna sredstva v znesku 1.350.000,00 SIT so prispevali: OPD Koper, RTV Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS, Elektro Sežana, Mestna občina Koper,
DARS Celje in CPK v delu.
Jeseni 2003 so se začele priprave za generalno obnovo zastarele in nehigienske
kuhinje. GAST PROJEKT je v novembru 2003 izdelal tehnološki načrt opreme, ki jo
je dobavil Janez Kastelic iz Grosuplja. V juliju 2004 so bila opravljena naslednja dela:
demontaža vse kuhinjske opreme, odbijanje ometov, dolbljenje kanalov za novo elektroinstalacijo in montažo električne omarice, zamenjava hidroforja, obnova vodoinstalacije – pipe, položitev keramike v kuhinji in na stopnicah v klet, dopolnitev elektro
napeljave v kleti in garaži, pleskanje vhoda, kuhinje in hodnika, čiščenje greznice, zamenjava kompletne opreme kuhinje. Obnovo je vodil Darko Butinar, dela so opravili
planinci s prostovoljnim delom. Vložena so bila sredstva v znesku 3.015.000,00 SIT.
Leta 2005 je bilo zamenjanih sedem lesenih oken in vgrajena nova vhodna vrata. Vrednost del je bila 906.270,00 SIT. Leta 2006 je bilo zamenjanih sedem lesenih
polken s plastičnimi v vrednosti 909.595,20 SIT, leta 2007 pa saniran del terase, ki je
izpostavljen neugodnim vremenskim razmeram.
Danes, po 50 letih, je koča lahko v ponos Obalnemu planinskemu društvu Koper
in njegovim članom, ki so in še skrbijo zanjo.
Dušan Garzarolli
Viri:
Arhiv OPD Koper
Zbornik OPD Koper 1949–1989
Zbornik ob 50-letnici OPD Koper
Kronika 1989–1999

Zaslužen počitek nekaterih na delovni akciji leta 1994
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Otvoritev obnovljene koče l. 1989 s predstavniki podjetij, ki so obnovitev omogočila

Obnovljena koča z urejeno okolico leta 1997 (arhiv TD Slavnik)
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ZAKAJ POIMENOVANJE KOČE PO DR. HENRIKU TUMI?
V kroniki lahko preberemo, da je takratni predsednik društva, dr. Viktor Vovk,
na slovesni otvoritvi koče predlagal, naj bi se koča imenovala Tumova koča v spomin in
priznanje znanemu in nadvse zaslužnemu slovenskemu planincu, alpinistu, pisatelju
in političnemu delavcu dr. Henriku Tumi (1858–1935). Predlog je bil z navdušenjem
sprejet.
O LIKU DR. HENRIKA TUME
Ob proslavljanju častitljive 50-letnice Tumove koče na
Slavniku je primerno, da vsaj s kratkim in poljudnim orisom,
vendar z vsem dolžnim spoštovanjem počastimo spomin na
dr. Henrika Tumo (1858–1935), po katerem se imenuje naša
koča. V veliko čast si lahko štejemo, da nosi ta skromni planinski objekt ime po znamenitem človeku, resničnem velikanu slovenske politične, kulturne in planinske zgodovine,
ki je dobršen del svojega življenja preživel na Primorskem
(Postojna, Trst, Tolmin, Gorica). Veliko zaslugo za to poimenovanje ima prav prvi predsednik društva dr. Vovk. Čast toDr. Henrik Tuma
rej, ki sedanjo in predvsem bodočo generacijo planincev na
obalnem območju v mnogočem zadolžuje.
Pisati o liku in delu dr. Tume ob tej priložnosti je trikrat težko. Prvič zato, ker
v tako ozko odmerjenem prostoru ni mogoče zaobjeti pomena in veličine njegovega
dela, ne da bi predstavili čas, v katerem je deloval, čas, ki mu ni bil naklonjen in ki ga
je Tuma tako izrazito presegal. Drugič zato, ker je v svojih delih želel ostati brezoseben, kot da je pomembno le njegovo delo samo; le-to pa vsekakor ni lahkotno branje
slikovite, doživljajske in čustvene vsebine, kakršno srečamo v Kugyjevih delih, ampak
prej resno znanstveno delo. Tretjič pa zato, ker bi z omejitvijo na samo planinsko plat
njegovega delovanja resno prizadeli lik tega univerzalnega človeka.
Njegovi življenjski kronisti so zapisali, da je od matere podedoval zagrizeno delavnost, urejenost in skrbnost, trmo in skrajno resnicoljubnost, od očeta, sicer čevljarja češkega rodu, pa intelekt, revolucionarno naravnanost, globoko poštenost, nadarjenost za jezike (dopisoval si je z mnogimi znanimi politiki in planinci tedanjega časa v
mnogih svetovnih in večini slovanskih jezikov) in glasbo. Čeprav sta mu bila najbližja
zgodovina in jezikoslovje, se je odločil za študij prava, verjetno prav zaradi svobodomiselnih nazorov in zavzemanja za pravičnost.
Klasično dobo slovenskega planinstva označujejo tri velika imena: Frischauf,
Kugy in Tuma. Širši javnosti je dokaj dobro poznan Kugy – tudi TV-nadaljevanka nam
ga je še približala – medtem ko je dr. Tuma, ki mu je po zaslugah za razvoj planinstva
najmanj enak, po krivici zapostavljen. V nekaterih slovenskih planinskih krogih se je
udomačila predstava, da sta bila Kugy in Tuma, velikana Julijskih Alp, sicer sodobni24

ka, oba rojena istega leta 1858, velika tekmeca ali celo sovražna nasprotnika. Velika
zmota – kot je dokazal dr. Miha Potočnik v svojem prispevku v Planinskem vestniku
daljnega 1985 leta. Enemu je bilo v gorah v ospredju estetsko doživljanje, drugemu
športno udejstvovanje z vsemi etičnimi in kulturnimi sestavinami. Oba sta se dobro
poznala, se med seboj nadvse spoštovala ter enakopravno priznavala. Oba sta vredna enakega spoštovanja, morda pa nam je čustveni opisovalec in pesniški zanesenjak
Kugy bližji in bolj pri srcu kot pa razumniški dr. Tuma.
Trajen spomenik v planinski kulturi in tudi v znanosti slovenskega naroda si
je dr. Tuma ustvaril z deloma «Imenoslovje Julijskih Alp» in «Pomen in razvoj alpinizma». Zlasti zadnje, po katerem ga upravičeno štejemo za utemeljitelja alpinizma pri
nas, je v svetovnih okvirih pomembno delo. Obema deloma je posvetil več kot 30 let
načrtnega, sistematičnega zbirateljskega in raziskovalnega dela.
Pri imenoslovnem delu, ki je zahtevalo mnogo znanja filozofije, geografije in
jezikoslovja, je pri preprostih ljudeh iskal ljudska imena in jih tako otel pozabi. Njegova zasluga je, da so se v zahodnem delu slovenskega etničnega ozemlja kljub hudemu
potujčevanju ohranila pristna domača imena gora, ki se še danes uporabljajo. Kako dosleden pri zavzemanju za slovenski jezik je bil, kažejo nekateri življenjepisni navedki,
da je v dolgoletni sodniški službi na Tržaškem in Goriškem kljub uveljavljeni italijanski
praksi dosledno uradoval v slovenskem jeziku. Vsem svojim desetim otrokom je dal
izključno slovenska oziroma slovanska imena. Veliki ljudje se pač izkazujejo z osebnim
zgledom. Naj na tem mestu opozorimo, da je Tumovo delo na tem področju nadaljeval
dr. Viktor Vovk, ki se ga prav tako hvaležno spominjamo kot pobudnika organiziranega planinstva na slovenski obali po vojni.
Po dojemanju gorništva, ki ga je idejno, poglobljeno filozofsko, sociološko in
psihološko utemeljil v knjigi «Pomen in razvoj alpinizma», mu ni bil nihče dorasel. Ni
pretirano, če rečemo, da ga po vsestranskem pristopu in sociološkem razumevanju planinstva kot objektivnega pojava v družbi še do danes na naših tleh ni nihče presegel.
Pomemben delež ima Tuma tudi v slovenski politiki na prehodu v prva desetletja prejšnjega stoletja kot član socialdemokratske stranke, zaveden Slovenec in borec
za delavske pravice, zlasti ko je deloval na Goriškem. Zaradi svobodomiselnih nazorov
je imel težave že v rosnih dijaških letih s pogostimi izključitvami iz šole. Svojo pokončnost, vztrajnost in visoko etično držo je v zrelih letih izkazoval kot večkratni poslanec
v goriškem deželnem zboru. Za delavstvo in njegove pravice se je zavzemal tudi pri
svojem odvetniškem delu. Znano je, da je kot odvetnik leta 1924 uspešno zagovarjal mlade slovenske revolucionarje, ki so preprečili orjunaško zborovanje v Trbovljah.
Politiko je kot eden naših socialistov bolj leve usmerjenosti jemal kot nazor, dolžnost
javnega delovanja, ne pa kot oblast. Morda je tudi zato na svoje politično delo pozneje
gledal z razočaranjem v svojih spominih «Iz mojih let».
Tudi Planinski vestnik, glasilo slovenskih planincev, brez 30-letnega sodelovanja dr. Tume, od leta 1905 pa vse do smrti, ne bi postal za vse čase pomembna zakladnica planinskega gradiva in dragocena dokumentacija časa. Poleg planinstva pa se je v
publicističnih prispevkih in javnih nastopih na zborovanjih loteval zelo različnih tem,
tako aktualno političnih, znanstvenih s področja filozofije, sociologije, etike, religije,
kot tudi čisto življenjskih, baje celo s področja spolnosti.
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Tuma pa ni bil, kot bi se ob tem grobem orisu zdelo, samo globok mislec, človek
naprednih demokratskih idej in dialektičnega pogleda na svet. Čeprav je bil v vsakdanjih rečeh po pripovedovanju svojcev izrazito nepraktičen, pa je to pomanjkljivost
dodobra nadomestil z neko drugo prakso, namreč delovanjem na področju alpinizma.
Njegovi prvenstveni vzponi so številni. Sam in prvi je preplezal severno steno Mojstrovke, skupaj s trentarskim vodnikom Jožetom Komacem pa je že leta 1910 kot prvi
Slovenec preplezal slovito severno steno Triglava. Preplezal je stene Jerebice, Loške
stene, Rombona, Velikega Špičja, Kanjavca; prečil grebene Bavškega Grintavca ter drugih trentarskih gora.
Naj si za konec za oris lika dr. Henrika Tume sposodimo misli dr. Josipa Tominška, ki mu jih je kot urednik Planinskega vestnika namenil ob smrti pred 72 leti,
kljub temu da v mnogočem ni soglašal z njegovimi nazori: »… Bil je najmarkantnejši
zastopnik, najvidnejši reprezentant našega planinstva doma in po svetu. Z njegovo osebo
smo Slovenci leta 1934 v Mednarodni uniji planinskih zvez stopili prvikrat na plan... Naša
dolžnost je, da njegova dela privedejo k zaključku njegovi nasledniki – več jih mora biti, da
do neke mere odtehtajo njegovo vsestranost... Izreden človek je bil Tuma, odličnih lastnosti. Imel je tudi slabosti, saj je bil človek, a te so v njem pognale najbolj, ker je svoje prave
zmožnosti hotel izčrpati do skrajnosti... Svet ga je sodil, da je čudak, toda, ali ni vsak izredni
človek čudak?!«
In še misel dr. Toneta Strojina, dobrega poznavalca in avtorja monografije o
Tumi: »Narodno zaveden in svetovnonazorsko pred mnogimi si je dvakrat težje utiral življenjsko gaz. Pregazil jo je moški, čeprav so bili nekateri zameti globoki. Ne dajmo, da njegovih izgaženih stopinj preveč ne zamete čas!... Tak Tuma pomeni simbol. Več kot človek
iz množice. Narod, ki izgubi svoje simbole, maliči svoje vrednote.« In v zapisu v zborniku
našega društva ob 40-letnici delovanja: »Zadnje besede o slovenstvu in slovenskem narodu žal ni dorekel, čeprav mu je bilo naklonjeno dolgo življenje, da je lahko primerjal različna
narodova obdobja med seboj. Neizpolnjen je ostal njegov sen o Trstu kot slovenskem oknu
v svet in o univerzi, taki, kjer bi pripadniki dveh sosednjih narodov prosvetljevali Ijudstvo
ob Adriji, dalje o Trstu kot slovenskem glavnem mestu, saj tudi Ljubljana za slovenstvo v
takratnih časih ni veliko pomenila. Zakaj se ob prevratu nismo bolj prebudili, kot smo se, je
žal ostalo zamujeno. Tumova koča na Slavniku gleda daleč od mestnega vrveža pristaniškega
mesta ob Jadranu. Prav zato je dr. Viktor Vovk predlagal poimenovanje koče na Slavniku po
Tumi v spomin nanj, slovenski zgodovini v opomin, prihajajočim rodovom pa v vodilo.«
Vse, kar je Tuma začel, je bilo fundamentalno za kulturo gorništva, vse to zavezuje k izpopolnitvi, dopolnitvi in posodobitvi. Nedokončano Tumovo delo opozarja na
zadolžitve slovenske planinske organizacije in vidnih posameznikov v prihodnje. Ne bo
lahko, kajti sodobni čas, zaznamovan z globalizacijo, tekmovalnostjo, potrošništvom,
pomanjkanjem časa in vsakršno površnostjo in brezbrižnostjo, zlasti na duhovni ravni,
ni najbolj naklonjen tako vseobsežnemu pojmovanju planinstva, kot ga zasledimo pri
Tumi. Vsekakor bi bil Tuma spričo svoje delavnosti in plemenitega stremljenja, ki ni
dopuščalo raznih človeških slabosti, današnjemu času zelo strog sodnik.
Jože Kržič
26

foto: Jaka Jeraša

foto: Valter Valenčič

Slavnik odlikuje čudovit obsežen pogled na Materijsko podolje, Čičarijo, Brkine, Snežnik
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SPOMINI NA GRADNJO KOČE
IDEJA O KOČI JE STARA ŽE 114 LET
Od nekdaj je bil Slavnik najzanimivejši in najbolj obiskan izletniški kraj za
Tržačane. V literaturi smo zasledili, da je italijansko planinsko društvo Società Alpina
delle Giulie, Sezione di Trieste del CAI, že leta 1893 kupilo zemljišče v sedlu med vrhom Slavnika in Grmado, da bi tam zgradilo planinsko postojanko. Poudariti pa moramo, da našim najstarejšim sogovornikom iz vasi to ni znano. Ker pa se je ta podatek
večkrat omenjal v pisnih virih, smo se odločili zadevo podrobneje raziskati.
Že omenjena površina parcele, približno 40 m2, se ni ujemala z velikostjo parcel
na Slavniku, saj so bile zelo velike. Čeprav smo razpolagali s skromnimi podatki, smo
se obrnili na geodetsko upravo in zemljiško knjigo. Prva iskanja so bila žal neuspešna.
Uspeli smo izvedeti le-to, da je agrarna reforma 1948 vse tujce razlastila. Trmasto smo
vztrajali naprej in po mapi KO Podgorje za območje Slavnik iskali najmanjšo parcelo.
Nekega večera pa nas je poklicala ga. Maruška iz OPD Koper in nam razkrila zanimiv
podatek, da je med pregledovanjem društvenega arhiva našla zanimivo listino, Odločbo o razlastitvi iz leta 1949. Prebrala je njeno vsebino in ostali smo brez besed. Bili smo
navdušeni in smo ji kar zavidali. Veselje je bilo obojestransko, saj je vedela, koliko časa
in požrtvovalnosti vlagamo v raziskavo.
Z novimi podrobnejšimi podatki smo na zemljiški knjigi in geodetski upravi
prišli do zaključka: iskana parcela ima številko 1361/2, velika je 21 m2. Nastala je iz
parcele 1361. Iz zgodovinskega izpisa je razvidno, da sta junija 1893 zemljišče prodala
lastnika Michele in Giuseppe Pollak iz Podgorja. Pri iskanju sorodstvenih vezi je bilo
kar nekaj težav, saj je v vasi več družin s priimkom Poljak (poitalijančeno Pollak), ki je
pri nekaterih družinah že stoletje nespremenjen, v drugih pa se je priimek spremenil
ali izginil (poroke, izseljevanje).
Po vpogledu v stare župnijske knjige in ob pomoči župnika g. Romana Lebana
smo ugotovili, da sta zemljišče prodala Jože in Miha Poljak ali po domače Jože in Miha
Tomažev. Danes je lastnik te parcele Občina Sežana.
Poudariti moramo, da je bilo planinsko Društvo Società Alpina delle Giulie aktivno že od leta 1883 in da je bilo usmerjeno zelo nacionalistično in iredentistično.
Mirka Rojc
SREČANJE Z EDINIM ŠE ŽIVEČIM ČLANOM GRADBENEGA ODBORA
Edini živeči član gradbenega odbora za Tumovo kočo na Slavniku je g. Jože Brec,
projektant in nadzornik gradnje. Že ob 40-letnici koče se je ljubeznivo odzval na povabilo društva. Darko Butinar in takratni predsednik Franci Gorišek sta ga popeljala
na Slavnik, da je po dolgem času spet videl kočo – dograjeno in obnovljeno, s pravkar
urejeno okolico.
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Zadovoljen s skrbnostjo in gospodarjenjem je društvu naslednji teden
izročil svoj originalen izvod načrta
Tumove koče, nato pa z društvom ni
imel več stikov. A 50-letnica koče ne bi
mogla mimo njega. Ker preživi g. Brec
del leta v Rimu, ga ni bilo lahko najti.
Potrudil se je Darko in imel srečo. Dolgo
je poizvedoval za njim, a končno se mu
je sam oglasil. In nekega vročega junijskega dne sva v Loggi ob skodelici zelenega čaja z njim poklepetala Darko
in Maruška. Pričakal naju je živahen in
radoveden. Kar ne moreš verjeti, da je v
starejšem možaku skrite tolike energije,
živahnosti in optimizma. In tudi spomiJože Brec ob zadnjem srečanju
nov. Podrobnosti o sami gradnji koče so
sicer ušle iz glave. Kako ne, saj je za njim obsežno delo. Ko se je vrnil 1945 v Koper, je
kot gradbeni strokovnjak gradil v Istri in na Primorskem, se leta 1964 vključil v delo za
ZAMTES (Zavod za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje) v Beogradu in delal v Libiji, Šrilanki, po upokojitvi leta 1973 pa se je odzval
vabilu Vatikana in projektiral cerkve, predvsem v Južni Ameriki (Ekvador). Pravi, da
dokončuje še zadnji projekt, potem pa bo to delo opustil.
In kaj nam je povedal o gradnji Tumove koče? G. Jože je izdelal projekt in izvajal
nadzor pri sami gradnji. Rad je imel hribe in zato je takoj po prihodu v Koper poiskal
planinstvu naklonjene ljudi. Nalogo je opravljal odgovorno, zato je moral velikokrat na
Slavnik. Običajno so se pripeljali z vlakom do Prešnice, kasneje tudi s prvim avtomobilom – topolinom do Podgorja. Na vrh pa vedno peš, saj ceste na Slavnik iz Hrpelj še
ni bilo. Spominja se delovodje, mojstra Jožeta Jakomina in nekaj delavcev, ki so delali
v težkih razmerah, brez mehanizacije, če izvzamemo drobilec, ki je v nekaj dneh zmlel
potrebno količino izkopanega kamenja v pesek. Za omete potreben droben pesek so
pripeljali od vznožja Slavnika blizu Jelovic, kjer so ga nakopali. Potrebno apno so pridobili na kraju samem, za kar so bili najeti apneničarji iz Brguda. Vode je bilo le malo
v kalu, v glavnem jo je bilo treba dovažati. Delavci so si za bivanje in prenočevanje
postavili zasilno barako.
Z ostalimi člani odbora je sodeloval že pri iskanju najustreznejšega prostora za
kočo, izbrali so lokacijo tik pod vrhom, da bi bila kolikor mogoče zaščitena pred sunki
burje in od koder je lep razgled. A je burja, zlasti v zimskem času, povzročila hude
težave, saj je kar dvakrat uničila pločevinasto strešno kritino; to se je zgodilo zaradi
tega, ker je bila izvedba kljub opozorilom izvajalcem nepravilna glede na razdiralno
moč burje.
Ponosen je, da so uspeli zgraditi kočo na priljubljenem Slavniku. Zato upa, da se
bo lahko udeležil proslave na vrhu Slavnika ob 50-letnici koče.
Maruška Lenarčič in Darko Butinar
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GRADNJA KOČE IN JELOVICE – POMEMBNO IZHODIŠČE
Da bi lažje dojeli težavnost pri izgradnji koče na Slavniku, se moramo v mislih
vrniti več kot petdeset let nazaj. Slavnik je bil z vozilom nedostopen. Cesta iz Hrpelj je
bila zgrajena leta 1958, ko je bila koča že zgrajena. Iz okoliških vasi pa so na goro vodile samo številne steze in kolovozne poti, ki so bile prevozne le z volovsko in konjsko
vprego. Za dovoz na Slavnik je bilo potrebno iz Podgorja premagati 500 m nadmorske
višine. Veliko vprašanje gradbenega odbora je bilo, kako na Slavnik prepeljati gradbeni
material za gradnjo.
Odločili so se, da bazo postavijo v
Jelovicah. V gostilni Čendak (pri Lazarju) je bil »štab«. Ves material: cement,
apno, grede, deske... je iz Kopra, Sežane... prihajal v Jelovice. Od tam so ga
»furmani« z vozovi prepeljali na Slavnik.
Material so prevažali gospodar gostilne
Lazar Čendak, Jože Čendak (Pirin), Ivan
Juriševič (Jovanin), Mirko Čendak (Pažetov), Anton Čendak (Čubin). Pot se je
Lazar Čendak, gostilničar iz Jelovic, je s svojim vila iz Jelovic na »Mali Gržan« v »Vinčekonjem pogosto oskrboval kočo (arhiv TD Slavnik) rijo«, na »Škrile« in od tam na Slavnik.
Jelovice ležijo na nadmorski
višini 700 m, zato je bila pot bolj položna. Kot je pripovedoval Vlado Čendak (Fabričov iz Jelovic), so začetna
dela – izkop temeljev in izkop vodnjaka
opravili možje iz Jelovic: Vlado Čendak
(Fabričov), Mirko Čendak (Pažetov),
Ivan Čendak (Juretov), Martin Čendak
(Pirin), Ivan Mamilovič (Blažinov), Ivan
Čendak (Celin), Jože Čendak (Slonov),
Ivan Poropat (Mihetov) in Renato Delfar (Fabričov). Najel in plačeval jih je
Jože Jakomin – gradbeni delovodja iz
Kubeda. Na Slavnik so odšli, še preden Vlado Čendak pred gostilno v Jelovicah
je bila zgrajena baraka. Tam so delali
približno 3–4 mesece. Kamenje, ki so ga izkopali pri pripravi temeljev in vodnjaka,
so na kraju samem oblikovali, da je postalo primerno za gradnjo koče. Tudi pesek za
malto so izkopali v »Vinčeriji«. Naš sogovornik Vlado Čendak (Fabričov) ima na tiste
čase lepe spomine. Takrat je bil mlad fant, spominja se velike sloge in težkega dela. Za
tiste čase je bila gradnja koče nenavaden dogodek. Ljudje so govorili, da se na Slavniku
gradi hotel.
Mirka Rojc
31

BORI OB KOČI
Na željo članov Obalnega planinskega društva Koper bom poskušal povzeti spomine na pol stoletja oddaljeni čas aktivnosti takratne koprske taborniške »mularije«.
Soproga znanega zdravnika dr. Branka Šalamuna, gospa Dagmar, je skupaj (v
kolikor se ne motim) z gospodom Igorjem Pelanom v Kopru ustanovila krajevno organizacijo tabornikov. Zbrali so skupino dijakov, ki so bili prvi taborniki, in skupaj z
njimi ustanovili Taborniški odred Srebrnega galeba. Koprskim «mulcem« nam je taka
aktivnost kar ugajala, saj razen telovadnega društva Partizan ni bilo druge mladinske
aktivnosti, prepuščeni smo bili vzgoji naših družin, na «robutanje« po takrat prazni
Semedeli in ulici. Pri tabornikih pa so nas učili življenja v naravi in spoštovanja le-te
ter pravih odnosov med ljudmi. To delovanje se nam je zdelo zelo pustolovsko in pod
vplivom knjig o indijancih kar zabavno.
No, v tem
smislu je tudi nastala
akcija
»Dajmo,
nasadimo
borova
drevesa na Slavniku«
zaradi zaščite pred
burjo nove planinske
koče. Mislim, da je
bilo leta 1955 ali
morda 1956, v lepem,
nekoliko
svežem
vremenu, ko so nas,
tabornike, v Kopru
naložili na tovornjak
skupaj z orodjem in
nas odpeljali preko
Črnega Kala, Petrinj
Bori ob koči danes
in Kozine na Slavnik.
Res se ne spominjam, ali je bila cesta na Slavnik urejena oziroma nova ali smo se peljali
po kakem kolovozu (opomba: ceste je bila odprta šele 5. oktobra 1958). V spominu pa
mi je ostalo, da je dr. Branko Šalamun izstopil v Petrinjah in se odpravil peš na Slavnik,
takrat se mi je zdelo, da bo hodil silno daleč tja gor na tisto goro.
Na gori so nas sprejeli gozdarji in nas poučili, kako naj sadimo male sadike bora.
Sadike so bile velike kakih 20 cm. V tisti plitvi kamniti zemlji smo morali izkopati luknjo, vanjo položiti sadiko, jo zasuti z zemljo in zaliti z vodo. Zaradi svoje domišljavosti
se spominjam, da sem zasadil enega od borovcev skrajno desno ob rob ostalih, zato da
bom vedel, kateri je moj.
Zdi se mi, da poslopja Tumove koče takrat ni bilo ali pa so bili le temelji, spominjam pa se, da je bila tamkajšnja travnata ravan prazna.
Lucijan Pelicon
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KAJ SO PISALI O GRADNJI IN OTVORITVI KOČE
V Zborniku OPD Koper 1949–1989 v prispevku Kako smo gradili Tumovo
kočo na Slavniku Dr. Božidar Zega (dolgoletni društveni delavec) med drugim navaja:
»… Posebej naj bo navedeno, da je gradnjo koče ves čas spremljal tudi lokalni tisk in tako pripomogel, da je to akcijo spoznal tudi širši krog prebivalstva in jo spremljal s simpatijami.«
To potrjujejo mnogi članki:
Slovenski Jadran, št. 24, 8. junija 1956 v članku Slavnik vabi planince poroča:
»Planinska koča je že pod streho… Letošnje vreme je bilo zelo muhasto in je vsem nagajalo,
tudi planincem. Šele zadnje dni maja je toplejše vreme omogočilo vzpone na nižje planinske
točke. 27. maja je priredilo koprsko društvo skupinski izlet na Slavnik. Namen izleta je bil
ogled koče, ki jo še gradijo in pregled poti, ki jo bo treba že v kratkem markirati. Izlet je lepo
uspel, škoda le, da se ga niso udeležili tudi mlajši planinci...«
Tudi v Slovenskem poročevalcu so o koči pisali in jo, danes bi rekli, promovirali
že pred otvoritvijo, saj je bil že 14. julija 1956 objavljen članek Slavnik vabi, kjer med
drugim piše:
»… PD v Kopru je namreč lani v surovem stanju zgradilo na Slavniku lepo zgradbo,
kjer bodo planinci našli lepo zavetišče… Na Slavnik vodijo številne poti, najprikladnejše pa
iz Hrpelj - Kozine, Prešnice in Podgorja. Prav bi bilo, da bi čimprej markirali vse glavne poti,
tako da obiskovalci Slavnika ne bi hodili na vrh kar po svoje in preko senožeti.«
V članku, objavljenem v Ljudski pravici, 10. aprila 1957, med drugim beremo:
»Cilj in naloga, ki so si jo zadali koprski planinci, je bil zgraditi planinsko kočo na
Slavniku (1028 m) … Koča bo predvidoma odprta za rojstni dan predsednika Tita, to je 25.
maja... Markacijski odsek je lani markiral kar pet poti na Slavnik, tako da je le-ta dostopen iz
več smeri… Od Nanosa do vrha Slavnika je bila transverzala markirana že prej...«
Osrednji časnik Slovenski poročevalec, je 5. julija 1957 vabil planince
na otvoritev z daljšim, zelo zanimivim
prispevkom, ki naj bi prvi tisočak nad
morjem približal planincem iz vse Slovenije. Navajamo nekaj značilnih misli:
»Slavnik (1028m) gora primorske
planinske mladine. Združiti gore in morje,
to je namen planinskega društva v Kopru,
ki je na »Istrskem Triglavu« zgradilo planinsko kočo… Pred nekako pol stoletjem je
Društvo je vabilo na otvoritev koče s plakati
italijansko planinsko društvo v Trstu priporočalo svoji mladini, naj Slavnik obiskuje pogosto v začetku izletniške sezone. Čeprav so
poudarjali, da je to lepa razgledna točka in gora s posebnim rastlinstvom, so vendarle gojili pri
tem čiste politične namene. Toda to prepustimo njim, saj so okusili kraški kamen, na katerem
so zrasli ljudje kamenitega kova, ki so branili svojo skopo, a vendar domačo grudo. Z italijanizacijo vrha na ime Monte Taiano - menda v spomin na nekega rimskega vojskovodjo - so hoteli
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menda dokazati, da je ta zemlja že od rimskih časov njihova. Toda tudi med slovensko planinsko mladino v Trstu pod Avstrijo in še posebej pod fašizmom je močno utripalo planinsko in
kajpak tudi domoljubno srce. Semkaj so prihajali mladi slovenski planinci in intelektualci iz
Trsta ter s Krasa, da so se mirno in varno porazgovorili, potem pa svobodno zapeli slovenske
pesmi... Obiskujte Slavnik, posebno pa pridite k otvoritvi, da boste spoznali del slovenske
domovine in list iz njene zgodovine.«
7. julija 1957 se je zgodila otvoritev koče – uresničila se je dolgoletna
želja planincev in ljubiteljev Slavnika.
Dr. Božidar Zega o otvoritvi piše:
»… Koča je bila odprta 7. julija
1957 s primernim planinskim slavjem.
Poleg številnih planincev z vse Primorske,
iz Slovenije in Hrvaške so se slavja kot gostje udeležili predsednik PZS, Fedor Košir,
član zveznega izvršnega sveta, dr. Marijan
Brecelj, član izvršnega sveta LRS, Tone
Bole, sekretar Ljudske skupščine LRS in
načelnik GRS pri PZS, dr. Miha Potočnik,
predstavniki Okrajnega ljudskega odbora
Koper in občinskih ljudskih odborov Koper,
Sežana in Hrpelje, več članov upravnega
odbora PZS ter predstavniki planinskih
društev in organizacij.
Slavnostni govornik je bil predsednik našega društva, dr. Viktor Vovk. V svojem govoru je orisal pomen Slavnika in se
zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli
h gradnji te druge planinske postojanke
na južnem Primorskem in prve blizu JaMladini iz Podgorja je otvoritev koče pomenila
dranskega morja. Govornik je opozoril na
velik praznik (arhiv TD Slavnik)
Slavnikove odlike: na prečudovit, enkraten
in izredno obširen razgled, prelepo floro, številne zanimivosti geološkega in speleološkega
sveta, pa tudi na posebno imenoslovje in dialekte prebivalstva pod Slavnikom. Fedor Košir
je poudaril pomen koče za osvobojeno slovensko Primorje in je temu planinskemu prazniku
dal primeren politični poudarek. Besede dr. Marijana Breclja, ki je bil sam aktiven planinec
in alpinist, so izzvenele kot pobuda za intenzivno in požrtvovalno delo pri izgradnji naše
socialistične domovine. Predstavnik PD Celje pa je zaželel, da ta koča v južnem delu Primorske in v bližini morja ne bi bila samo pomnik planinske dejavnosti planincev s tega območja,
marveč tudi simbol slovenske žilavosti in odpornosti, pomnik slovenske kulture...«
O otvoritvi so pisali: Slovenski Jadran, ki med drugim navaja, da sta bila med
gosti tudi sinova pokojnega dr. Tume, Branimir in Ostoj z družinama; Slovenski poročevalec in drugi.
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Planinski vestnik, leto 1957, št.
9, je dogodku posvetil dolg članek (Planinsko slavje na Slavniku) pod rubriko
društvene novice. Naj navedemo le nekaj najbolj značilnih misli:
»… S Slavnikom smo Slovenci dobili
svoj obmorski planinski dom, zazidali smo
nov kamen, nov mejnik našega narodnega ozemlja, na burnem, vetrovnem kraju.
Dobili smo svoj planinski dom, svoje Alpes
Maritimes, Obmorske Alpe…«
V članku je naveden del nepovedanega govora predstavnika PD Celje,
navajamo samo nekaj misli:
»… Tu, z vrha Slavnika, se vidi skoro
vsa dežela, ki so jo Italijani hoteli poitalijančiti. Vse ima: kras, gole skale, suho travo,
hoste, edinstven podzemeljski svet, vinske
gorice, planinsko cvetano in najdaljšo visokogorsko dolino Soče s Trento in Koritnico.
In tu spod še morje, naravno izhodišče tega
našega slovenskega sveta, širni daljni svet,
po morju široki cesti. Tudi v ta svet se je z zobmi zagrizel naš človek in s ponosom lahko
pribijemo, da je prav primorsko planinstvo pod fašizmom napisalo nekaj slavnih strani naše
zgodovine v boju zoper pohlepnega tujca. Dragi koprski planinci, iskreno vam čestitamo, čestitamo k uspehu, k vztrajnosti in požrtvovalnosti. Zdaj je to druga slovenska planinska koča
v južnem Primorju. Naj ne bo samo pomnik planinske dejavnosti, marveč simbol slovenske
žilavosti in odpornosti, pomnik slovenske mediteranske kulture. Naj bo živo potrdilo slovenske zvestobe rodni grudi, prav tu, kjer je lepa Vida hrepenela v svet, naj govori s staro ljudsko
modrostjo: Ljubo doma, kdor ga ima; ljub je domek, če ga je za en bobek. Ponosni smo na vas
in na vaš novi dom in vam želimo, da bi svojemu namenu služil bolje kot katerikoli drugi
planinski dom. «
Članek se zaključuje z naslednjimi trditvami:
»… Slavnik ima svojo zgodovino, tudi svojo planinsko zgodovino. Leta 1905 so do
vznožnih postaj vozili posebni vlaki, organizirali so jih tudi Italijani, ki so še leta 1899 v svojem
vodniku pisali o slovenskih ljudeh, ki bivajo tod, da so sila revno, na pol divje ljudstvo, ki se šele
uči kuhati oglje iz svojih siromašnih host, da so istrski Slovani komaj v prvih začetkih nečesa
tistega, čemur se pravi kultura. Prav tako je pisal nemški vodnik iz leta 1907. Komaj pol stoletja je preteklo, odkar so tujci, ki so ošabno nosili pokonci glave (da govorimo s Prešernom), še
tako zapisali, pa je že mimo gospostvo prvega in drugega. Spolnila se je Gregorčičeva prerokba,
izrečena v odi Soči, slovenski narod, zaničevan in teptan, pa je postal državni narod, na svoji
zemlji svoj gospod. Tudi koča na Slavniku je pomnik tega, priča za zdaj in za zmerom in zato smo
odmerili tej otvoritvi nekaj več prostora.«
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foto: Valter Valenčič

Edinstven razgled na Tržaški zaliv
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SPOMINI UDELEŽENCEV OTVORITVE
UTRINKI
Mnogi se še danes spominjajo slovesne otvoritve koče. Nekateri so bili tam kot
otroci, drugi že kot odrasli planinci, nekaterim so samo pripovedovali o dogodku, eni
so se na Slavniku znašli povsem slučajno...
Sandi Blažina, zaslužen alpinist in organizator alpinizma v Slovenski Istri, že
takrat aktivni član upravnega odbora društva, kasneje nekajletni predsednik OPD Koper in zdaj njegov častni član, se spominja, da je bil na slovesnosti zadolžen za prodajo
alkoholnih pijač, a s strogim naročilom, da pred prireditvijo točenje ni dovoljeno.
Majda Poženel, dolgoletna aktivna članica OPD Koper, nepogrešljiva pri blagajniškem poslovanju društva in vodenju vpisovanja udeležencev vseh spominskih
pohodov, pripoveduje, da se je takrat znašla med strežnim osebjem na Slavniku zgolj
slučajno. Ni bila članica društva in o planinstvu je vedela bore malo ali nič. Za delo na
otvoritvi jo je pridobil Ciril Ibic, član upravnega odbora, odpeljala se je, da bi bila v
pomoč... in se zapisala delu v planinstvu za vedno... V spominu ji je ostalo, da je takrat
spoznala nepogrešljiva zakonca Zega.
Magdo Družina doma iz Markovščine, zdaj poročeno Nedoh iz Povžan, sem
srečala prav na 50. rojstni dan Tumove koče. S svojo prijateljico sta prišli na Slavnik
počastit visoki jubilej in podoživet spomine na otvoritev koče. Takoj je privolila, da jih
bo zaupala tudi meni.
Obiskala sem jo na njenem domu v Povžanah in izvedela, da je tudi mož Branko
povezan s kočo. Leta 1958 je postavljal daljnovod iz Podgorja, s Slavnika ji je celo pisal
razglednico, a je k njej prišel sam prej kot razglednica.
Magda se je kot 17-letno dekle pridružila skupini mladih iz Markovščine, ki jih je na veliki dogodek,
otvoritev nove koče, popeljal njihov
prizadevni«vodja»ToniKljunpopotiizMarkovščine preko Skadanščine na Slavnik.
Še vedno ve, da so bile med njimi njene
prijateljice in prijatelj: Marica Ljubič,
Sonja Stančič, Vida Juriševič, Marica
Segulin in Boris Jakulin (na sliki na Malem Slavniku). Na vrhu Slavnika se spominja velike množice ljudi in proslave. A
Razigrani mladinki in mladinci na terasi koče
za mlade so bili najpomembnejši glasba
in ples, veselje in srečanja z novimi obrazi. V dokaz je našla fotografijo razigranih deklet in fantov izpod Slavnika. Celo Ljubljančan se je znašel v njihovi družbi. Kako težko
pričakovane so bile za mlade takrat redke veselice, dokazuje Magdina obleka, ki jo je
vzela s seboj in se po pohodu preoblekla, da je bila lepša.
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Kljub rajanju so našli čas in se
povzpeli na Mali Slavnik ter se nastavili
fotografu Srečku Likarju iz Kopra, da je
posnel sliko na vrhu skale, kot da so v visokih gorah. Magdi je ob pogledu na sliko
zaigralo srce in pomenljivo se je nasmehnila: «Ah, ta lepa mlada leta, ko smo bili
skromni, osrečevale so nas male stvari, ki
so se nam zdele takrat velike.»
V arhivu OPD imamo zelo malo
fotografij s takratne slovesnosti, razen
posnetkov koče, ki so bile objavljene
tudi v časopisih.
Zvonimir Sila iz Materije (dolgoletni vodja odkupa zelišč v Drogi
Portorož, kasneje direktor v Gradišču,
danes pa pogost obiskovalec Slavnika)
je bil ob otvoritvi koče rosno mlad fantič. S starši in sosedi so se na slovesnost
popeljali s tovornjakom, ki je imel na
obeh bočnih straneh lesene klopi. Na
podoben način – na redkih prevoznih
»Naj se vidi, da smo v hribih.«
sredstvih - so v tistih časih hodili na
(obe fotografiji arhiv Magde Nedoh)
izlete vsi naši rojaki. Cesta na Slavnik je
bila makadamska in prah je dodobra zaprašil izletnike. Spomin nas po določenem času
rad izda, a Zvonimir se spominja nedokončane ceste do Malega Slavnika, pešačenja na
»ta pravi Slavnik«, velike množice ljudi, pesmi, hrupa in plesa. To je bila paša za radovedne in zvedave otroške oči.
Maruška Lenarčič
MOJ SLAVNIK
Sedim sredi prostranih travnikov pod vrhom Slavnika in obujam spomine. Misli
se vračajo v otroštvo, ko sem se prvič srečal z imenom koče, ki že 50 let čepi pod njegovim vrhom. Spominjam se sončne nedelje, ko sva se z mamo sprehajala na koprskem
pomolu. Očeta, kot običajno, ni bilo doma, s kamionom je vozil nekje po Evropi. Naenkrat mama reče: »Danes pa svečano odpirajo novo kočo na Slavniku«. »Krasno«, sem
dejal, »kaj ne bi šla pogledat?« »To pa ne bo šlo, Slavnik je predaleč, morala bi kreniti že
zgodaj zjutraj«. »Kako daleč, ko pa je tam na koncu Semedelske ceste«, sem mami pokazal na takratne garaže avtobusnega podjetja Slavnik iz Kopra. Mama se je nasmejala
in mi pokazala vrh, ki se je dvigal v daljavi. »Tisti hrib se imenuje Slavnik in tam gori
stoji nova koča«. Tako sem prvič izvedel za to goro in prijazno Tumovo kočo, ki se zašči38

tena pred močnimi sunki burje ozira proti Koprskemu in
Tržaškemu zalivu tisoč metrov
nižje. Zelo hitro sem jo tudi
prvič obiskal. Kot otrok sem
bil slaboten in bolehen, zato
je zdravnik mami svetoval, naj
gre z mano nekam v hribe, ker
bo sprememba zraka name
prav gotovo ugodno delovala.
Kot izkušen zdravnik in navdušen planinec je pokojni dr.
Šalamun, ki mi je pravil dolgi, Aldo je prav na Slavniku že kot otrok vzljubil naravo
suhi Aldo, dobro vedel, o čem
govori. Mama je rojena v Prešnici in je v mladosti redno zahajala v pogorje Slavnika,
kjer so vaščani kosili obsežne travnike in tudi obdelovali skromne njivice, ki pa so imenitno rodile. Odlično je uspeval krompir, fižol in zelje, saj njive v dolini niso uspele
prehraniti velikih družin tistega časa. In mama še danes ne razume, kakšen užitek naj
bi bila hoja v gore, ko pa je sama na njih samo trdo garala. Vsakokrat, ko se odpravljam
v hribe, me roti, naj bom raje doma in malo počivam. Ne gre ji v glavo, da rinem tja gor,
kjer je naporno in nevarno, in da je »nesreča« še večja, s sabo vlačim še ubogo ženo in
otroke, ki so pametnejši od mene in tega sami zagotovo ne bi počeli. Res je posrečena
moja zlata mama, odlično se razumeva, le pri vprašanju hribov ne bova nikoli enakega
mnenja. Ker pa je zdravje najpomembnejše, je treba upoštevati zdravnikov nasvet. In
tako smo šli v hribe. Avtomobila takrat ni bilo, planinske opreme tudi ne in za takratne
razmere so bili pravi hribi neznansko daleč. Pa se je mama domislila, da bi lahko nekaj
dni preživeli v novi koči na Slavniku, ki ga je dobro poznala. In sva šla. Nekdo naju je s
starim Fiatom pripeljal pod Grmado, do koder je bila cesta v gradnji že prevozna, nato
pa v nizkih čevljih in s kovčkom peš naprej. Nastanila sva se v Tumovi koči, ki je še
dišala po novem, v sobi takoj za kuhinjo, in uživala gostoljubje prijaznih oskrbnikov.
Tam sem skupaj s pristno domačo hrano in svežim gorskim zrakom zaužil tudi »bacil«,
ki mi je povzročil »gorsko bolezen«, od katere si še do danes nisem opomogel. Gore so
postale nenadomestljiv del mojega življenja in vedno znova se vračam k njim. In k temu
je pripomogla prav moja draga mama, ki ne more razumeti, da sem še vedno »bolan«.
Deset dni sva preživela na Slavniku, sprehajala sva se in opazovala pokrajino globoko
pod nami, mama mi je pokazala vse vasi, ki jih je poznala, bil sem navdušen nad razgledom. Takrat sem se nalezel še ene »grde« razvade, da na vsakem vrhu, na katerega kot
vodnik pripeljem skupino planincev, na dolgo in široko opisujem razgled. Teh »muk«
jih reši edino megla. Med najinim bivanjem na Slavniku se je mama na trenutke malce
dolgočasila, posebno, ko je nastopilo slabo vreme in nisva mogla iz koče, toda česa ne
bi skrbna mati naredila za svojega otroka. In tako sem po mamini zaslugi nehote postal
planinec in ljubitelj Slavnika s prijazno Tumovo kočo pod njegovim vrhom. Zdravje se
mi je okrepilo, »gorska bolezen« pa močno poslabšala in postala neozdravljiva.
Aldo Zubin
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KAM SE MI ZVEČER SKRIJE SONCE ALI PRVIČ K TUMOVI KOČI NA SLAVNIKU
Že v otroških letih sem se iz moje vasi Brezovice ozirala proti Slavniku in želela
videti, kam se zvečer skrije sonce. Moje obzorje se je tam končalo. Bila sem radovedna,
kaj je tam, za temi hribi. Na Slavnik je takrat šel le kdo, ki je rabil korenino košutnika,
iz katere so kuhali čaj za želodčne težave.
Končno se mi je želja, da bom šla na našo najvišjo goro, izpolnila, ko sem hodila
v nižjo gimnazijo v Hrpeljah. Šli smo na športni dan na Slavnik, da si bomo ogledali
novo kočo, današnjo Tumovo planinsko kočo.

Tumova koča v snegu (foto: Janez Brank)

Bilo je zgodaj spomladi leta 1957. Ker smo bili vajeni pešačiti ob vsakem vremenu
po uro do šole in uro nazaj, brez šolske malice in toplega čaja, včasih presedeti v mrzlih
učilnicah premočeni in premraženi, smo ta pohod vzeli malo neresno. Iz Hrpelj nas
je vodila kamnita razdrapana pot, ki ji ni bilo videti konca. Pomladno sonce nas je
prijetno grelo. Bili smo brez vode in malice. Veliko nas je bilo obutih v stare ponošene
čevlje, ki so nam bili preveliki ali pa pretesni, samo prav ne. Kmalu smo postali lačni
in še bolj žejni. Ozirali smo se proti vrhu z obljubljeno kočo. Končno smo prišli na
lepo pokošeno, skoraj obrito planoto, od koder se je videlo kočo. Takrat so iz Prešnice
in Podgorja kosci hodili kosit in kar jim je ostalo trave, so jo še ovčke popasle. Ker
ni bilo nikjer stare trave, ne robide, še manj grmovja, smo se spustili teči po čistini
do koče. Bila je vsa lepa in bela, le okolica še ni bila urejena. Našega veselja je bilo v
trenutku konec, ker smo našli zaprta vrata. Koča ni bila še uradno odprta. Mi pa žejni,
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Slavnik, odet v sneg (arhiv Emilije Jakomin)

žejni... ni nas več zanimal lep razgled ne sonce, le za vodo smo stikali. Spustili smo
se k pastirskim stajam, ki so bile še prazne in tudi brez vode. Pastirji iz Rožic niso še
prignali ovac na pašo. Od tam smo jo po brezpotju ucvrli v dolino do Povžan in do
Rožic, kjer smo se končno odžejali kar v vaških koritih. Pozno popoldne smo lačni
prišli domov v Brezovico.
Nekaj let se nisem več ozirala proti Slavniku, tako se mi je zameril. Šele kasneje,
ko je Tumova koča zaslovela po dobrih klobasah in zelju, smo se tja odpeljali s »fički«.
Hoja in lepi razgledi nas takrat še niso privlačili.
Sedaj gledam na to našo goro s povsem drugačnimi občutki. V vsakem letnem
času je očarljiva: poleti nas z nje pomirja pogled na morje in v daljavi raznežijo visoke
gore, jeseni, ko se čez vrh vlečejo sive megle, kot bi hotele pokriti jesenske barve, pozimi, ko je odeta v ledeni oklep, in spomladi, ko je njen vrh pravi cvetlični vrt.
Naj nam ta gora ostane vedno topla kot mati, ki nas vedno sprejme, se nam razdaja in tolaži srce, kadar nam včasih hudo je.
Emilija Jakomin

41

LETO KASNEJE
V letu 1958 je koča dobila elektriko in cesto. Natančno 5. oktobra je bila slovesno odprta gorska cesta na Slavnik, o čemer je obširno poročal Planinski vestnik, leto
1959, št. 4 v članku Gorska cesta na Slavnik. Povzemamo nekaj bistvenih misli:
»Lani 5. oktobra je bila ob navzočnosti predstavnikov oblasti, planinskih
in drugih družbenih organizacij ter velike
množice ljudstva zelo slovesno odprta lepa
gorska cesta, vozna pot na Slavnik, ki so
jo bili začeli graditi že v letu 1957. Nova
cesta se odcepi od glavne ceste Trst - Reka
v Hrpeljah pri poslopju občinskega Ljudskega odbora v nadmorski višini 518 m in
pelje prav do Tumove koče tik pod vrhom
Slavnika v višini 1018 m. Višinska razlika
Po novi cesti Hrpelje - Slavnik leta 1958
od začetka pa do konca ceste je natančno
600 m. Cesta je dolga 11 km, široka večinoma tri metre in pol, v odseku pod Grmado štiri metre… Nova cesta na Slavnik je velikega gospodarskega pomena. V obilni meri bo služila krepitvi slovenskega Primorja. Slavnikovi gozdovi in pašniki bodo mogli biti šele od zdaj naprej
pravilno in racionalno izkoriščani. Kraško nasajevanje se bo tod odslej laže in bolj načrtno
opravljalo, pašniki se bodo mogli s potrebno skrbnostjo obnavljati in gojiti. Cesta pa ima tudi
širok turističen pomen. Šele zdaj je Slavnik, ki so ga kot izredno lepo izletno točko od davna
obiskovali predvsem Tržačani, na vse strani odprt. Širom znan je zaradi svoje bogate cvetane
in obsežnega razgleda. Tumova koča na vrhu je udobno urejena, stalno odprta in dobro obiskovana. Prav
pred kratkim je dobila še električno razsvetljavo… Ob
sobotah in nedeljah je koča na Slavniku, komaj lani poleti dozidana, že zdaj pretesna in se koprsko planinsko
društvo pridno bavi z vprašanjem njene razširitve ali
povečave. Mislijo tudi že na zgraditev sodobnega planinskega hotela na Slavniku, ki bo prav prišel tudi zimskim obiskovalcem, smučarjem, ki imajo na Slavniku
res idealne smuške terene… Nad vse lepa je bila otvoritvena slavnost. Vrstili so se navdušeni govori, godbe
so svirale spodaj v Hrpeljah in zgoraj pred kočo, peli in
plesali so na hribu in v dolini, mogočno je pevski zbor s
Kozine pod mojstrskim vodstvom dr. Franca Rapotca,
zvestega kozinskega rojaka, zapel od njega spesnjeno
in uglasbeno odo »Slavniku«. V vsesplošnem veselju je
rajalo istrsko ljudstvo.«
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IN ŠE KASNEJE SO SE OB KOČI NASELILI
RADIOAMATERJI
RADIOAMATERSKA KOČA RADIOKLUBA JADRAN KOPER
(S59CST EX YU3CST)
V oktobru leta 1965 je bila ob prisotnosti županov občin Koper, Sežana, Piran,
Izola in Postojna ter predstavnikov Civilne zaščite, policije, vojske in Zveze radioamaterjev Slovenije svečano odprta radioamaterska koča na Slavniku.
Na začetku leta so člani Radiokluba Jadran Koper prevzeli pobudo in
priprave ter izpeljali gradnjo koče. Delo
na vrhu je trajalo 4 mesece. Vloženih je
bilo ogromno ur prostovoljnega dela tedaj mladih članov Radiokluba pod vodstvom predsednika Marjana Milavca
(ex YU3KN), ki je vodil tudi ta podvig.
Denarna in materialna sredstva so prispevali občinska Ljudska tehnika, Civilna zaščita in drugi.
Radioamaterska koča leta 1978
Na začetku je bila nujna vgradnja
in montaža naprave za obračanje in usmerjanje UKV anten skozi streho, ki je bila takrat
ravna. Pomagali smo si, podobno kot podmorničarji, z vrtečim periskopom. Vgradili
smo vodotesen ležaj za drog, kamor smo vsakokrat privijačili antene, navzdol je drog
štrlel v sobo. Za obračanje je bilo tam nameščeno okroglo leseno mornariško krmilo s
puščico, ki je kazalo stopinje po azimutu.
Do tedaj smo radioamaterji, ki smo prihajali na Slavnik na domača in mednarodna tekmovanja, morali biti zadovoljni z bivanjem v šotorih. Če smo imeli srečo, da
smo lahko najeli kakšen tovornjak, smo se zapeljali do same trigonometrijske točke in
tam delali pod platneno streho.
O trigonometrijski označbi na vrhu Slavnika velja povedati, da smo doživeli vsaj
tri izvedbe, sprva nekaj lesenih, nato cementno in tretjo, današnjo, prelepo, pravi biser
z množico začrtanih smeri, na vodoravni ploskvi. Morda bi tu veljalo omeniti še nekaj
tehničnih podatkov: vrh Slavnika s koto 1028 m se nahaja na geografskih koordinatah:
lat. 45°32’02” N in long. 13°59’34” E. V svetovnih radioamaterskih koordinatah ima
lokator z oznako JN65XM (lokatorjev je v Slovenji okrog 780). Na strehi naše koče
se nahaja mikrovalovni radijski svetilnik, ki oddaja noč in dan sledeči identifikacijski
tekst: S59ZKP JN65XM 1028 MASL, kar pomeni ime, položaj in višino nad morjem,
vse izraženo v Morsejevih znakih. Slišen je radioamaterjem zahodne Slovenije in
predvsem daleč čez odprto morje do polovice Padske nižine, južnih obronkov Alp,
Milana, Apeninov in tja dol do Ancone. Vsa ta področja pokriva z borimi 150 milivati.
Služi radioamaterjem za delo doma pri usmerjanju antenskih sistemov, preverjanju
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občutljivosti sprejemnikov, ugotavljanju stanja propagacije radijskih signalov čez kopno
in čez morje in celo položaja vremenskih front in neviht. Nenazadnje oznanja prisotnost
in aktivnost slovenskih radioamaterjev na tem lepem zahodnem delu Slovenije. Na
novem stolpu ob koči so še druge lončaste antene, usmerjene proti Krvavcu, proti Kopru
in proti Poreču. Služijo za prenos digitalnih komunikaciji po gigaherčnih frekvencah. S
podobnimi vozlišči je pokrita cela Slovenija.
Ko smo jeseni 1959 tekmovali na Slavniku, smo bili operaterji in aparature vključeni v bliskovito reševalno akcijo. Neki
planinec, študent iz Ljubljane, je v bližini
Velike Planine padel v prepad in obležal
poškodovan in nezavesten. Radioamaterji na treh vrhovih so tedaj rešili nemajhen
komunikacijski problem, kako obvestiti
reševalce. Prijatelj poškodovanega planinca je stekel do šotora kamniških radioamaterjev, ki so tedaj delali na Veliki
Planini. Vedel je, da so tam, ker jih je videl
pred vzponom. Kamničani so začeli klicati postaje, ki bi imele dostop do telefona v
Klubski dan na Slavniku
dolini, vendar zaman. Imeli so tudi šibak
oddajnik, vendar smo jih na Slavniku slišali in ponudili pomoč z našim močnejšim oddajnikom. Vedeli smo, da dela domžalska ekipa na Krvavcu in da imajo telefon v bližini.
Domžalčani so se takoj odzvali na naš klic ter po nekaj kratkih izmenjavah dobili potrebne
informacije za posredovanje reševalcem v dolini. Krvavec je oddaljen od Velike planine
slabih 20 km, vendar zaradi terena ali zaradi slabe propagacije signala ali zaradi neprilagojenih oddajnih frekvenc neposredna medsebojna zveza tedaj ni delovala. Delovale so
pa zveze s Slavnikom, ki je od obeh oddaljen skoraj 100 km. Pred zaključkom tekmovanja
smo na enak način izvedeli, da je ponesrečeni planinec v bolnišnici in izven življenjske
nevarnosti.
Za tiste, ki danes hodijo v hribe pametno, previdno in samoumevno z mobilnim
telefonom v žepu, naj ponovim, da se je to zgodilo leta 1959 in da so o tem pisali časopisi
pred 47 leti.
V šestdesetih letih je pripeljal tovornjak na Slavnik skupino štirih članov. Parkiral
je tik pod trigonometrijsko točko. Nenadoma je, sredi radioamaterskega tekmovanja, ki
se je odvijalo pod platneno streho tovornjaka, strela udarila le nekaj metrov stran, verjetno v Tumovo kočo. Prestrašeni smo poskakali ven in zdirjali navzdol v kočo, boječ se
nove strele. V jedilnici se zaradi gostega prahu v zraku ni nič videlo. Iz megle so se izluščile postave gospodarja in nekaj gostov, prestrašenih in zaprašenih. Iz sten je visela vsa
električna napeljava. Strela je prišla v notranjost stavbe in napeljavo vrgla izpod ometa,
ki se je razpršil v prah. Ko smo se zavedli, da smo vsi ostali živi, smo se znebili prahu in
strahu z nekaj dobrimi potegi kar iz steklenice, saj so bili tudi kozarci zaradi eksplozije
polni prahu. To izkušnjo smo si zapomnili in jo potem izdatno upoštevali pri temeljitem
strokovnem strelovodnem varovanju naše radioamaterske koče. A za vsak slučaj imamo
še vedno v omarici steklenico krepkega...
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Nekoč je prišel mimo
mene planinec in me malce
zbadljivo vprašal, kaj ta mikrovalovna in UKV tekmovanja
pravzaprav so. Odgovoril sem
mu, da to ni nič bolj neumno ali
bolj pametno početje kot obiskovanje planinskih vrhov in zbiranje pečatov, ki planince in hribolazce izpolni z zadovoljstvom
s še eno uspešno nedeljo.
Naša tekmovanja, ki
običajno potekajo prvi vikend
skoraj vsakega meseca med
februarjem in oktobrom in
trajajo 24 ur, imajo za cilj
vzpostavitev zveze s čim večjim
številom korespondentov in
Preživeli po streli...
doseči čim večje razdalje. Za to je
(fotografije iz arhiva Lojzeta Poberaja)
potrebno imeti dober oddajnik,
občutljiv sprejemnik, anteno z velikim dobitkom in biti spreten operater. Postaviti se
je treba čim višje v hribih, imeti tudi srečo z dobro propagacijo signalov, da se doseže
stik z UKV in mikrovalovnimi postajami, ki so lahko tudi daleč izza vidnega obzorja,
pri izrednih pogojih tudi zelo zelo daleč. O tem se vodi dnevnik (log po mornariško) in
rezultate se v obliki doseženih točk pošlje v računalnik slovenskega organizatorja. Pri
njem se stekajo rezultati vseh sodelujočih. Zmagovalce določi navzkrižna kontrola. Če
si med njimi, ob naslednji družabni prireditvi dobiš pokal in greš domov zadovoljen.
Če nisi dosegel nič, greš domov prav tako zadovoljen, ker si tam osebno srečal kup
prijateljev, ki jih sicer poznaš po radioamaterskem znaku, glasu ali tipkanju...
Lojze Poberaj
dolgoletni radioamater S51JN
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SKRB ZA TUMOVO KOČO SKOZI 50 LET
ZEMLJIŠKOKNJIŽNA UREDITEV V LETIH 1984–1985
Mislim, da je bilo leta 1984, ko sva s sedaj pokojnim dr. Božidarjem Zego, pravnikom in dolgoletnim tajnikom društva, začela zahtevno, sem in tja pa tudi trnovo pot
urejevanja zemljiškoknjižnega stanja Tumove koče na Slavniku.
Najprej sem moral prepričati za to nalogo g. Zego, kar je bila vse prej kot lahka
naloga. Premlela sva vse korake in možne pasti, ki nas bodo čakale na tej poti. Ker je bil
dr. Zega izkušen pravnik, po naravi pa previden, se ni takoj odločil. Nalogo je prevzel
šele po temeljitem premisleku in po ponovnem srečanju. K odločitvi je veliko pripomogla njegova prijazna žena Greta (dolgoletna pomembna društvena delavka), ki mu
je odločno prikazala pomen naloge in njeno širšo korist za planinsko društvo. Kot da
bi vedela, da bodo prišli novi družbeni odnosi, v katerih bo lastnina na prvem mestu.
Še danes sem ji hvaležen za njeno takojšnjo podporo in vzpodbujanje. Velikokrat naju
je tudi usmerila na boljšo pot, s katero sva hitreje prišla do cilja.
Drugo potezo je povlekel dr. Zega.
Odpeljala sva se na Zemljiško knjigo v
Sežano, kjer je poznal skoraj vse osebje,
pridobil je zemljiškoknjižni izpisek za
kočo in vse podatke o lastnikih zemljišč:
koča je bila zgrajena na dveh parcelah,
meja obeh parcel je potekala po sredini
koče diagonalno, bilo je kar 12 lastnikov
parcel; z geodetsko upravo sva se dogovorila o zakoličenju zemljišča.
Prevzel sem vlogo voznika za vse
akcije ter posredovalca med dr. Zego
in društvom, velikokrat pa tudi vlogo Zakonca Greta in dr. Božidar Zega, Darko Butinar
in dr. Branko Šalamun na srečanju zaslužnih plaspodbujevalca. In tako sva se odpeljala
nincev leta 1985
na Slavnik na zakoličenje. Odločiti sva
se morala, koliko zemljišča potrebujemo okrog koče. Zega je zagovarjal manj zemljišča,
da bo imelo društvo manj stroškov (dr. Zega je bil zelo varčne narave); sam sem želel
več zemljišča, da bo društvo še kdaj kaj zgradilo. Odločila sva se za kompromis in geometer je zakoličil kar lep pravokotnik okrog koče (okrog 2000 m2).
Nato je g. Zega od geodetov pridobil izračun zemljišča, ki je pripadalo posameznemu lastniku. V povprečju naj bi vsak lastnik prodal okrog 300 m2, a v resnici so lastniki prodali od 12 m2 do 700 m2. Lastniki zemljišča iz kupoprodajne pogodbe so bili
po vrstnem redu naslednji: Anton Filipič, Alojz Filipič, Franc Filipič, Marija Ferfila, roj.
Filipič, Marija Andrejašič, roj. Poljak, Marija Filipič, roj. Andrejašič, Marija Andrejašič,
roj. Poljak, Jože Poljak, Ana Pantano, roj. Poljak, Marija Poljak, roj. Andrejašič, Marija
Kavre, roj. Poljak, Danijel Poljak – Danilo.
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Kopija katastrskega načrta

Sklep o vpisu v zemljiško knjigo

Začela se je daljša, na trenutke tudi prijetna pot. Začela sva obiskovati lastnike.
Največ jih je bilo v Podgorju, pa v Cereju in v Olmu, eden v Celju, ena celo v Kataniji.
Nato so se pričela pogajanja, končna cena je bila 12 din za m2.
Z vnaprejšnjim obvestilom in dobro pripravljeno pogodbo smo skupaj, kupci in
prodajalci, stopili na občinsko sodišče v Kopru na Titovem trgu in podpisali kupoprodajno pogodbo. Vse sem povabil v tedanjo restavracijo Capris na Titovem trgu, kjer
smo vsi, prav zadovoljni, zalili pravkar sklenjeno pogodbo. Tako je OPD Koper postalo
lastnik zemljišča na Slavniku.
Dr. Zega je opravil še vpis v zemljiško knjigo in vse dokumente uredil in označil,
posebej še trajne dokumente, in jih izročil društvu. V letu 1985 je bila s tem najina naloga zaključena, opravila sva pomembno društveno nalogo, zemljiškoknjižno ureditev
zemljišča, kjer je Tumova koča.
Zahvalil bi se rad pokojnima zakoncema Greti in Božidarju Zegi za ves trud in
podporo pri izvedbi te pomembne naloge.
Darko Butinar
po spominu in iz pisnih virov
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GOSPODARJI TUMOVE KOČE SKOZI 50 LET
Od dograditve koče naprej sta njeno vzdrževanje in gospodarjenje ena najtežavnejših društvenih nalog. Skoraj ni zapisnika izvršnega oziroma upravnega odbora OPD, ki ne bi obravnaval te problematike. Skrb za kočo je povezana tako z denarnimi sredstvi in posameznimi člani, ki so pripravljeni žrtvovati prosti čas za sodelovanje pri reševanju številnih problemov: od neštetih vsakodnevnih malih popravil,
odpravljanja posledic nezgod in naravnih ujm (burja, strela, vlomi, nalivi...), zamenjave drobnega inventarja in obnavljanja dotrajane opreme do večjih vzdrževalnih del,
saj je koča pod stalnim udarom vremenskih pogojev, ki so značilni za visokogorje.
Iz društvenega arhiva
lahko razpoznamo, da vedno
največje breme odgovornosti in skrbi za kočo pade na
predsednike društva. Poleg
izredno pomembne vloge pri
načrtovanju in koordiniranju nalog morajo priskrbeti
tudi finančna sredstva. Skozi zgodovino društva so bile
te naloge porazdeljene med
podpredsednike, tajnike in
druge pooblaščene člane Ena izmed čistilnih akcij
upravnega odbora (glej ostale članke). Nikakor pa ni šlo in ne gre brez izvajalcev, to so
t. i. gospodarji, ki so nekakšen povezovalni člen med oskrbnikom koče in društvom,
zato pogosto obiščejo kočo in prepoznajo potrebe in pomanjkljivosti ter poprimejo
za katerokoli delo in sami marsikaj postorijo, pomagajo najetim mojstrom… Skratka,
nikoli jim ne zmanjka dela, znajo pa pritegniti tudi druge člane društva za pomoč pri
delu v ali na koči. Pomagajo pri organiziranju večjih delovnih akcij, ki so bile do zdaj
številne in vedno z veliko udeležbo. Eni so vložili več, drugi manj naporov in svojega
prostega časa za opravljanje nalog. Vsekakor se jih je skozi 50 let zvrstilo veliko in
vsak od njih je dodal manjši ali večji kamenček v mozaik podobe na koči. Zahvala gre
prav vsem. Pri pregledu arhiva smo ugotavljali, da so v začetnih letih koče posamezne
naloge delegirali posameznim članom upravnega odbora, kasneje, od leta 1969 pa so
imenovali gospodarja, ki je bil član upravnega odbora. V letih 1989/90 ter 1990/92 je
bila imenovana gospodarska komisija, ki sta jo vodila Dušan Kukanja in Danilo Štern,
gospodarji koče so bili člani le-te. Bila so tudi obdobja, ko koča ni imela formalno imenovanega gospodarja, a so posamezniki opravljali dela gospodarja. Vsak čas prinaša
pač svoje značilnosti, hotenja in možnosti. Iz arhiva smo razpoznali naslednji seznam
gospodarjev.
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Seznam gospodarjev Tumove koče:
ime in priimek
Miro PRIMOŽIČ
Miro ŽNIDARČIČ
Stojan BLAŽEK
Jože BALENTIČ
Alojz KRESEVIČ
Bojan STELE
Rino ČERNEKA
Milan CERKVENIK

od

do

11. 4. 1969
2. 4. 1983
14. 3. 1985
10. 4. 1987
7. 4. 1995
23. 4. 1999
12. 3. 2001
2. 4. 2004

2. 4. 1981
14. 3. 1985
10. 4. 1987
2. 4. 1992
4. 3. 1997
12. 3. 2001
2. 4. 2004

MIRO PRIMOŽIČ – GOSPODAR KOČE Z NAJDALJŠIM STAŽEM: 1969–1981
Miro Primožič in žena Tončka sta »stara planinca«, saj sta se vpisala v takratno
Planinsko društvo Koper (zdaj Obalno planinsko društvo Koper) takoj po prihodu v
Koper leta 1965. V obdobju od 1969 do 1981 je bil Miro član izvršnega odbora društva
in je opravljal funkcijo gospodarja društva oz. koče. Leta 1979 je prejel srebrni znak
za opravljeno delo in leta 1983 zlati znak Planinske zveze Slovenije kot priznanji za
opravljeno delo.
Rad se je odzval moji prošnji, da
bi se pomenila o takratnih časih in koči.
Z ženo Tončko sta me pričakala in sprejela nadvse prijazno. Pripovedovala sta
mi o društvenih izletih, ki sta se jih rada
udeleževala že od samega začetka, a so
bili takrat še redki, kasneje jih je bilo
vedno več in če se je le dalo, nista nobenega zamudila. Zdaj hodita le na krajše
sprehode, tudi na Slavnik se več ne povzpneta, Miru tega zdravje ne dovoljuje več. Zelo rada pa se udeležita občnih
Miro na Vremščici v sedemdesetih letih
zborov ter drugih prireditev društva, še
posebej srečanj starejših planink in planincev.
Skupaj smo se z radostjo spominjali njunega društvenega dela ter si skušali priklicati v spomin čim več takratnih dogodkov in ljudi. Žal smo našli zelo malo slikovnega gradiva iz časov Mirovega delovanja v koči, kar ni nič posebnega, saj je takrat imel
le malokdo fotografski aparat. Fotografij iz kasnejših časov jima ne manjka, a teh je
veliko tudi v društvenem arhivu.
Miro, kot je razvidno iz dokumentov Obalnega planinskega društva, si
do danes gospodar koče z najdaljšim obdobjem. Za društveno premoženje,
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predvsem kočo, si skrbel kar 12 let. Čestitam! Kaj vse si počel? Kaj se ti zdi
najpomembnejše, kar je imelo dolgoročne posledice? S katerimi problemi si
se soočal? V čem so bili tisti časi drugačni od današnjih (glede vzdrževanja in
obnavljanja koče)?
To bo že držalo, da sem dolgo opravljal delo gospodarja. Funkcijo sem prevzel v času,
ko je društvo vodil Albert Pahor in jo nadaljeval pod predsedovanjem Vinka Lovrečiča. Predal sem jo mlajšemu Miru Žnidarčiču, žal zdaj že pokojnemu. Lovrečič mi je izredno veliko
pomagal pri organizaciji dela. Rad se spominjam tudi Vida Štrausa in njegovega sodelovanja
(op. urednice: veliko dokumentov dokazuje njun pomemben doprinos pri vzdrževanju koče).
Pri samem delu v koči pa je bila nepogrešljiva pomoč Mira Hočevarja, Staneta Jelena in že
imenovanega Mira Žnidarčiča. Skoraj ni bilo tedna, da nisem, z enim ali drugim, odšel na
Slavnik. Običajno smo se odpeljali z avtom do Podgorja in nato peš na Slavnik. Delo je bilo
povsem prostovoljno, tudi vožnja ni bila plačana. Koča je bila v tistih časih poleti in pozimi
odprta vsak dan, razen enega dneva v tednu.
V tem obdobju večjih posegov na
koči ni bilo, ker ni bilo sredstev. Zato pa
smo vseskozi nekaj »flikali« in manjših
popravil ni nikoli zmanjkalo. Največ dela
sem postoril sam z nepogrešljivimi, že imenovanimi, pomočniki. Le za zahtevnejša
in večja dela smo najeli mojstre. Od večjih
del se spominjam zamenjave dela strehe,
montiranja žlebov, ureditve kopalnice in
stranišča za oskrbnike, polaganja ploščic,
obnavljanja kuhinje...
Spominjam se, da zagnanosti ni
manjkalo, načrtovali smo tudi večja obnovitvena dela, a do uresničenja ni prišlo zaradi pomanjkanja sredstev. Z Lovrečičem
sva celo dala pobudo za centralno kurjavo,
ki smo jo obravnavali tudi na eni od sej
izvršnega odbora, a dlje od tega ni prišlo.
Tako koča le-te še danes nima.

Priprava ogrodja za gugalnico pod Tumovo kočo.
Miro Hočevar s pomagači v Žusterni v sedemdesetih letih (arhiv družine Hočevar)

Kakšno pa je bilo sodelovanje
s takratnimi oskrbniki?

Kar nekaj oskrbnikov se je zamenjalo. Prav posebno velikih težav med nami ni
bilo, rekli bi, da smo šli eden drugemu »na roke«, torej smo si pomagali. Le z enim sem imel
težave pri plačevanju zakupnine. Vedeti pa moramo, da so bili takrat obiskovalci veliko manj
zahtevni, z današnjim profesionalizmom tega ne moremo primerjati, zato pa je bilo vzdušje
prijetno domače. A nekaj osnovne hrane in pijača je bilo vedno na razpolago.
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Najraje se spominjam Ivanke Weis in njenega moža Tojota. Takrat je bilo v koči najbolj pestro in veselo. Žal je mož, že spomladi (bilo je 16. aprila 1977) kljub zaprti cesti hotel
iz Hrpelj do svoje Ivanke na Slavnik. Zametlo ga je in zmrznil je pod Malim Slavnikom.Tudi
ona je že vrsto let pokojna...
Prav gotovo ne manjka tudi veselih zgodbic in prijetnih spominov.
Ja, veliko je bilo tudi smešnega. Na misel mi je prišla ena od Ivankinih hudomušnih
zgodbic. Ivanka je planincem okrog prazne mize prinesla pijačo in jo postavila pred začudene
obraze, saj niso ničesar naročili. Ivanka pa: »Ne, ne, pijače niste naročili, ma promet mora
bit! Saj ni treba plačat.«
Takratni manjši obisk koče je botroval domačnosti, vsi smo se poznali, ostali so lepi
spomini na planince – redne obiskovalce koče, ki so prihajali vsaj enkrat tedensko. Znani
zamejec Boris Race, zdravnica dr. Sonja Mašera, ki je rada priskočila na pomoč ob manjših
nezgodah, in mnogo drugih zamejcev s Krasa in iz Trsta, pa tudi iz Kopra; zdravnik dr. Hladnik iz Kopra, ki je vedno nosil jabolka...
Miro se s prijaznostjo spominja dolgoletnega tajnika in nekaj let tudi predsednika
društva, skrbnega in vestnega, a včasih že kar pikolovsko natančnega dr. Božidarja Zege.
V spominu mu je ostal prisrčen dogodek, ko ga je Zega poklical: »Ej, fant (tako je vedno
imenoval Mira), na Slavniku gori!!! Hitro, hitro...« Seveda o ognju ne duha ne sluha. Gotovo
ste že kdaj doživeli, ko se je vaše oko ob zahajajočem soncu usmerilo na Slavnik, zagledali ste odbijajoče se žarke na okenskih steklih koče, kar daje vtis ognja…
Se spominjaš, kako ste proslavili 20-letnico koče?
Mislim, da kakšnega posebnega praznovanja ni bilo, vsaj v mojem spominu tega ni.
Se pa spominjam priprav na prvi množični pohod na Slavnik v letu 1979. Zadolžen sem bil
za okrasitev. Kljub slabemu vremenu smo se navsezgodaj podali na vrh s Prešnice. A Slavnik
je pokazal, da je prava gora. Ponoči je zapadel sneg in močna burja sta nam onemogočila pot
na vrh. Celo pelerino nam je odneslo, vrnili smo se, nazaj grede smo srečali le Cividinijeve in
Hočevarjeve. Pohod je bil prenesen na naslednjo nedeljo, ko nas je Slavnik prijazneje sprejel.
Miro in Tončka, hvala za prijaznost. Želim vama, da bi lahko še dolgo obujala
spomine na Tumovo kočo, Slavnik in vse prelepe gore.
Maruška Lenarčič
PO SLEDEH OSKRBNIKOV KOČE
Poleg vzdrževanja in gospodarjenja s kočo je iz zapisnikov organov OPD Koper
jasno razvidno, da je društvo od vsega začetka vlagalo velike napore v samo poslovanje koče. Problem so bili ljudje in tudi finančna sredstva. Že v začetku ni bilo lahko
najti primerne ljudi, ki bi bili pripravljeni poskrbeti za planince in druge obiskovalce
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v skromnih razmerah. Dolgo let je bila koča odprta celo vsak dan, šele kasneje se je
urnik spremenil. V društvenih zapisih in tudi v časopisnem arhivu že iz začetnih let
ne manjka pričevanj o nenehnih težavah delovanja in poslovanja koče. Za ilustracijo:
v letih 1961–1962 so kočo celo oddali v najem PD Železničar iz Ljubljane, zgodilo se je
celo, da je bila koča nekaj časa zaprta.
Tudi kasneje in še danes kljub boljšim razmeram dostopa (ustrezna prevozna
sredstva, cesta, urnik) in izboljšanim pogojem za delo v koči ostaja izbira primernih
ljudi, ki bi z veseljem poskrbeli za domačnost in prijaznost planincev, še vedno težavna
naloga. Delo oskrbnikov je namreč zahtevno in naporno, a njihov doprinos k priljubljenosti koče in obisku koče je izjemno pomemben. Pričakovanja obiskovalcev, predvsem planincev, niso velika, a so zelo različna, računica pa ima tudi pomembno vlogo.
Da bi se jim vsaj malo oddolžili za njihovo delo, so se v Turističnem društvu
Slavnik Podgorje odločili za zbiranje podatkov o oskrbnikih. Težka naloga za začetno obdobje delovanja koče. Takrat so se oskrbniki hitro menjavali, dokumenti so pomanjkljivi... A uspelo jim je. Pri delu so si pomagali z zborniki OPD, raznim arhivskim
gradivom, s pripovedovanjem domačinov in bivših, še živečih oskrbnikov in njihovih
potomcev. Tudi v društvu smo z veseljem sodelovali pri iskanju podatkov v društvenem arhivu.
Za kasnejši čas je lažje, v društvenem arhivu ne manjka urejenih dokumentov,
tudi sicer zamenjave niso bile tako pogoste in vse je natančno zapisano. Vsi oskrbniki
so se radi odzvali prošnji, da napišejo ali povejo svoje spomine na delo s planinci.
Seznam oskrbnikov Tumove koče:
Jože Jakomin, gradbeni delovodja in prvi oskrbnik
Mila Kušar
Marija Vatovec, pomočnice: Nada Hreščak,
občasno Marija Kosmač in Marija Gobina
Olga Andrejašič in Sonja Ribarič

od *

do *

8. 7. 1957

**

1958

dva meseca

6. 1. 1959
22. 6. 1960

8. 6. 1961

8. 6. 1961

7. 11. 1962

Marija Vatovec

7. 11. 1962

5. 12. 1962

Ivan Sosič

5. 12. 1962

25. 5. 1964

Milan Žigante

6. 5. 1964

9. 5. 1966

Marko Rosanda

junij 1966

1968

1968

1971

Albina Dobrin

15. 5. 1972

15. 5. 1974

Ivanka Weis

15. 5. 1974

20. 10. 1977

20. 10. 1977

10. 6. 1978

Planinsko društvo Železničar Ljubljana

Guido Mikac in Scotto Antonio

Esperij Dobrinja
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Nataša Marsič

junij 1978 september 1978

Ivanka Weis

22. 9. 1978

20. 7. 1979

Branko Maglica

20. 7. 1979

20. 7.1980

Franc Pibernik

20 .7. 1980

7. 9. 1982

9. 9. 1982

15. 4. 1987

Ana in Ernest Pasutto

15. 4. 1987

15. 9. 1987

Meri Pavlica

15. 9. 1987

15. 3. 1989

Ana in Ernest Pasutto

15. 3. 1989

28.10.1989

Marija in Jože Pertinač

28.10.1989

18. 9. 1991

18. 9.1991

26.5. 1994

Lucijan in Jožica Pelicon

1. 6. 1994

1. 7. 1999

Malči in Dorjan Umer

1. 7. 1999

22. 6. 2004

Angelca Ban

1. 7. 2004

Fanika Bednařik

Ljudmila in Ivan Čuk

* datumi so povzeti iz ustreznih dokumentov, v posameznih primerih gre lahko za mala odstopanja od
dejanskih datumov prevzema oz. oddaje oskrbništva
** nismo našli dokumenta

Patricija Morato Rojc, Mirka Rojc, Nevija Koren, Maruška Lenarčič
SPOMIN NA MOJO ZAPOSLITEV V PLANINSKI KOČI NA SLAVNIKU
Bilo je v mesecu maju leta 1958. Po krajšem razgovoru z gospo Marijo Vatovec
sem se odločila, da sprejmem svojo prvo zaposlitev na Slavniku, kjer so pred manj kot
enim letom odprli Tumovo kočo. Bilo je vse novo, zame, ki sem bila do sedaj vajena le
svojega doma, vse neznano. Bila sem domačinka iz Podgorja. Z blagom za oskrbo in postrežbo gostov nas je občasno z vozom in konjsko vprego oskrboval gospod Lazarin iz
Jelovic. Ob pomanjkanju hrane in pijače in množičnosti obiskovalcev sva sami v nahrbtniku prinašali blago iz trgovine v Podgorju. Gospa Marija Vatovec je bila dobra ženska,
pridna gospodinja in predvsem dobra kuharica.
Od nje sem se marsičesa naučila. Spominjam se, da me je v začetku v koči najbolj
motil način dobivanja vode iz vodnjaka, ki je bil v kleti v pritličju. Na ravnih tleh je zijala
velika luknja, skoraj polna vode. Zraven je bilo vedro na vrvi, s katerim smo iz vodnjaka
zajemali vodo. Pokrov, s katerim naj bi bila odprtina pokrita, je večkrat ostal zraven,
prislonjen na tleh. Sčasoma je dvigovanje vode iz vodnjaka in nošenje po strmih stopnicah v nadstropje postalo enostavno vsakdanje obvezno opravilo.
Spomin, čeprav že precej zamegljen, me popelje nazaj v čas pred skoraj petdesetimi leti, ko sva z gospo Marijo opazili skupino ljudi, ki so prihajali iz smeri Grmade.
Radovedno sva jih pričakali. Med pogovorom sva izvedeli, da so delavci, ki so gradili
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setimi leti, ko sva z gospo Marijo opazili skupino ljudi, ki so prihajali iz smeri
Grmade. Radovedno sva jih pričakali.
Med pogovorom sva izvedeli, da so delavci, ki so gradili cesto Hrpelje - Slavnik.
Bili so večinoma Hrvatje iz Kastava v
bližini Reke. Bili so prijazni ljudje, s
katerimi sva se radi pogovarjali in jim
postregli. Cesta se je počasi približevala
vrhu in planinski koči. Ob koncu gradnje
je sledila otvoritev in prijetno srečanje.
Čas je tekel in se spreminjal. Pomladni in jesenski meseci so bili obilnejši
z obiski. Prihajali so planinci Slovenskega planinskega društva iz Trsta, s Štajerske, z Gorenjske in še od drugod. V koči
so tudi prenočevali in tedaj je bila koča
za obiskovalce odprta vsak dan. Prav
vsem se je zdel razgled z vrha Slavnika
čudovit. Takrat so domačini iz Podgorja
Olga Andrejašič in Marija Vatovec pred kočo leta na Slavniku še ročno kosili seno. Slavnik
1959 (arhiv TD Slavnik)
je bil tudi zaradi košnje v času cvetenja
mandalenk (narcis) ves bel. Tudi drugega cvetja je bilo veliko in na cvetoči ter lepo dišeči Slavnik imam lepe spomine. V planinski koči na Slavniku sem bila zaposlena dve leti in en mesec.
Olga Andrejašič
JAZ IMAM NA TISTE ČASE SAME LEPE SPOMINE
Pri pripravi gradiva za razstavo smo se s povabilom za sodelovanje obrnili na
vse planince, domačine, obiskovalce Slavnika ter na nekatere znane in še živeče oskrbnike koče. Med prvimi se je na naše povabilo prijazno odzval gospod Milan Žigante.
Samo ime in priimek nam sprva nista veliko povedala, saj že dolgo ugotavljamo, da so
seznami oskrbnikov Tumove koče nepopolni in jih skušamo dopolniti preko različnih
virov informacij. Prijazen in zgovoren možakar, poln optimizma in življenjske moči,
nas je celo obiskal in nam prinesel ducat fotografij iz družinskega albuma. In pogovor
je stekel:
»Bil sem oskrbnik Tumove koče na Slavniku od aprila 1964 do junija leta1966. V tistem obdobju je bil predsednik Planinskega društva Koper gospod Majcen, v odboru pa so bili
še gospod Šalamun, gospod Zega...,« je še poudaril naš sogovornik.
Skupaj smo pregledali zbrano gradivo in vsi podatki so se ujemali. Bili smo vese54

li. Dobili smo še enega oskrbnika koče.
Gospod Žigante je planinsko kočo prevzel od gospoda Ivana Sosiča (Ninija) –
spet novo ime v seznamu oskrbnikov.
Gospod Žigante pripoveduje:
»Na tiste čase imam same lepe spomine, materialne in moralne. Dela je bilo
veliko. S svojim avtomobilom sem s kozinske strani dostavljal hrano za kočo. Dnevno
svežo, saj takrat še nismo imeli zamrzovalnih omar. Koča je bila odprta vsak dan, v
zimskem času pa samo ob sobotah in nedeljah, in še to le, če je bilo ugodno vreme in
je bila cesta do koče prevozna. Pri pripravi hrane in postrežbi mi je pomagala žena
Egidija, ob večjem številu obiskovalcev pa
je bila ekipa številčnejša: Bruna Rožac,
Ema Žigante, moja mama, brat Vinko in
Na terasi Tumove koče, v ospredju oskrbnika Milan prijatelj Marčel. Imeli smo veliko gostov,
in Egidija Žigante z gosti (arhiv družine Žigante)
dokler niso odprli restavracije Mexico na
Kozini. Potem je začel obisk upadati. Moji
fantje so odraščali in napočil je čas za šolo. Z ženo sva se odločila, da se zaradi otrok preselimo bližje mestu. Zato sem oskrbništvo koče
predal gospodu Marku Rosandi.«
Mirka Rojc
MOJ »TRIGLAV«
Slavnik je moj primorski Triglav. Vzpon
nanj je lahko zelo zahteven ali pa lahek,
saj je odvisno, kdaj se nanj odpraviš.
Zame je najlepši spomladi, ko ozelenijo in zacvetijo vsa njegova pobočja kot
pravi botanični vrt. Obiskala sem ga neštetokrat.
Ponudbe, da bi lahko postala oskrbnica, sem se zelo razveselila. Takrat si s
sinom Goranom še nisva predstavljala,
kakšno odgovornost sprejemava. Dobrodošli so nama bili napotki gospe Ane
Pasutto, gospodarnost in delavnost gospoda Jožeta Balentiča in nesebična pomoč prijateljev planincev Ede, Dragice,

Meri Pavlica na terasi Tumove koče
(arhiv Meri Pavlice)
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Mirka in drugih. Pogodbo z OPD Koper sem podpisala za čas od 15. oktobra 1987 do
15. marca 1989.
Pa je bil moj, ta Slavnik; ki mi je že kar takoj na začetku pokazal svoje zimske zobe,
burjo, meglo, led in mraz. Tisto zimo je termometer pokazal minus 18 stopinj Celzija.
V štedilniku se je kadilo, sobe pa so bile ledeno mrzle! Toda ob jasnejših dnevih sva z
balkona koče z Goranom občudovala najlepši razgled na Primorsko vse do sinjega morja.
Lahko bi preštevala ladje, ki so prihajale in zapuščale koprsko luko.
Tako zelo mrzlo je bilo tudi tistega dne, ko je Goran že zjutraj opazil, da po Podgorski stezi prihaja planinec, ki za seboj nekaj vleče. Radovednost nama ni dala miru in z
daljnogledom sva ugotovila, da za sabo vleče kakšnih deset metrov dolgo debelo drevesno vejo. Potem sva prepoznala tudi osebo in na obrazu odkrila njegov hudomušni nasmeh, ki ga je pod brki skrival prijatelj Mirko, najin najpogostejši obiskovalec. V kočo je
vstopil z velikim nahrbtnikom, ves prepoten, me potegnil za rokav in rekel: »Meri, nekaj
imam zate, da te ne bo zeblo, za gašperčka, da si zakuriš.« Potem je odprl še nahrbtnik,
iz njega izvlekel veliko, toplo spalno vrečo in dodal: »Tudi to je za našo oskrbnico!« Prešemo se je smejal, si mel roke ob peči, jaz pa sem ganjena hitela pripravljati čaj, da bi skrila
svoje solze zadrege, ki so drsele po licih. Prave planince druži prijateljstvo, solidarnost in
tudi taka skrb, kot jo je pokazal Mirko. Neizmerno sem mu bila hvaležna.
Iz »moje« koče je odmevala pesem, veselje in smeh, zato so planinci radi prihajali.
Mirko jo je obiskal več kot 100-krat v letu. Obiskovalci so v vrstah čakali na dobro polento z gobami, ki sem jih pobirala na pobočju, si oblizovali prste ob dobrih »njokih« z golažem, joti... ob lepem vremenu je hrane tudi zmanjkalo, saj je kočo ob vikendih obiskalo
tudi več kot sto ljudi.
In nešteto je bilo dogodkov, zato je mnogo lepih spominov, kaj neprijetnega pa
človek rad pozabi. Ko danes obiščem svoj »TRIGLAV«, se mi zdi, da je morda delo oskrbnika le nekoliko lažje, saj so urejeni sanitarni prostori, prizidek in jedilnica sta večja.
Vsekakor je Slavnik tako močno povezan z mano in jaz z njim, da mu še vedno

Albina Dobrin – oskrbnica od 1972 do1974
(arhiv TD Slavnik)

Predsednik društva Sandi Blažina na občnem
zboru leta 1984 izroča priznanje priljubljeni dolgoletni oskrbnici Faniki Bednařik
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Oskrbnik Ivan Sosič (desno) s prijateljem pred kočo leta 1963 (arhiv TD Slavnik Podgorje)

Oskrbnica Ivanka Weis z dr. Božidarjem Zego

Ana in Ernest Pasutto sta oskrbništvo predala
Mariji in Jožetu Pertinač
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V ČASU OSAMOSVOJITVENE VOJNE JE BILA TUMOVA KOČA DOBRODOŠLA
VOJAŠKA POSTOJANKA
Marija in Jože Pertinač sta oskrbništvo koče prevzela od Ane in Ernesta
Pasutta in ga po dveh letih predala Ljudmili in Ivanu Čuku. Kljub nekaterim manj
prijaznim, sicer drobnim dogodkom, zdaj
že skoraj pozabljenih se rada spominjata
obdobja na Slavniku.
Jožeta je Ernest Pasutto nagovoril za
beljenje novozgrajenega prizidka koče. Pasuttova sta zapuščala kočo, Jožetu se je zdelo zanimivo in po dolgem pregovarjanju je
tudi žena popustila in se odločila, da gre kuMarija in Jože Pertinač v Tumovi koči
hat planincem. Povsem zadovoljna pa le ni
bila, a sta jo Slavnik in Tumova koča že prvi dan prepričala in navdušila. Živo se še spominja:
»Slavnik me je že po nekaj kilometrih poti povsem prevzel. Kako tudi ne?! Razkošje jesenskih barv in mehkoba travnatih prostranstev sta odgnala še zadnje dvome o najini nameri.
Ob misli na to doživetje mi še danes zaigra srce. Pa kuhinja v koči! Ta se mi je takoj priljubila!
Velik štedilnik na drva me je spominjal na moja najnežnejša leta. Sin se še zdaj spominja buhteljnov, ki v dolini nikoli niso bili tako dobri. Prav štedilnik sem najtežje zapustila.«
Jože pa rade volje govori o dogodkih
na Slavniku v obdobju osamosvojitvene
vojne, ko je bila Tumova koča pomemben
objekt teritorialne obrambe, saj je obsežen
razgled z vrha Slavnika in iz koče omogočal
odličen nadzor nad velikim področjem.
Pripoveduje:
»14. avgusta 1991 je bilo izjemno slabo vreme, nevihtno s strelami in grmenjem.
Na prostoru pod kočo, kjer so bile nekoč staje
za ovce, je pristal helikopter JLA, o čemer sem
moral po radijski zvezi obvestiti nadrejeno poveljstvo. Kakšna neverjetna sreča! V trenutV času osamosvojitvene vojne je bila Tumova koča ku, ko sem odložil mikrofon, je udarila strela
dobrodošla vojaška postojanka. Jože Pertinač, vojaški
v anteno, montirano na ograji terase, celotna
obveznik, na Slavniku ob zaplenjenem kamionu JLA
aparatura je bila uničena; nato se je strela pona Krasu (fotografiji iz arhiva družine Pertinač)
novila. Jaz pa živ in zdrav!!! Kdo ve, kateri angelci so me obvarovali! Na ta dogodek se spomnimo vsako leto, ker je to rojstni dan naše hčere Urške,
takrat je praznovala 18. rojstni dan.«
Zabičala sta mi, da ne smem pozabiti, da imata prelepe spomine na obiskovalce in ni
leta, ko ne bi obiskala Slavnika in Tumove koče.
Maruška Lenarčič
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LEPE IN PRISTNE ODNOSE STA IMELA S PODGORCI
Ko sta Ljudmila in Ivan Čuk prišla na Slavnik, sta imela za sabo že večletne izkušnje z Nanosa in Govejka. Bila sta planinca, še posebej Ivan (čeprav Primorec) je rad
hodil v hribe. Zato sta se takoj po upokojitvi odločila za delo v koči in s planinci.
Gospa Ljudmila je kljub letom ostala taka, kot smo jo poznali iz koče: živahna, prikupna in toplo človeška. Izžareva nalezljvo pozitivno energijo, ki z lahkoto preskoči na
obiskovalca. Bilo ji je v veliko veselje pripovedovati o časih, ki sta jih preživela s pokojnim
Ivanom v Tumovi koči, čeprav takrat še ni bila obnovljena in je bila zelo nefunkcionalna.
Od tu sta šla v zaresni pokoj, ker je bilo delo za njuna leta preveč naporno, čeprav bi se rada
še srečevala s planinci, ki so ju osrečevali in osmišljali življenje.
Naročila mi je, da moram poudariti, kako lepe in pristne odnose sta imela s Podgorci. Ničkolikokrat so jima priskočili na pomoč, tako pri pripravljanju drv kot v snegu,
ko nista mogla z avtom do koče in so jim mladci znosili tovor. Njihova imena so ji že ušla
iz spomina, nekaterih pa se je spomnila: Borisa in njegovega brata, pa Zdenka... Še zdaj
je hvaležna za vse prelepe trenutke, ki so jih preživeli z domačini v razgovoru in šaljivih
zgodbah, predvsem ob slabem vremenu, ko ni bilo drugih obiskovalcev, oni pa so vseeno
prišli.
Tudi na sodelovanje z društvom ima samo dobre spomine, s prijaznostjo se spominja obeh gospodarjev, žal že pokojnih, Jožeta Balentiča in Lojzeta Kreseviča, ker sta bila
skrbna, pridna in ljubezniva.
Ko sem odhajala, sva si obljubili, da se bova še videli in poklepetali o tistih lepih
časih.
Maruška Lenarčič

Ljudmila in Ivan Čuk

Jožica in Lucijan Pelicon (arhiv družine Pelicon)
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GOR PRIDEJO »BELLA GENTE – LEPI LJUDJE«, NE TOLIKO PO IZGLEDU,
AMPAK PO DUŠI
Bil je čas zimskih mesecev v letu 1994, v tistem času sem kar dobro »hribolazil«,
saj sem prav v letu 1993 opravil tudi Slovensko transverzalo, ko je v Obalnem planinskem društvu Koper odjeknila novica, da bodo takratni oskrbniki, družina Čuk, opustili oskrbništvo na Slavniku. Takrat sem o novici nekoliko premišljeval, »zasrbelo« me
je, da bi z družino delil čaje tam gor, na naši prvi gori. Zadevo sem predlagal soprogi in
na osnovi najine dotedanje gostinske izkušnje, sva se odločila, da se preizkusiva v novi
vlogi, kar pa ni bilo lahko, saj je bila družina Čuk kvaliteten oskrbnik.
Začetek našega oskrbovanja je bil izredno težak, saj se je takrat gradbeno prenavljala koča, zahteva Obalnega planinskega društva pa je bila, da se ne sme zapreti
koče med gradnjo, in tako smo morali z obiskovalci vred kar dobro potrpeti. Naj ob
tem povem, da smo delili čaj v jedilnici brez oken, kar pod gradbenim odrom.
No, po štirih mesecih se je gradnja končala (tako kot marsikje se je zadeva med
tem časom tudi nekoliko zaustavila) in ob priliki pohoda na Slavnik tistega leta smo se
pohvalili z novo podobo našega planinskega doma.
Po začetnih težavah smo kasneje začeli dobro delovati in po obisku sodeč bili
tudi uspešni. Pohvalili so nas za Jožičine »štrudlje«, ki jih je redno zmanjkovalo; tudi
joto smo se naučili kar dobro kuhati v velikih loncih, pa tudi »njoki« so bili iskani.
Lepo je bilo srečevati planince prijatelje, pokramljati o turah, poučiti neizkušene
o vremenu, pokazati s Slavnika v lepem razgledu, katere so te in one gore, in še marsikaj drugega. Oskrbništvo je bilo zelo zanimivo, kajti tako kot sem vedno ponavljal, planinska koča ni gostilna in zahvaljujoč izredno slabi cesti se je na Slavnik hodilo in ne
pripeljalo, uporabljal sem italijanski izraz in ponavljal, da gor pridejo »bella gente – lepi
ljudje«, ne toliko po izgledu, ampak po duši.
Bile so tudi težave, stanje ceste namreč. V začetku smo na cesti imeli skoraj
meter globoke luknje, postopoma pa sem jih popravil. Mene, nerodnega meščana, so
poučevali, kako naj se spoprimem s cesto, predvsem z odvodnimi jarki, tako da voda
ob deževju ne bi drla po cesti. Ob sobotah sem zato vzel kramp, lopato in drugo orodje
v vozilo ter se odpravil k meni dobro poznani luknji (saj sem jo moral s terenskim vozilom vsakokrat obvoziti) in jo popravil, skopal odvodni jarek in se veselil izboljšave.
Zoprne so bile tudi posledice nasilnih vlomov v planinski dom, saj smo jih doživeli kar
trikrat.
Druga vrst težav so bile zime oziroma sneg. Zameti so zaustavljali možnost dovoza s terenskim vozilom in kar nekolikokrat smo se prebijali tudi nekaj ur v globokem
snegu do koče. Res ni bilo enostavno, po svoje tudi nevarno. Nekoč smo se dejansko
reševali iz snežnega neurja, ko nismo mogli priti do koče in smo se morali umakniti
peš v Podgorje. Kako prav so prišle izkušnje blodenj v snegu po Krnskem pogorju.
Obisk planinskega doma se je povečeval in s tem fizični napor, zato smo se po
petletnem obdobju odrekli delovanja na Slavniku. Ostali so nam pretežno lepi spomini in spodbudna priznanja pohodnikov, ki jih ni bilo malo, med drugim tudi pismene
zahvale in priznanja. Res je bilo lepo v jutranjih urah pogledovati na travnato ravan v
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pričakovanju prihodov, z obiskovalci kramljati: »… tega pa še ni, morda je šel na kakšen
višji hrib, ta drugi bo že prišel, kaj pa ta tretji ali je morda bolan?« Vsakega sem imel
po svoje za prijatelja, somišljenika. Zanimivo je bilo spraševati redne pohodnike, kolikokrat je že bil letos na Slavniku in podobno.
Tako kot vedno in povsod se zgodba konča in tako smo junija leta 1999 predali
oskrbo novim oskrbnikom.
Jožica in Lucijan Pelicon
KOČA JE BILA KOT NAJIN DRUGI DOM
Biti oskrbnik planinske koče je bila najina velika želja. Ta se nama je uresničila
leta 1999, ko sva se prijavila in bila izbrana. Za naju in najino družino je bilo obdobje
oskrbovanja Tumove koče nekaj posebnega. Slavnik nama je podaril čudovita jutra in
nepozabne sončne zahode, ostrino burje, snežne zamete, neskončno lepoto cvetočih
travnikov in slikarska platna jesenskih gozdov in seveda zgodbe in nasmehe nešteto
ljudi. Delo nama je bilo v veliko veselje, a nama je bilo včasih tudi hudo.

Malči in Dorjan med obiskovalci koče (arhiv družine Umer)

In še danes, ko se ozreva proti Slavniku in koči, nama je toplo pri srcu. Koča je
bila kot najin drugi dom. A največji čar so bili ljudje, vsak s svojo življenjsko zgodbo, ki
so znova in znova prihajali k nam. Prinesli so nam košček svojega sveta in vesela sva,
da so v svoje domove odnesli košček najinega.
Malči in Dorjan Umer
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SPOROČILO PLANINCEM: ŠE NAPREJ HODITE V HRIBE, SKRBITE ZA NARAVO,
SMETI NOSITE S SABO V DOLINO, ČIM VEČKRAT PA PRIDITE NA SLAVNIK!
Angelco in Ivana Bana sem obiskala na njunem domu v Podgorju, pod vznožjem Slavnika, na katerem sta oskrbnika Tumove koče že nekaj let. Povabilu na
razgovor, ki je potekal v prijetnem vzdušju, sta se prijazno odzvala in poklepetali
smo o njunem oskrbovanju koče na Slavniku.
Koliko let ste že oskrbniki v koči na Slavniku?
Tri leta.
Ali se veselite vašega dela tudi v prihodnje?
Seveda, če se bomo le z društvom dogovorili še za prihodnje sodelovanje.
Ali ste zadovoljni z obiskom koče?
Kar zadovoljni smo. Obiska je več jeseni in spomladi, v poletnem času pa je manj
ljudi zaradi vročine, saj ljudje hodijo v višje hribe.
Koliko ljudi v povprečju na leto prespi v koči?
Prespi jih zelo malo, recimo od šestdeset do osemdeset planincev. Spanje v koči
do sedaj tudi ni bilo ravno najboljše, saj nismo imeli ogrevanja, sedaj smo tudi okna
menjali in so se razmere izboljšale; v koči ni več takšne vlage, kot je bila nekoč. Polhi pa
še vedno razgrajajo na podstrešju...(smeh)
Ali se obiski koče z leti povečujejo ali zmanjšujejo?
Med leti ni velike razlike, morda je vsako leto le za odtenek več planincev, predvsem jeseni.
Ali so po vašem mnenju planinci, ki obiščejo kočo, zadovoljni s ponudbo? Vam kdaj zaupajo kakšno pripombo ali pohvalo?
Osebno še nisem doživel, da kdo ne bi bil zadovoljen s hrano, predvsem pohvalijo
naš jabolčni zavitek in pa golaž z divjačino. Vsi so zadovoljni, pravijo, da so porcije
velike.
Ali mislite, da bi morala biti koča odprta tudi med tednom, glede na
to, da tudi takrat veliko planincev zahaja na Slavnik?
Mislim, da je še vedno premalo planincev, ki zahajajo med tednom na Slavnik.
Občasno smo tudi mi med tednom v koči in vedno ponudimo vsakomur, ki pride na vrh,
kakšno pijačo, čaj... Med tednom pa planinci niti ne jemljejo denarja s sabo na Slavnik,
saj vedo, da je koča zaprta. Nekateri pa tudi sami vprašajo, če lahko dobijo kakšno
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pijačo kljub temu, da je koča zaprta. Za
večje skupine pa odpremo kočo tudi med
tednom po predhodnem dogovoru.
Nekateri se pritožujejo nad
zaprtjem koče v poletnem času.
Kaj vi menite o tem?
Poleti je zaradi vročine zelo malo
planincev, včasih smo po cele dneve prebili v koči, pa ni prišel skoraj nihče. Koča
naj bi se v poletnem času zaprla za en
mesec, vendar jo mi že prej odpremo,
okrog 15. avgusta.
Angelca in Ivan Ban

Ali med letom prevladujejo
tuji ali domači planinci? Kaj pa v poletni sezoni?
Med letom prevladujejo večinoma Slovenci, čeprav je veliko tudi Italijanov, ki
pridejo predvsem s kolesi. V poletni sezoni pa pridejo na vrh tudi Hrvati, Nemci, Francozi, Poljaki, še vedno pa prevladujejo Slovenci in Italijani. Nekateri tujci, predvsem
Italijani, pridejo tudi z avtom, jih pa veliko predhodno vpraša, če je dovoljeno priti do
koče z avtom. To so predvsem starejši pari, ki pridejo na Slavnik na kosilo ali na krajši
sprehod.
Kateri meseci so za vas najbolj naporni? Zakaj?
Vsi meseci, razen od junija do avgusta, obisk pa je seveda odvisen od vremena.
Ima vaša kuhinja kakšno posebno jed, s katero se lahko še posebej
pohvalite?
Jabolčni zavitki in pa njoki z divjačino. Postrežemo pa lahko še joto, ričet, pečenko, pečenice ali ombolo z zeljem... Ponudba jedi je seveda odvisna od zasedenosti koče.
Ali se spomnite kakšnega posebnega dogodka, ki vam je ostal neizbrisan v spominu? Kakšen poseben pripetljaj?

Predlani, pred novim letom je bilo toliko snega in je tako močno snežilo, pa še
tema je bila, da nisem videl deset metrov pred sabo in enostavno nisem mogel priti iz
koče, tako da sem moral tisto noč prespati na vrhu. Drugače pa pravijo, da na Slavniku
tako piha, da bi lahko imeli smučarske polete v dolino.
Kaj menite o praznovanju 50-letnice koče na Slavniku?
Lepo je, da se priredi proslava ali kako drugače praznuje petdesetletnico, in prav
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je, da še ostali zvejo za naš Slavnik. Saj je to naš istrski Triglav!
In na koncu: ali imate
kakšno posebno sporočilo za
naše planince?
Naj še naprej hodijo v hribe,
naj skrbijo za naravo, smeti naj
nosijo s sabo v dolino, pa naj čim
večkrat pridejo na Slavnik!
Tanja Brstilo

Marko Rosanda (oskrbnik v letih 1966
do 1968) in njegova žena Bernarda sta se
oglasila s prijaznim pisemcem in priložila
fotografijo iz tistih časov

(arhiv TD Slavnik Podgorje)
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KAKO SMO PRAZNOVALI
Obletnice so menda priložnost za inventure, še posebej če se ne pišejo z visokimi številkami. Nižje kot so, bolj živ je spomin na dogodek, ki se proslavlja, več je prič,
ki se spominjajo vsake, še tako prozaične podrobnosti. S časovno oddaljenostjo pa se
podrobnosti pričnejo zabrisovati, dogodek sam, še zlasti če ima v nekem okolju določeno težo, prične obdajati vedno bolj meglena slavnostna patina zgodovine.
Pričujoča 50-letnica postavitve naše koče se je že nevarno približala temu mejniku, neposrednih udeležencev, ki bi se vsega do potankosti spominjali, je le še za vzorec...
Pa povzemimo, kako so se v preteklih desetletjih obeleževali jubileji, vsaj tisti okrogli...
10. obletnica
Leto 1967 si je svet zapomnil po
izbruhu bliskovite, tako imenovane “sedemdnevne” vojne med Izraelci in Arabci, koprski planinci, ki so želeli obeležiti
desetletnico Tumove koče, pa po nalivu,
ki je točno ob 10. uri, ko je bila napovedana proslava, presenetil zbrane goste
in obiskovalce na Slavniku. Tako pišejo
Primorske novice 24. junija 1967:
»Koprsko planinsko društvo je imelo
namen kar najbolj slovesno in po planinsko
proslaviti dvajsetletnico svoje ustanovitve
in desetletnico odprtja Tumove planinske
koče na Slavniku. Vse je bilo do podrobnosti organizirano: poziv vsem domačim planincem, vabilo planincem z vse Primorske,
iz Trsta in Gorice, matični zvezi slovenskih
planincev in številnim gostom... Za to priložnost so bili skrbno napisani tudi govori in določeni govorniki, naročena jedača
in pijača. Žal pa je brez vsakega povabila
zmešal in po svoje prikrojil vso slavnost dež, ki se mu že dober mesec ne mudi iz naše dežele.
Kot za stavo se je zlil iz nevidnih škafov prav v trenutku, ko je bil določen po urniku čas za
začetek planinske slavnosti, ob desetih dopoldne, prejšnjo nedeljo...«
No, vrli koprski planinci se niso pustili motiti in so proslavo vseeno spravili,
dobesedno, pod streho in...
»… kljub dežju razpoloženje ni bilo “deževno”, nasprotno, bilo je zelo veselo, čeprav na
ozkem življenjskem prostoru v koči...«
20. obletnica
Leta 1977 je med Londonom in New Yorkom pričelo leteti legendarno nadzvočno potniško letalo Concorde, koprski planinci pa so 20. obletnico svoje koče skle65

proslaviti 22. maja, že na predvečer praznovanja pa naj bi na vrhu zagorel mogočen kres. Povsem v duhu tedanjega časa
je bilo tudi pozdravno pismo predsedniku Titu s čestitkami za njegov 85. rojstni
dan in izdaja posebnega priložnostnega
žiga in značke. Tudi sicer se je tega leta
praznovanje nekako vtopilo v praznovanje Titovega rojstnega dneva, ki so ga
jugoslovanski planinci sklenili obeležiti z
obiskom 85 vrhov širom nekdanje skupne domovine.
30. obletnica
Leta 1987 so pod Rokavskim prelivom pričeli z gradnjo predora med Anglijo in Francijo, vse moči koprskega pla-

O praznovanju so poročale tudi Primorske novice

ninskega društva pa so bile usmerjene v
načrtovano obnovo koče na Slavniku, ki
je le s težavo sledila novim zahtevam vse
večjega števila obiskovalcev. V tem duhu
je potekala tudi jubilejna proslava. Novinar Primorskih novic 31. 7. 1987 ugotavlja...
»… da koča na Slavniku, ki povrhu
nosi ime po tako znamenitem Slovencu, kot
je bil dr. Tuma danes ni več sposobna nuditi

Svečana seja ob 30-letnici Tumove koče, nagovor
predsednika Karla Kocjančiča
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številnim obiskovalcem sodobnim razmeram ustreznega zatočišča. Čvrstejšemu dogovoru o
izvedbi obnovitvenih del je bila namenjena tudi slavnostna seja izvršnega odbora društva.«
Ob tej priložnosti je bila tudi izdana posebna spominska darilna razglednica z
likom dr. Tume, katere izkupiček je bil namenjen obnovi koče. Mimogrede, v promet
je šla zelo dobro…
40. obletnica
Leta 1997 se
je svet zavedel katastrofe, v katero
drvi, in večina držav
je podpisala kjotski
protokol o korenitem
zmanjšanju onesnaženosti planeta. Tudi
sicer so si v desetletju
med 30. in 40. jubilejem
zgodovinski
in prelomni dogodki
kar sledili. To obletPripravljalni odbor za 40-letnico koče na predvečer proslave
nico smo praznovali
v novi, samostojni
državi.
Po pisanju Primorskih novic 10. 10.
1997 se je 5. oktobra
na Slavniku zbralo
približno 1500 planincev, pohodnikov
in ljubiteljev narave,
da bi svečano proslavili 40-letnico postavitve koče. Ob tej priliki so na koči odkrili
spominsko obeležje
in pripravili kulturni
Tudi Kraševci iz zamejstva so nam prišli čestitat
program.
Zbranim
sta spregovorila predsednik društva, Franc Gorišek, in hrpeljsko-kozinski župan,
Vlado Krebelj, recitatorji so prebrali pesmi, posebej napisane za otvoritev koče. Visoki jubilej so obeležili tudi v Podgorju, kjer je domače turistično društvo pripravilo
razstavo o življenju v vasi in na Slavniku.
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50. obletnica
Če si bomo Slovenci leto 2007 zapomnili po zamenjavi denarja z vsemi dobrimi
in slabimi stranmi vstopa v evro območje, pa se bo planincem OPD vtisnilo v spomin
zaradi okrogle, polstoletne obletnice Tumove koče, katere praznovanje je pravzaprav
stvar tega trenutka in je še vedno v teku. Celotno uspešno praznovanje je plod sodelovanja OPD Koper in Turističnega društva (TD) Slavnik Podgorje. Začelo se je prav na
dan otvoritve, 7. julija, v Podgorju. Pošta 6216 Podgorje je izdala priložnostni poštni

Svečana seja v Podgorju

Slavnostni govornik predsednik PZS Franci Ekar

žig, TD Slavnik iz Podgorja je pripravilo spominsko kuverto in poštno znamko z motivom košutnika, OPD iz Kopra pa izdalo spominsko razglednico. Pošto so obiskali
predvsem mnogi planinci ter vaščani Podgorja, ki so še posebej povezani s Slavnikom.
Prišli pa so tudi mnogi filatelisti. Članice in člani Turističnega društva so vse prijazno
sprejeli in pogostili ter ustvarili prisrčno vzdušje, kot se za tak praznik spodobi. Manjkala ni niti velika torta. Tudi oskrbnica Angelca v Tumovi koči ni pozabila na rojstni
dan koče in jubilejno torto, ki so jo bili deležni vsi sobotni obiskovalci. Marsikateri
med njimi se je še spominjal slovesnosti ob odprtju koče pred 50 leti. 6. oktobra so

Kolesarji prihajajo...
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Razstavo o Slavniku je odprla Olga Andrejašič – Razstavo si je ogledalo dosti ljubiteljev Slavnika
ena prvih delavk v koči, in avtorica razstave
Patricija Morato Rojc

se najprej zbrali predstavniki Krajevne skupnosti in Turističnega društva Podgorje,
Obalnega planinskega društva Koper ter nekateri gostje (predstavniki MO Koper, graditelji koče, predstavniki sosednjih društev) na svečani seji, kjer so obudili prehojeno
pot Tumove koče od zamisli do današnjih dni in se spomnili vseh zaslužnih na tej poti.
Prav tako živahno je bilo tudi zvečer na vaškem «placu» v Podgorju, kjer so s kulturnim
programom odprli razstavo Slavnik v sliki in besedi. Sledilo je veselo druženje mnogih
vaščanov, planincev, bivših oskrbnikov koče in vseh, ki imajo radi Slavnik in Tumovo
kočo. Prireditev in razstavo je pripravilo TD Slavnik iz Podgorja.
Lepa sončna in značilno vetrovna nedelja 7. oktobra, je pričakala udeležence
29. spominskega pohoda.
Prišla je množica planincev,
pohodnikov, kolesarjev in ljubiteljev Slavnika izpod njegovega vznožja iz zamejstva in
vse Slovenije. Prišla sta tudi
predstavnika Planinske zveze Slovenije, njen predsednik Franci Ekar in generalni
sekretar Danilo M. Sbrizaj.
Zbrane sta nagovorila predsednik OPD Koper, Aldo Zubin, in slavnostni govornik, Franci Ekar. Recitatorju in harmonikašu so se pridružile
pevke istrskih ljudskih pesmi. Vse to je pripomoglo k slovesnemu vzdušju, ki je bilo
hkrati prijazno razigrano in sproščeno.
Valter Valenčič
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TRADICIONALNI SPOMINSKI POHODI
Od leta 1979, ko je društvo vodil Vinko Lovrečič, vsako leto poteka spominski
pohod na Slavnik. Namen tega je obujanje in počastitev spomina na kurirske poti, ki
so vodile preko Slavnika in borb, ki jih je v Slavnikovih gozdovih bojeval Istrski odred
med NOB. Hkrati pa pohod pomeni tudi navajanje ljudi na hojo in zdravo življenje.

1. pohod 11. 11. 1979. Zagodla jo je zima; zaradi snega in vetra je le malo udeležencev doseglo vrh,
med njimi so bili člani družine Cividini: Božo, Ivanka in Ines (Dean fotografira) ter Vojka Hočevar in
Nada Pisk (arhiv: Nada Pisk, planinka iz PD Nova Gorica)

Leta 1982 je Slavnik pohodnike pričakal v soncu
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Na 9. pohodu leta 1987 se je zbrala kar lepa druščina zvestih devetopristopnikov, ki so prejeli zlato
značko…

…vztrajnost se je obrestovala: za deset pohodov so leta 1989 dobili posebne diplome
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Vpisovalke pohodnikov leta 1989; nepogrešlji- Pogosto se nam pridružijo tudi planinci iz Pleterva Majda Poženel, ki vodi vpis od vsega začetka nice in Zagreba, med njimi naš dolgoletni prijatelj
(prva z desne proti levi)
Josip Sakoman (v prvi vrsti tretji z desne) leta 1998

Leta 1993 je bil pohod spomladi, v času cvetočega razkošja, posvečen je bil mladim

20. spominski pohod leta 1998: V Podgorju so po- Pripravljalni odbor leta 2000 na predvečer pohoda
hodnike radodarno pospremili na Slavnik
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Brez naših zvestih kuharic ne bi bilo čaja in drugih dobrot (z leve proti desni: Meri Kermolj, Roža
Rogovič, Ivanka Cividini, Eleonora Kerševan)

Včasih nas obiščejo tudi tako slavni pohodniki, Lidija Čerin, Meri Kermolj in Erna Aščarič
kot je Srečko Katanec

Vsi, ki so sodelovali pri izvedbi 29. spominskega pohoda leta 2007
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ZANIMIVOSTI
IZ DAVNIH ČASOV
15. maja leta 1904 je bil na Slavniku shod štirih italijanskih planinskih društev (22. Convegno annuale),
katerega sklicatelj je bilo že omenjeno
društvo Società Alpina delle Giulie.
Včasih je iz Trsta do Kozine, Prešnice in do Podgorja vozil poseben vlak
za pohodnike na Slavnik. Že takrat so
novinarji v člankih poročali o naravnem
bogastvu in lepoti Slavnika. Tudi v dvomesečni reviji »Alpi Giulie« smo našli
zanimivo poročanje. Takrat so pohodniki na Slavniku tekmovali za najlepši
planinski šopek.
Časi so se spremenili, danes
nam niti na misel ne pride takšno tekmovanje. Veseli pa smo, da je Slavnik
navduševal in očaral planince že v 19.
stoletju. Koliko lepot in neokrnjenosti
je na Slavniku še ostalo? To pa je že druga zgodba.
Mirka Rojc

Alpi Giulie, Vabilo na 22. letni shod leta 1904

NAJSTAREJŠA ZNANA FOTOGRAFIJA S SLAVNIKA
Bilo je jeseni. Vse je bilo pokošeno. Niti bilke trave nisi našel, bilo je čisto kot na
mizi. Kar niso pokosili s koso, so dekleta požela s srpi.
Bil je lep sončen dan in jaz ter Jože Rojc (guranji Tonč) sva bila na Grmadi. Tam so
bile njegove in moje ovce. Bilo je okoli poldneva. Prišla sta fant in dekle (zaljubljenca) iz
Trsta. Želela sta naju slikati. Zanimalo ju je, kako pasemo, kako strižemo, kaj naredimo
z mlekom, kako delamo sir, če prodajamo jagnjeta. Potem sta naju vprašala za »lapiš«,
svinčnik. Pa sem rekel: »Če nimata vidva, kako naj imava midva. Midva imava palice in
to je vse.« Pa je rekel Rojc, da se bomo »znajdli«. Vzel je palico in kosir in v palico vrezal
najin naslov. Palico sta vzela s seboj in obljubila, da bosta poslala sliko. Midva nisva tega
verjela. Čez nekaj tednov je res prispela pošta s sliko. Bili smo veseli, ker takrat nismo
imeli fotoaparatov. Če se dobro spominjam, je bila to moja prva fotografija.
Mirka Rojc
(po pripovedovanju Jožeta in Marije Kavre)
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Fotografija posneta 13. 10. 1934. Na fotografiji so (od leve proti desni): fant iz Trsta, Jože Rojc
(guranji Tonč) in Jože Kavre (Ciretin) (ahiv TD Slavnik)

TAKRAT NA SLAVNIK NISO HODILI TAKO POGOSTO
Največkrat so prihajali mladi, zaljubljeni ali pa starejši, ob sobotah in nedeljah. Bilo jih je malo in takrat na Slavniku ni bilo koče. Hodili so z enega hriba na
drugi – z Grmade, na »Skukovc«, na »Brgod« in počasi nazaj.
V vas so prihajali z vlakom. Ustavljali so se v vasi in spraševali po skuti, ovčjem siru, mleku. Mi, ki smo pasli ovce na Slavniku, smo bili srečni, če smo koga
videli, če je kakšen par prišel gor. Bili so to mestni ljudje, ki jim življenje na vasi ni
bilo znano, veliko so spraševali o ovcah, mleku, predelavi... Ob sobotah, nedeljah
jih je prišlo največ kakih deset, do dvajset. Takega navala, kot je danes, ni bilo.
Slavnik je v zasebnih parcelah in gmajna je bila takrat podeljena. Da ne bi
imel vsako leto istega kosa gmajne, se je za gmajno žrebalo, tako se je dobilo »parte« za košnjo. Pokosilo se je čisto vse. Bilo je veliko živine in vsak je »gledal«, da bi
kakšen »kvintal« sena prodal in si z zaslužkom kupil kaj za v hišo.
Danes je obiskov Slavnika veliko več kot takrat, saj imajo ljudje avtomobile
in si lahko več privoščijo. Starejši nimamo dobrega občutka, saj se ljudje po naravi
sprehajajo vsepovsod, tudi tam, kjer ne bi smeli hoditi. Delajo nove steze in ceste,
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Na Slavniku, ko še ni bilo koče... Prepoznali smo Ferdija Vidmarja (tretji z leve) in Katko Šalamun
(prva z desne) (arhiv Ferdija Vidmarja)

poti uničujejo z avtomobili in motorji. To početje nas, ki smo tu rojeni, ki smo se
tod mučili za preživetje, ki vemo, kako naravno in lepo je bilo, boli.
Z masovnimi pohodi pa vas Podgorje ni pridobila ničesar, edino, da se je za
ime naše vasi slišalo daleč naokrog, od Beograda do Pariza. Drugih pridobitev ni,
vas ima samo škodo, pasje iztrebke, »popeštano« travo, piknike na zasebnih parcelah, potrgano zaščiteno cvetje, ki ga obiskovalci odnašajo v celih šopih, mi domačini pa si ga ne upamo utrgati niti tu blizu hiše, kaj šele, da bi ga trgali na Slavniku.
Ko so cvetele »mandalenke« (narcise) in »marijedevičce« (šmarnice), sem videl veliko ljudi, ki so jih v šopih odnašali s seboj. Tudi jaz bi rad prinesel dve, tri
domov in bi pazil, kako bi jih utrgal, da ne bi naredil škode, da bi tudi drugo leto
cvetele, pa si ne upam. Nekateri ljudje so pa tako brezbrižni, ni jim mar, kaj bo
jutri, samo da imajo danes. Ni pomembno, če uničujejo prirodno bogastvo, lepoto
in vsega tega; saj jim ni mar, mislijo si, da to ni njihovo in da lahko delajo, kar hočejo. Slavnik je bil nekoč naš način in vir preživetja, zato tako početje, tu rojenega
človeka, boli.
V tistih časih, ko se je gradila koča na Slavniku, nas zaradi delovnih obveznosti ni bilo v Podgorju. Ko smo se prvič vrnili domov na dopust, so nam povedali, da
so »gor« zgradili kočo in zdelo se nam je lepo, da bo tam ena velika družba, saj smo
v tistih časih še »pašavali« na Slavniku. Z živino smo ostajali tudi ponoči. To, da je
76

Šmarnica, po domače marijadevičca
(foto: Patricija Morato Rojc)

Narcisa, po domače mandalenka
(foto: Janez Brank)

tam stala hiša, je dajalo človeku drugačen občutek. Potem pa se je izkazalo, da to za
naravo ni dobro. Da vsaj tisti, ki prihajajo, ne bi delali škode.
Mirka Rojc
(po pripovedovanju Jožeta in Marije Kavre)
PRVA RAZGLEDNICA S TUMOVO KOČO OB OTVORITVI 7. 7. 1957
»Iz dolenjske metropole smo stopili
še na Slavnik s prekrasnim razgledom na
Jadran in Notranjsko. Na žalost pa nam
vreme ni bilo naklonjeno. V dežju in megli
smo prišli na vrh – mokri do kože. Osebje
koče je bilo izredno postrežljivo – posodilo
je mokrim dijakom in dijakinjam suho obleko, za mokro pa poskrbelo, da se je posušila. Ob tej priliki se osebju v imenu vseh zahvaljujem za izredno ljubeznivost, ki je ob
sličnih primerih še nisem doživela nikjer.«
(Iz vpisne knjige v Tumovi koči, leta 1960)
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SPOMINSKA PLOŠČA PADLIM KURIRJEM NA TUMOVI KOČI
2. avgusta 1959 so na Tumovi
koči odkrili spominsko ploščo 8 padlim
kurirjem kurirske postojanke P2, ki so
jo ustanovili marca 1943 nad vasjo Skadanščina.
»Pred 36 leti sem bil na našem prijaznem Slavniku, takrat še ni bilo koče. V
dolinah po naših vaseh in vaseh Istre je
strašil in teroriziral ljudstvo brezobziren
fašizem. Danes z radostjo zrem v osvobojeno dolino in na naše blesteče Jadransko
morje. Žal pa mi moja rojstna vas Bazovica, ki še vedno ni maščevana in ko jo gledam tja čez mejo, vzbuja mnogo lepih in
bridkih spominov.«
(Iz vpisne knjige v Tumovi koči, leta 1963)
O DRUŠTVU SLAVNIKARJEV
Ljubitelji Slavnika so julija 1989 ustanovili neformalno društvo ljubiteljev Slavnika, ki so mu v žigu dali ime »Klub ljubiteljev Slavnika«. V prvi vpisni knjigi Slavnikarjev
preberemo: »Ideja za ustanovitev kluba Slavnikarjev se je porodila iz vrst stalnih obiskovalcev
Slavnika, ne da bi se odtujili od drugih planincev, ampak da bi združili svoje moči za ohranitev
lepot Slavnika, da bi motivirali vse obiskovalce te lepe gore in da bi ohranjali rožice in poti in jim
pomagali, da bi bile še lepše.
Član kluba je lahko vsak prebivalec planeta, edini pogoj za članstvo je 10-kratni pohod na
Slavnik v enem koledarskem letu, kar se ugotovi na osnovi podpisov v knjigi podpisov PZS.
Člani kluba so lahko tudi oskrbniki in njihovi stalni sodelavci v koči. Status člana dobijo
tudi tisti, ki se redno ne vpisujejo v knjigo obiskovalcev, a jih člani kluba pogosto srečujejo na
Slavniku. Izjemoma postanejo člani kluba lahko tudi tisti planinci, za katere se ugotovi, da so
zaslužni za ohranjanje lepot Slavnika, čeprav pogoja »10-krat« ne izpolnjujejo.«
V nadaljevanju so naštete nekatere pravice Slavnikarjev in organi društva. To naj
bi bila Pravila Slavnikarjev, zapisana v prvi rdeči vpisni knjigi Slavnikarjev, ki jo je izdelala
in podarila knjigoveznica Just Kozlovič s.p.
Gornja pravila je pripravil iniciativni odbor, katerega člani so bili: Mirko Igličar,
Marjan Bobič, Janez Brank, Ernest Pasutto in Dragica Kovačič. Knjigo je prevzel nadzorni
organ, tedaj oskrbnik koče Ernest Pasutto.
Spodaj je napisanih 17 Slavnikarjev, ki so bili do 30. 7. 1989 več kot 10-krat na Slavniku. Prvi trije so bili: Mirko Igličar (75-krat), Zdenko Filipič (59-krat) in Marjan Bobič
(57-krat).
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Vpis v prvo knjigo se je končal dne 27. 1. 2007. Na zadnji strani je naštetih 10
najboljših Slavnikarjev. Prvi trije so: Josip Sekuloski iz Podgorja (221 prihodov), Jože
Lango (161 pohodov) in Danilo Ivančič (126 pohodov na Slavnik).
Vpisovanje Slavnikarjev se nadaljuje...
Na naslovni strani so Slavnikarji spisali zanimivo pesem z akrostihom
SLAVNIKARJI:
Slavnik je prelepa gora, da bi ostala osamljena.
Lepote njenega cvetja in prelepi razgledi vabijo planince.
Ampak ne samo Primorce in transverzalce, tudi Italijane, Hrvate in druge.
Vsi radi vračajo se na prvi iz Jadrana zrasel tisočak.
Narava obdarila ga je z bogastvom cvetja.
In mi, ki ljubimo naravo, prihajamo ga občudovat.
Kar je vandalov in podobnih, jih Slavnik ne želi.
A vsakdo, ki bo ljubil cvetje,
Rad gore, steze in rože obiskovat
Je član našega kluba dobrodošel!
In Slavnikarjev postal bo član.
Darko Butinar
»Z muko in trpljenjem smo komaj dosegli vrh Slavnika in to v najhujši burji in snežnem
metežu, kar sploh pomnijo ljudje v zadnjih zimah. Torej – vidi se, da smo »junaki dneva.«
(Iz vpisne knjige v Tumovi koči, leta 1962)
NAČRTOVANJE RADARSKO-RAČUNALNIŠKEGA CENTRA
V času začetnih aktivnosti temeljite obnove in razširitve
koče je takratni Hidrometeorološki zavod SRS pričel z načrtovanjem in nato celo z gradnjo
radarsko-računalniškega centra.
Leta 1990 je bil ob Tumovi koči
narejen izkop široke in globoke
jame in postavljeni železobetonski temelji.
Zaradi utemeljenih dvomov škodljivosti centra so se
domačini pod Slavnikom, najaktivnejši med njimi so bili Podgorci, uprli postavitvi in
s pomočjo ostalih prebivalcev, planincev in naravovarstvenikov dosegli v letu 1991
prekinitev nadaljnje gradnje.
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Nato so se začela večletna prizadevanja za vzpostavitev prvotnega stanja, kar je
bilo uresničeno šele konec leta 1997, ko je investitor zasul jamo s temelji vred in uredil
okolico skladno s celostno podobo Slavnika.
SLAVNIK – NARAVNI SPOMENIK
Leta 1995 je bil, na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti
in kulturnih spomenikov na območju
občine Sežana, vrh in pobočje Slavnika
razglašen za naravni spomenik.
»Kakor je lepa mladost, tako je lepo
cvetje na Slavniku. Čuvajte ga!«
(Iz vpisne knjige v Tumovi koči, leta 1963)

Table opozarjajo obiskovalce na zavarovano območje
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HIŠNA ŠTEVILKA
Konec leta 2000 je Tumova Koča dobila hišno številko, PODGORJE 72.

Gospodar koče Rino Černeka pritrjuje številko

NASVET
» Hodi v gore, dokler je čas,
kajti – prišel bo čas,
ko ne bo več čas
in ta čas – je vsaki čas!«
(Iz vpisne knjige v Tumovi koči, leta 2003)
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STATISTIKA OBISKA KOČE
leto

skupaj

prenočitve

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

868
4285
6630
4251
4573
4922
4145
3944
2510
4284
3665
3476
5164
5000
4500
2600
4500
3700
2622
3000
500
4000
3850
5660
13500
20000
24000
19500
15000
18000
18900

43
51
250
350
218
174
200
84
201
89
23
54
100
105
/
55
99
71
120
44
58
62
86
107
153
350
280
340
270
237
214
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1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

367
254
67
93
66
87
117
105
66
136
171
75

6613
21000
15000
8247
21600
23880
388*
4902
13695
11840
4260
93
5261
8360
10760
4908
6567

92
108

*Shranjena samo ena vpisna knjiga za leto 1995

Za pridobitev podatkov smo se obrnili na Planinsko zvezo Slovenije in na Statistični urad Slovenije. Zaradi nerednega pošiljanja podatkov s strani Planinskega
društva in oskrbnikov, smo morali ročno pregledati nekatere vpisne knjige.
Turisti iz držav na ozemlju nekdanje Jugoslavije so do leta 1991 šteti med domače turiste, od leta 1992 pa med tuje.
Opombe:
- redni obiskovalci – Slavnikarji, se vpisujejo v posebno knjigo,
- vsi pohodniki spominskega pohoda niso vpisani,
- v času, ko je koča zaprta vpisa ni.
Na podlagi navedenega predvidevamo, da je na Slavniku za tretjino več obiskovalcev, kot jih je dejansko vpisanih v knjigi.
Patricija Morato Rojc
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Gorska logarica

Ilirski meček

Bledorumeni ušivec

Brstična lilija

Kranjska lilija

Navadna potonika
Fotografije: Janez Brank

TUMOVA KOČA NA SLAVNIKU
OB 50-LETNICI
1957–2007
Založilo: Obalno planinsko društvo Koper
Za založnika: predsednik OPD Aldo Zubin
Uredniški odbor: Maruška Lenarčič - glavna urednica, Tanja Brstilo, Darko Butinar, Valter Valenčič
Lektoriranje: Mojca Butinar - Mužina
Fotografije: fotografije brez navedbe avtorjev so iz arhiva OPD Koper
Obdelava fotografij: Valter Valenčič
Fotografija naslovnice: Jaka Jeraša
Oblikovanje naslovnice: Valter Valenčič
Tisk: Tiskarna Stražar, Koper
Naklada: 500 izvodov

