
Svečanost ob 60-letnici Tumove koče na Slavniku, 1. 10. 2017 

 
Drage planinke in planinci,  
spoštovani županja Občine Hrpelje Kozina ga. Saša Likovec in podžupan Mestne občine 
Koper  g. Peter Bolčič,  
predsednica MDO PD Primorske Maruška Lenarčič,  
predsednik OPD Koper Aldo Zubin! 
 
Zahvaljujem se vam za povabilo na slovesnost  ob 60-letnici Tumove koče in na 39. 
spominski pohod na Slavnik in vas prisrčno pozdravljam v imenu celotnega predsedstva PZS 
in njenega predsednika Bojana Rotovnika. Prav v zadregi sem, ker ga danes nadomeščam, saj 
vem, da ste na tej slovesnosti želeli in pričakovali njega. Naneslo je, da vaš dogodek sovpada 
s skupščino Evropske popotniške zveze (ERA) v Romuniji, ki se je predsednik udeležuje, zato 
vas prosim, da dobrohotno sprejmete njegovo odsotnost in mojo prisotnost. 
 
Danes seže vaša planinska misel v čas , ki se ga s ponosom spominjate predvsem vsi člani 
vodstev  OPD Koper  in oskrbniki Tumove koče,  ki ste v šestih desetletjih skrbeli za 
vzdrževanje, dograjevanje in številne obnove tega prijaznega planinskega zatočišča. Postavili 
ste jo na izjemni razgledni točki in  poimenovali po dr. Henriku Tumi, ki je zapustil trajno 
sled ob široki in raznoliki dejavnosti v slovenskem planinstvu.  

Obletnice so simbolni mejniki, možnosti potrjevanja skupinske zavesti in zavzetosti za 
ohranjanje vrednot, ki so se utrjevale ob skupnem delu in želji, storiti nekaj dobrega, 
koristnega za vse. Take prireditve, kot je današnja, nas povezujejo in ožarjajo  s posebno 
energijo.  
Hkrati so priložnost, da ne samo člani, ampak tudi širša javnost dobijo več informacij o široki 
paleti planinske dejavnosti, ki ponuja preživljanje prostega časa v najlepšem okolju, »kjer srce 
vriska in duša poje«, če uporabim besede poeta.  
 
Korenine slovenskega planinstva so močne in trdne, krasijo jih izjemna dejanja velikih 
ljubiteljev gora. Naslednje leto bomo obeležili  125-letnico ustanovitve SPD. Srčnost, pogum, 
narodni ponos in predanost planinstvu so bili vodilo ustanoviteljem SPD. Splošno navdušenje 
za planinstvo, za obiskovanje gora, za urejanje planinskih poti in gradnjo koč se je v kasnejših 
desetletjih močno odrazilo  v planinskih društvih, ki so se ustanavljala po vseh naših 
pokrajinah in so danes združena v Planinski zvezi Slovenije kot naslednici Slovenskega 
planinskega društva. V tej uspešni zgodbi je umeščena tudi ustanovitev Obalnega planinskega 
društva Koper in postavitev Tumove koče tu na Slavniku.  
 
Planinska organizacija je ena izmed najstarejših nevladnih organizacij pri nas. Prepoznavna je 
po bogati tradiciji, obsežnem prostovoljnem delu ter po množičnosti, saj po številu članov 
spadamo v sam vrh društvenih organizacij v Sloveniji. Rezultati dela vseh generacij, ki so 
nadgrajevale začetke organiziranega planinstva v Sloveniji, katerega del ste tudi članice in 
člani OPD Koper, so v številkah slišati takole: 
 
PZS danes združuje 287 planinskih društev s 55.150 člani;  



• na voljo nam je 181 planinskih 
koč, zavetišč in bivakov, ki so dragocena snovna dediščina organiziranega 
slovenskega planinstva, 

• imamo preko 10.000 km planinskih poti, za katere skrbi 774 registriranih markacistov 
• organiziramo več kot 5.000 planinskih izletov, pohodov in tur letno, ki jih vodijo 

registrirani vodniki PZS. Najmlajše planince v vrtcih, šolah in planinskih društvih 
usposabljajo mentorji planinskih skupin. 

• izvajamo 22 programov strokovnih usposabljanj s področja planinstva in s tem 
pomembno prispevamo k varnosti v gorah,  

• Naši alpinisti so z mnogimi uspehi doma in v tujini še vedno v samem vrhu 
svetovnega alpinizma, njihove uspehe nadgrajujejo športni plezalci. 

• Planinci se ponašamo z najstarejšo revijo na Slovenskem – to je naš odličen Planinski 
vestnik.  

• S Slovenskim planinskim muzejem smo tudi na področju ohranjanja zgodovine in 
planinske kulture stopili ob bok svetovnim planinskim velesilam.  

Omenil sem le nekaj tega, kar je slovenskemu planinstvu, vsaki članici in članu, v ponos. 
 
In kje je lahko ponos na poslanstvo OPD Koper?  
 
60-letnica Tumove koče na Slavniku ima poseben pomen tako za vaše društvo kot tudi za 
slovensko planinstvo. Je ena od 48 koč na naši najstarejši in najdaljši planinski poti, na SPP, 
ki je pred štirimi leti prav tako praznovala svojih 60 let. Skrbeti in vzdrževati kočo v 
»kondiciji«, če uporabim športni izraz, ni lahko, še posebej ne v časih, ko nas oblegajo 
vsakršne krize. Danes se koča ponaša s certifikatoma Okolju prijazna planinska koča in 
Družinam prijazna planinska koča.  
 
V letih vztrajnega in zavzetega prostovoljnega dela članov vseh upravnih odborov in nosilcev 
drugih nepogrešljivih  nalog  ste si pridobili ugled in postali zgled dobre organiziranosti 
številnim planinskim društvom. Za to so gotovo zaslužni sposobni in izjemno požrtvovalni vsi 
dosedanji predsedniki s člani UO, vaši odlični vodniki, markacisti, mladinski odseki, varuhi 
gorske narave, gospodarji društva, upravljavci Tumove koče, turni kolesarji, alpinisti in drugi, 
brez katerih društvo ne bi dihalo s polnimi pljuči.  
 
 V MDO PD Primorske ste med 15 društvi s preko 500 člani po številu največje planinsko 
društvo. Vaš široko zasnovan vsebinski program zajema aktivnosti za vse starostne skupine in 
dejavnosti. Kaj naj rečem drugega kot: iskrena zahvala za vse dosedanje delo in čestitke ob 
jubileju Tumove koče. 
 
Pa ne gre za vljudnostne besede ob današnjem slavnostnem trenutku. V predsedstvu PZS 
vemo, da je vaše društvo eno od tistih, ki so slovenskemu planinstvu v ponos.  In glede na to, 
da poznam neumornega predsednika Alda Zubina in predano predsednico MDO primorskih 
PD Maruško Lenarčič vem, da bosta skupaj s svojimi sodelavci v vodstvu društva  tudi v 
prihodnjih letih  skrbela za širitev planinskega gibanja, za urejenost planinskih poti na 
Primorskem in Notranjskem in da bo Tumova koča ostala prijazen in gostoljuben dom za vse 
planince, ki se bodo oglasili pri vas.  
 



 
Spoštovani,   
v dobri planinski družbi je vedno lepo in veselo, naj bo tako tudi jubilejni dan  Tumove koče.  

Želim vam seveda tudi veliko prijetnih doživetij in varen korak na vseh poteh, ki vas bodo 
vodile k lepotam narave, k sreči in zdravju.  

 
Slavnik, 1. 10. 2017                                                   Tone Jesenko, 
                                                                                    podpredsednik Planinske zveze Slovenije 
 


