
feniks

Feniks je v egipčanski mitologiji mistična ptica, ki je posvečena bogu Ozirisu. Feniks je tudi ptič okrevanja.

Je ptica, ki je utelešenje Raaja in si vsakih 500 let zgradi gnezdo ter se sežge; iz njegovega pepela pa

vzleti nov, pomlajen feniks. Po nekaterih virih naj bi imel zdravilne solze in sposobnost zdraviti poškodbe

in rane, ki so mu jih zadali sovražniki.

Kocbekov dom na Korošici (1803 n.v.)

20. oktober 2017



lokacija

Dom stoji v Kamniško-Savinjskih Alpah na severu Slovenije. Nahaja se na 1803
m nadmorske višine, ob robu kotline Korošice. Na severno stran doma se dviga
vrh Ojstrice, na južno stran pa Lučki Dedec. Koča je dostopna z več lokacij; iz
Podvežaka, Luč in iz Doma v Kamniški Bistrici. Orientirana je tako, da z
daljšima stranicama gleda na severo-vzhod in jugo-zahod. Je dobro izhodišče
za več okoliških vrhov.



gorsko okolje

Sneg

Povprečno število dni s snežno odejo v
sezoni 1971/72-2000/01:
spodnja meja 150 dni
Povprečna skupna višina novozapadlega
snega v sezoni 1971/72-2000/01:
420-1000 cm
Najvišja višina snežne odeje s povratno
dobo 50 let: 400-500 cm

Veter

Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad
tlemi 1994-2001 4-5 m/s

Sonce

Povprečno trajanje sončnega obsevanja -
poletje 1971-2000: 620-660 ur



zgodovina

Zgodovina na kratko:

-1874 prvo zavetišče

-Do 1.sv vojne last DOEAV (nemško
planinsko društvo)

-1912 obnova

-Po 1.sv vojni upravlja in postane lastnice
Savinjska podružnica SPD

-1929 obnova in razširitev - ime
Kocbekov dom na Korošici po Franu
Kocbeku (načelnik podružnice SPD)

-1935 2.razširitev

-Po 2.sv vojni PD Celje

-1973 obnova

-1996 obnova in razširitev

1912 1929 1935 1995

Leta 1874 je bilo na Korošici zgrajeno prvo zavetišče. To je bilo prvotno namenjeno pastirjem, saj je Korošica od nekdaj pašna planina, kamor so svojo
živino v poletnih mesecih gnali okoliški kmetje. Zavetišče je bilo leseno, kvadratnega tlorisa s slemenom strehe v smeri JZ - SV.

Leta 1912 je bila koča prvič obnovljena. Kamnita koča je imela isto tlorisno postavitev in usmeritev slemena, kot prejšnje zavetišče. Do prve svetovne
vojne je bila koča v lasti nemškega planinskega društva DOEAV. Nemci so jo imenovali Koroschizahutte. Za svoje so vzeli tudi vrhove in planinske pori, ki
so jih označevali z nemškimi imeni.

Domačini so hitro ugotovili nevarnost potujčevanja slovenskih planin in so samoiniciativno začeli poti označevati s slovenskimi imeni. S Franom Kocbekom
na čelu je Korošica prišla v upravljanje Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva.
1929 je bila koča obnovljena in razširjena. Dozidana je bila na zadnjo stran proti Ojstrici in nadzidana z etažo. Zaradi spremembe tlorisa iz kvadrata v
podolgovat pravokotnik, se je obrnilo tudi sleme, ki je potem potekalo v smeri JV - SZ.
Na otvoritvi leta 1930 so kočo uradno poimenovali Kocbekov dom na Korošici, v spomin na tisto leto umrlega Frana Kocbeka.

1935 je bila koča drugič razširjena, spet na zadnjo stran proti Ojstrici. V dozidku je bila nova zimska soba, v katero se je vstopalo iz zadnje strani.

Po drugi svetovni vojni preide koča v last in upravljanje Planinskega društva Celje - Matica.

1973 so potekala obnovitvena dela v notranjosti koče.

1996 je bila koča zadnjič razširjena in dodatno obnovljena. Prizidek je bil spet na zadnjo stran proti Ojstrici in je bil vkopan. Ta del je bil betonski. Etaža
zgoraj pa je bila narejene kot lesen skelet. S prizidkom je bila narejena nova zimska soba, ki je imela vhod z vzhodne strani, novi skladiščni prostori,
sanitarije in prostori za oskrbnika. Fasada prizidka in streha sta bili oblečeni v pločevino.
Istega leta so na kočo namestili še sončne celice.

Kasnejše obnove so zajemale novo streho, pločevinasto fasado, ureditev sanitarij, obnovitev heliodroma.



-obstoječa situacija:

Je dobro definirala prostor. Orientacija je bila sicer
na vse strani, vendar je starejša arhitekturna
zasnova z malimi okni onemogočala poglede na
okolico. Ravno tako se je skozi daljši čas uporabe
pokazala kot slabost pozicija vhoda in terase.
Omogočala je poglede samo na vzhod. Uživanje na
popoldanske soncu je bilo skorajda nemogoče, kar je
pripomogla neposrečena pozicija sanitarij.

-situacija, predlog investitorja:

Dobro definira prostor. Odpravi nekatere
pomanjkljivosti  obstoječe zasnove.
Kot slabost ostane pretežna orientacija na vzhod.
Vsaj kot zasnova ne omogoča pogledov na okolico.
Malo kaže pomanjkljivost pri postavitvi sončnih celic
in toplotnih konvektorjev.

-situacija, predlog projektanta:

Dobro definira prostor. Po plastnicah se dobesedno
zlije s prostorom.
Omogoča poglede na vse strani. V dopoldansekm
času iz sob omogoča poglede na vhajajoče sonce. Čez
dan in popoldne pa omogoča poglede na jug in zahod
kjer kraljuje Lučki Dedec.
Postavitev omogoča montažo kolektorjev in sončnih
celic za maksimalno izkoriščenos skozi ves dan.
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shemna ogrevanja in priprava tople sanitarne vode shemna shranjevanja in koriščenja meteorne vode
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odpadne vode se čistijo s čistilno napravo

shemna elektro instalacij

kolektor

zalogovnik zalogovnik kaminska peč

zalogovnik meteornih vod čistilna naprava

sončne celice

regulator polnenja akumulatorji razsmernik

porabniki

dizel agregat

porabniki

"beck up" elektro instalacija
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