
 

 

 

 
 
 

120-letnica Orožnove koče na Planini za Liscem 
 
»Odpira prva koča se planinska, raduje vsa dolina se bohinjska,« je pred 120 leti plapolal napis pred 
Bohinjsko Bistrico in pozdravljal goste od blizu in daleč, ki so se prišli udeležit za tiste čase velikega 
dogodka. To je bil neke vrste mejnik v razvoju slovenskega planinstva in lep dogodek, ki je za vedno 
ostal zapisan v zgodovini slovenskega naroda. 
 
Idejo o gradnji prve koče Slovenskega planinskega društva je podal g. Josip Ravhekar, občinski tajnik 
in gostilničar iz Bohinjske Bistrice že leta 1893. Ideja je bila tako dobra, da so dela stekla že v začetku 
marca leta 1894. Po dobrih štirih mesecih gradnje je 15. julija 1894 koča slavnostno odprla svoja 
vrata. Koča je dobila ime po takratnem predsedniku Slovenskega planinskega društva, profesorju 
Franu Orožnu.  
 
Orožnovo kočo so v 50-letnem obdobju do leta 1944 postopoma dograjevali in obnavljali, dokler ni 
naposled na dan pred božičem leta 1944 v nerazjasnjenih okoliščinah nesrečno pogorela. 
 
Skromni ostanki temeljev koče na Planini za Liscem so bohinjske planince nemo opominjali na čas, ko 
je bila koča prepoznavna tako doma, kot onkraj meja. Očitno so se ti nemi opomini zarezali v dušo 
več desetim bohinjskim planincem, ki so se odločili, da kočo ponovno zgradijo. Gradnja se je pričela 
spomladi leta 2003. Za gradnjo koče so porabili več kot 8000 prostovoljnih delovnih ur, pri gradnji pa 
je pomagalo več kot 40 podjetij in obrtnikov. Idejni oče in nepogrešljiv člen v verigi graditeljev je 
gospod Lovrenc Vojvoda, ki je kot takratni predsednik PD Bohinjska Bistrica prevzel tudi vso 
odgovornost pri gradnji koče. 
Odprtje nove Orožnove koče je bila 16. julija 2006 ob njeni 112-letnici prve postavitve. Koča ima 
izredno lepo lego, saj se od tu odpirajo pogledi na bohinjsko dolino, Triglav in Črno prst. Zagotovo pa 
veliko dodano vrednost predstavlja botanični vrt, skozi katerega se sprehodite na poti proti Črni 
prsti in predstavlja pravo pašo za oči. Črna prst je že več kot 200 let poznana po bujnem rastju in 
pestrem planinskem cvetju, katerega je hodil občudovat že akademik Baltazar Hacquet (1739 ali 
1740–1815, njegov bakrorez je najstarejša znana slikovna upodobitev Triglava). 
 
Celotno obdobje od izgradnje prve koče do danes si lahko ogledate na fotografski razstavi Orožnova 
koča skozi čas avtorja Alojza Budkoviča v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. 
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Orožnova koča na Planini za Liscem (1346 m) na spletu PZS >>> 

http://www.pzs.si/koce.php?pid=202

