Jože Dobnik
DOMINIKU KOCIJU V SPOMIN
24. junij 1934 – 12. september 2008

Na Ljubljanskih Žalah smo se 16. septembra 2008 poslovili od
priljubljenega planinskega tovariša Dominika Kocija, častnega
člana Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana ter
prejemnika številnih planinskih in drugih priznanj.
Vedeli smo, da je bolan, nismo pa slutili, da nas bo tako hitro
zapustil. Njegova silna življenska moč, ki ga je popeljala na
najvišje evropske vrhove, je počasi ugašala. Nikoli ni omagal na
gorskih vzponih, klonil pa je v zadnjem boju, boju za življenje.
Dominik je bil rojen v vasici Konj nad dolino Save pri Spodnjem
Hotiču. Tam je v številni družini preživel otroška leta, ki jih je
zaznamovalo težko življenje pod nemško okupacijo. Po končani
osnovni šoli je delal v Litijski predilnici, odslužil vojake in se leta
1958 zaposlil v Telegrafsko – telefonski tehnični sekciji v Ljubljani. Ob delu je obiskoval srednjo tehnično šolo
in jo uspešno dokončal. V službi je bil izredno delaven in zato upoštevan pri sodelavcih in cenjen pri nadrejenih.
Kmalu je postal vodja skupine za telefonske kable v Tehnični poslovni enoti Podjetja za ptt promet Ljubljana. Te
naloge je opravljal do upokojitve leta 1994.
Pred prihodom v Ljubljano je bil član Planinskega društva Litija, leta 1958 pa je postal član PD PTT Ljubljana.
Gore so bile njegova ljubezen od otroških let. Vsakodnevna pot s hriba v šolo v dolini in prelepi razgledi iz
rojstne vasi po Posavskem hribovju so ga tako prevzeli, da je goram ostal zvest do konca življenja.
Že naslednje leto po vstopu v PD PTT Ljubljana je tvorno sodeloval pri organizaciji tridnevnega srečanja
planincev PTT Jugoslavije v Vratih in večdnevnega pohoda po Kamniško – Savinjskih Alpah. Leta 1960 je bil
izvoljen v upravni odbor in imenovan za načelnika Mladinskega odseka. S svojim zgledom, mladostno
navdušenostjo in pestrim programom je privabil v odsek veliko otrok, predvsem otrok staršev, zaposlenih v PTT
in dijakov Šolskega PTT centra. Pionirje in mladince je popeljal na številne izlete po slovenskih gorah, tudi na
Triglav ter na večdnevne pohode in tabore. Za uspešno delo z mladimi mu je PZS podelila leta 1965 srebrni
častni znak. Izvolili so ga tudi v Mladinsko komisijo PZS.
Dominik je v PD PTT Ljubljana našel svojo življensko družico Lučko, ki je bila takrat tajnica društva. Z njo se
je leta 1964 poročil, dobila sta hčerki Ireno in Nadjo. Žena mu je, žal, pred štirimi leti umrla. Njena izguba ga je
zelo prizadela.
Pomembno obdobje, ki je v PD PTT Ljubljana zaznamovalo Dominikovo delo, je čas od leta 1965 do 1981, ko
je bil načelnik Propagandnega odseka, pozneje pa Izletniškega odseka. Dominik je s svojimi sodelavci
organiziral in vodil v sedemnajstih letih več kot 400 planinskih izletov, večdnevnih pohodov in taborov. Planinci
so obiskali skoraj vse slovenske gore. Nepozabni so vzponi na gore v nekdanji skupni državi. Organiziral je več
visokogorskih tur v tuja gorstva, med drugim tudi na Mont Blanc, Breithorn in Tatre. Tudi zimski spominski
pohodi na Jelovico, Snežnik, Porezen in Stol so bili stalna skrb njegovega odseka. Za Dominikov čas pa je
značilna številna udeležba na srečanjih planincev PTT Slovenije in na Pohodih ob žici okupirane Ljubljane.
Obsežno delo je Dominik opravil tudi na propagandnem področju: predavanja z barvnimi diapozitivi, razstave o
delu društva, foto-arhiv, članki v glasilih PTT itd. V časopisih PTT in društvenih zbornikih je objavil več
prispevkov o svojih vzponih, v katerih je opisoval lepote gora in svoja doživetja.
Dominikova velika ljubezen so bili visoki alpski vrhovi. Z najbližjimi prijatelji se je povzpel na 12
štiritisočakov. Na Mont Blanc, Breithorn, Matterhorn in Monte Roso so se povzpeli večkrat. Njegov najljubši
vrh v Sloveniji pa je bil Triglav. Svojo 50-letnico je proslavil s petdesetim vzponom na to goro. Nanj se je potem
povzpel še velikokrat, največkrat sam. Triglavu je ostal zvest, dokler mu je dopuščalo zdravje. Ko takega napora
ni več zmogel, je s prijatelji hodil po poteh Polhograjskega hribovja.
Dominik je leta 1981 predal dolžnost načelnika Izletniškega odseka svojemu sodelavcu. Do leta 2004 je bil član
častnega sodišča PD Pošte in Telekoma Ljubljana. Za prizadevno delo v planinski organizaciji je prejel številna

priznanja, tudi Spominsko plaketo PZS in Zlati častni znak Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana, ki
ga je imenovalo tudi za svojega častnega člana.
Veliko bi še lahko povedal o Dominikovem delu v društvu, o njegovih gorskih poteh in prijateljstvu, ki smo ga
stkali pri skupnem delu in v gorah. Nekateri smo se z njim srečali že v mladih letih, drugi pozneje. Z njim smo
preživeli veliko lepih trenutkov na gorskih poteh in vrhovih ter v svetu pod gorami.
Dominik!
Prekmalu je prišel trenutek, ko si odšel tja, od koder ni vrnitve. V srcih vseh, ki smo bili tvoji sopotniki in
prijatelji pa boš ostal za vedno zapisan kot človek, ki smo ga imeli neizmerno radi.

