
Spoštovane članice in člani, 

Lansko leto je bilo milo rečeno nenavadno. Kar pa ste tako ali tako že sami ugotovili. 

Korona je zarezala v vse pore naših življenj. Seveda tudi Planinsko društvo Sežana ni bilo 

imuno na to novo situacijo. Tako smo morali močno prilagajati dejavnosti, nekatere pa 

tudi odpovedati. Tu je bil predvsem na udaru program izletov, številni so bili odpovedani. 

V lanskem letu tudi nismo uspeli izvesti Občnega zbora. Na sporedu je volilni občni zbor. 

Sedanjemu Upravnemu odboru se zaključuje mandat, izvoljen bi moral biti nov, zato je še 

toliko bolj pomembno, da imate vsi člani možnost udeležbe na Občnem zboru. 

Nejasno stanje se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Tako je tudi letošnji program aktivnosti 

precej bolj skop in manj dodelan, saj je predvsem odvisen od razmer, ki bodo vladale v 

prihodnjih mesecih. In ga namesto decembra, kot je bilo v navadi, dobivate šele sedaj. 

Vseeno upamo, da bi se v spomladanskih mesecih stvari lahko začele vračati v bolj 

normalne okvirje. Toplejše vreme je manj ugodno za širjenje virusnih okužb dihal, narašča 

tudi prekuženost in precepljenost prebivalstva. Ampak pustimo strokovne zadeve tistim, 

ki so za to poklicani. Na nas, vodstvu PD Sežana pa je, da začnemo z izvajanjem programa, 

ko bo to mogoče. Prioriteta je seveda čim prejšnja izvedba Občnega zbora – a še bolj 

pomembno – da bo izvedba varna. S pohodi pa bomo vendarle lahko začeli nekoliko prej, 

saj se ta teden sprošča omejitev gibanja in druženje na 10 oseb. 

Da pa ne bo vse tako črnogledo, leto 2020 je prineslo tudi nekaj dobrega. Koča na Kokoši 

je dobila novo oskrbniško ekipo. V teh težkih časih je vložila veliko napora, da koča, sicer 

v zelo omejenem obsegu, vendarle obratuje. Dober glas o štrukljih pa je že dosegel deveto 

vas ☺ 

Novost na Koči na Kokoši je tudi defibrilator. Dobršen del sredstev ste s prostovoljnimi 

prispevki prispevali obiskovalci koče. Del pa preko razpisa tudi Občina Sežana. Hvala vsem! 

Glede na epidemiološko situacijo je tudi pobiranje članarine trenutno omejeno in do 

nadaljnjega poteka na koči ter preko spleta. 

Novosti vezanih na Kočo na Kokoši je še več – vabimo vas, da jih odkrijete kar sami. 

Štrukljev sicer na žalost v tem trenutku ne boste mogli pojesti tam, dobra novica pa je, da 

jih lahko vzamete s seboj ☺ 

Vse dobro v letu 2021! Poleg tistega klasičnega hribovskega voščila »varen korak« pa 

tokrat dodajam še enega »ostanite negativni!« A pozitivnih misli! 
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