
 

 

 

… IN NAŠE POTI SE NADALJUJEJO …  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pojdem tja čez daljne gore, 

ki nasproti  mi bleščijo, 

ki vrhovi se jim sivi, 

v zarji jutranji  zlatijo. 

(Janko Kersnik) 

  

 



 

Dragi ljubitelji planin!   

  

Planinsko društvo Sežana letos praznuje okroglih 70 let delovanja. To 

pomeni 70 let zagnanosti, skrbi za zdravo preživljanje prostega časa, 

prostovoljstva in skupnih poti v želji narediti nekaj dobrega za posameznika 

in skupnost. 

Ob tem lepem jubileju iskreno čestitam vsem našim članom. 

Obletnice so priložnost, da se ozremo na prehojeno pot, predstavimo, kaj vse smo postorili, 

in si naredimo načrte za prihodnost. Skrb za povezovanje z gorami je pri naših članih 

neustavljiva. Vsa leta dobro delamo v vseh sekcijah. Uspešno sodelujemo z raznimi društvi 

iz Slovenije in širše. Povzetek našega dela zadnjih  10 let je prikazan tudi v tej zgibanki. 

Zastavili smo si cilje, med katerimi izpostavljam obnovo Koče na Kokoši. Skupaj z 

najemnikom nam je na državnem razpisu uspelo pridobiti evropska sredstva za energetsko 

prenovo. Veseli me, da bodo vsa dela v tem letu zaključena. 

Lepo mi je, da delam z zagnanimi planinci, ki jim ni žal svojega prostega časa za delovanje 

v javno dobro. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom in vsem prijateljem 

planinstva, ki nesebično  pomagate, da se naše skupne poti nadaljujejo. 

Varen korak  in srečno. 

Doroteja Kavčič, predsednica PD Sežana 

  

Prejemniki društvenih priznanj za 30 in več  let aktivnega dela v društvu. 

                                            

              Jožica Milavec               Bogdan Rojc                   Marjan Olenik     

                                          

                                  Dora Olenik             Mirjam Frankovič Franetič 

  



NAŠI ZAČETKI  

  

  Planinsko društvo Sežana je bilo ustanovljeno 20. 11. 1952 v prostorih nekdanjega hotela 

Triglav v Sežani. Ob ustanovitvi je štelo 68 članov, prvi predsednik PD Sežana je postal 

Maks Šramel. Že v naslednjem letu so organizirali prve planinske izlete. Sčasoma so se 

znotraj društva ustanovile različne sekcije oz. odseki. Leta 1955 se je društvu priključila 

jamarska sekcija, ki je znotraj PD delovala 4 leta. Istega leta je društvo ustanovilo 

markacijsko skupino pod vodstvom Janeza Potočnika. Leta 1964 sta bila ustanovljena 

odsek za gorsko stražo in varstvo narave ter mladinski odsek, katerega vodja je postala 

Elka Bele. Prvi mentorji planinskih skupin so se v PD Sežana pojavili leta 1969 z namenom 

spodbujanja mladih k obisku gora. V ta namen se je od leta 1976 vsako leto izvedlo 

srečanje mladih planincev na Vremščici. Organizacijo tega srečanja je leta 2016 prevzel 

Meddruštveni odbor (MDO) PD Primorske in idejo razširil na celotno območje MDO. 

Srečanje vsako leto organizira drugo društvo. Leta 1976 je bila znotraj PD Sežana 

ustanovljena alpinistična sekcija, v okviru katere je društvo leta 1995 postavilo umetno 

plezalno steno v telovadnici osnovne šole v Divači. Leta 1992 je padla ideja, da bi se 

nekdanjo stražnico na Kokoši preuredilo v planinsko kočo. Občina Sežana je to zamisel 

podprla in objekt je bil predan PD Sežana. Gradbena dela na objektu so se začela 29. 10. 

1992, slovesna otvoritev koče je potekala na sežanski občinski praznik 28. 8. 1999.  

Planinsko društvo Sežana so v zadnjem desetletju vodili: 

Vanda Femc  

Matej Trobec  

Doroteja Kavčič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vodnik po poteh PD Sežana 

 Ob 70. Obletnici PD Sežana smo 16. 

9. 2022 izdali planinski vodnik » 

Vremščica, Brkini in Kras« avtorja 

Albina Žnidarčiča.  

V njem so podrobno opisane vse 

markirane planinske poti PD Sežana. 

  

 



 

     Da na pohodih ne bi zašli 

Naši markacisti skrbijo za 114 km planinskih poti, ki potekajo po 

območju petih občin, in sicer Sežana, Divača, Postojna, Pivka in 

Hrpelje-Kozina.  Vzdržujejo 

tudi mednarodni planinski 

pohodniški poti VIA ALPINA 

in ALPE ADRIA TRAIL.  

Po žledolomu leta 2014 so 

sanirali poškodovane poti in 

odstranjevali poškodovana 

drevesa. drevesa. Vodja markacijskega odseka je Albin 

Žnidarčič. 

       Planinci smo varuhi narave 

Odsek za varstvo gorske narave sestavljajo varuhi gorske 

narave, gorski stražarji in vsi planinci našega društva, saj 

smo vsi varuhi narave. Sodelujemo pri izvedbi dejavnosti na 

vseh področjih planinstva, predvsem pri vzgoji mladih 

planincev. Vodja odseka ja Vesna Pečar. 

  

 

 

       Izleti Gremo mi po svoje 

Leta 2020 smo uvedli izlete za odrasle planince med 

delavniki. Pohodi so v spomladanskih in jesenskih 

mesecih drugo sredo v mesecu. Vodita jih vodnika 

Vesna Pečar in Bogdan Rojc.  

          Spominski in tradicionalni pohodi 

Vsako leto izvedemo 4 pohode, na katere 

povabimo sosednja društva MDO in društva iz 

zamejstva. Še posebej množična je udeležba na 

spominskem pohodu Bazoviški junaki v 

organizaciji SPDT in Sloga iz zamejstva. Pohod 

poteka po Tržaškem in Sežanskem Krasu. 

  

 

      Meddruštveni odbor planinskih društev Primorske (MDO)  

29. 1. 2022 je PD Sežana organiziralo srečanje vodnikov in mentorjev MDO, ki je potekalo v 

Famljah in na Vremščici. Na srečanju udeleženci izmenjajo informacije in krepijo meddruštvene 

vezi. 



        Planinski izleti za odrasle 

Vodniška sekcija pri PD Sežana vsako leto organizira 

številne planinske izlete, tudi zahtevnejše ture pod 

vodstvom 10 usposobljenih planinskih vodnikov. Vsak 

član društva prejme ob koncu koledarskega leta program 

vseh pohodov za naslednje leto. Vodja vodniškega 

odseka je Erika Može.  

  

  

 

      Planinski tabori za odrasle 

V letošnjem letu smo izvedli že 16. petdnevni planinski tabor 

za odrasle planince. Prva štiri planinarjenja smo imeli v 

planinskih kočah, ostala v CŠOD v različnih krajih Slovenije. 

Cilj je druženje, vsak dan 4 do 5 ur hoje na bližnje vrhove, 

spoznavanje okolice, petje, včasih ogled diaprojekcij, zjutraj 

pa telovadba. Organizator je vodnik Bogdan Rojc. 

        Slovensko planinsko orientacijsko 

tekmovanje—SPOT 

19.-20.5.2018 je v organizaciji PD Sežana 

potekalo tekmovanje v okolici Štanjela in Komna. 

 

    Naši najmlajši planinci 

V vrtcu Sežana deluje planinska skupina 

NAHRBTIK za otroke od 4 do 6 leta. 

 

 

     Aktivnosti za mlade 

 PD Sežana skrbi za svoj podmladek, zato v sodelovanju z mentorji 

osnovnih šol organizira številne aktivnosti za mlade: planinske izlete, 

tabore, zimovanja, tekmovanja …   

Društvo vzpodbuja izobraževanje 

mladih planincev med 16. in 19. 

letom za mladinske voditelje. 

Trenutno sta izšolana dva. Njihov glavni namen je udejanjanje 

koncepta mladi za mlade v mladinskem odseku. Vodja 

mladinskega odseka je Barbara Rodica. 

        

 

                           Šola plezanja po zelo zahtevnih poteh  

16. 4. 2022 je bila izpeljana šola gibanja ob jeklenica na obrobju Glinščice. Namenjena je 

bila planincem, ki se podajajo na zelo zahtevne vzpone in je to znanje zanje nujno potrebno. Vodja 

šole je Marjen Olenik - Gurka, alpinistični inštruktor.  



  

   V letu 2022 se je na naši edini planinski koči, Koči 

na Kokoši, izvedla energetska prenova. Zavedamo se 

pomena ohranjanja narave tudi tako, da zmanjšamo rabo 

energije in snovi ter povečano rabo obnovljivih virov 

energije, zato je bila za sanacijo koče izvedena uspešna 

kandidatura na javnem razpisu “Javni razpis za podporo 

planinski športni in rekreacijski infrastrukturi”. 

 

 

 

 

 Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. 

 

 

 

 

Za podporo pri praznovanju visokega jubileja, izdaji vodnika in zgibanke se zahvaljujemo vsem 

podpornikom in donatorjem. 

 OBČINA SEŽANA 

 OBČINA DIVAČA 

 INETNA D.O.O. 

 PARK ŠKOCJANSKE JAME 

 KLANČAR ŽERJAVI 

 TISKARNA MLJAČ DIVAČA 

 PROFESIONALNO FOTO IN VIDEO STORITVE, ALEN FRANETIČ S.P. 

 GOSTILNA PRI MLINU, KORITNIK ANDREJ S.P. 

 ŠPORTNO DRUŠTVO RUJ DIVAČA 

 MESNINA ZALAR 

OKREPČEVALNICA, PICERIJA – APETIT MATJAŽ LINDIČ S.P. 

LJUDSKA UNIVERZA 

  

Planinsko društvo Sežana 

Srebrničeva 1, 6210 Sežana 

Tel. : (05) 73 00 114 

www.pdsezana.org 

e-pošta: sezana.pd@gmail.com 
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