
tretja številka, tretji letnik, december 2009

V gorništvu se brez koraka ne zgodi nič. Je osnovna prvina gibanja in zato je tako samoumeven, da mu ne 
namenjamo posebne pozornosti. Šele ko se površje s kamninsko sestavo, z nagibom, hrapavostjo, poraščenostjo in 
vodnatostjo (v vseh treh agregatnih stanjih) spremeni do te mere, da začutimo delovanja podplata gojzarja, se ga spet 
in spet zavemo. Takrat moramo spremeniti in prilagoditi tehniko gibanja, da je korak varnejši.

Tomo Česen je nekoč dejal, da smo korak pod vrhom še vedno bližje dolini, kot vrhu. Zato se trudimo obvladovati 
tveganje in se v najtežjih preizkušnjah soočati z izgubo. Lani poleti mi je umrla mama. Z očetom in bratom smo 
jo v žari sami nosili do groba. Na delu mamine zadnje poti sem uvidel, da je vsak korak napolnjen s praznino, ki jo 
omejujeta odriv in ponoven stik s površjem. Ta praznina koraka je prostor, v katerega lahko pišemo svojo zgodbo.  
Zelo globoko in zelo preprosto doživetje.

Tudi sam sem pred novim korakom. Po osmih letih vodenja Planinskega društva Domžale zapuščam predsedniško 
mesto. V upravnem odboru sem v različnih vlogah (načelnik mladinskega odseka, voljeni član, podpredsednik) skoraj 
neprekinjeno deloval od leta 1986. Več kot polovico življenja sem sooblikoval program društva, ki ga letos sestavljamo 
587 članic in članov. Ko sem prevzel društvo nas je bilo 401, torej nas je danes kar 46 % več. Ponosen sem na to, da je 
med nami skoraj polovica mladih (48 %), ki hodijo in plezajo. Popotnica je torej dobra, poti in ciljev pa veliko.  
Manjka samo še korak, ki mu sledi še neskončno število drugih korakov. Še naprej pišite svoje koračne zgodbe in še 
naprej namenjajte zvestobo goram. Hvala, da sem bil lahko vaš predsednik.

Borut Peršolja

Korak
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Gorski zrak in ljubezen

Uživam, ko hodim po gozdnih poteh in slišim drobljenje 
iglic, šumenje listja ali škripanje snega pod nogami. Uživam, 
ko opazujem naravo in vidim stvari, rastline in živali, ki jih 
ni v mestih. Uživam, ko pridem na cilj in opazujem razgled. 
Kako lepo je tako brezskrbno gledati v dolino, kjer življenje 
teče v čisto drugačnem ritmu. Uživam, ko hodim v hribe.

Vendar moji gorniški začetki ne segajo tako zelo daleč 
nazaj. Kot otrok sem se poskušala izogibati vsakršni poti 
navzgor, športni dnevi mi niso predstavljali nobenega užitka. 
Šele z leti sem do hribov postala bolj strpna. Prava ljubezen 
do gora pa je prišla skupaj z ljubeznijo do mojega fanta, ki 
je vodnik PZS v mladinskem odseku Planinskega društva 
Domžale. Danes vidim, da mi je ves čas manjkalo le malo 
prave motivacije. Pri dvaindvajsetih letih sem si tako kupila 
prve planinske čevlje in začela odkrivati prej neznani svet.

Kmalu sem spoznala še več članov planinskega društva, 
šla z njimi prvič na turo in obiskala gorniški tabor za 
osnovnošolce. Spoznala sem, da stvari počnejo s srcem,  
da se trudijo hojo približati otrokom na prijazen način.  

Z veseljem medse sprejmejo tudi nove člane. Zato sem 
se včlanila v planinsko društvo in začela sodelovati  
pri njihovih aktivnostih in izletih.

Prvič sem se kot pomočnica srečala z vodenjem otrok, 
kar mi je na začetku, ko sem bila tudi sama začetnica, 
povzročalo skrbi. Le-te so izginile, ko sem videla, da so 
otroci vajeni hoje. Pripravljeni so tudi poslušati, se učiti 
novih stvari ter z vrstniki in vodniki deliti svoje občutke in 
izkušnje. Zato mi spremljanje otrok na izletih vsakič znova 
predstavlja lepo izkušnjo.

V kratkem času sem tako popolnoma spremenila svoj 
pogled na hojo v gore. Danes mi predstavljajo kraj, kjer 
lahko pozabim na skrbi in se posvetim sebi, hoji in naravi. 
Še vedno pa se na izlet najraje odpravim s fantom in sedaj 
razumem ljudi, ki pravijo, da ima gorski zrak poseben vpliv 
na ljubezen.

Polja Pretnar

i Mladinski odsek ima sestanke na sedežu društva vsak torek od 19.30 do 20.30 ure.
Informacije: Luka Skočir, načelnik, e-pošta: luka.skocir@gmail.com, GSM: 031 254 597

Zlitje s pokrajino.
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 mladinski odsek
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Gore so ljubezen

Svet gora in narave je moj najljubši del sveta, hkrati pa 
sem v njem spoznala ljubezen svojega življenja.

Planinstvo mi je priljubil oče v najstniških letih. Nikoli 
ne bom pozabila najinih tur na Triglav, zimskega vzpona 
na Mojstrovko, smučanja in sankanja z Dovške Babe, 
Viševnika, Debele peči, Dovškega križa … Po padcu na 
Grossglocknerju sem sklenila, da moram v alpinistično šolo.

Domžale so se mi, študentki, zdele blizu Ljubljani. Tam 
sem z inštruktorjem Andrejem spoznala, koliko lepote je 
skrite v gorah. Opravila sva zimski vzpon na Malo Ponco, 
odkrivala svet v Špikovem kraljestvu na Rigljici, pogledala 
čez mejo k sosedom v smer Beljaška igla … V Bavarski 
smeri v severni steni Triglava mi je v naročju ostala skala in 
treščila na vrv in jo presekala. Kljub padcu, ki sta mu sledila 
šok in jok, sva z Andrejem odšla na Kredarico počakat 
soplezalca.

Mlado tečajnico je pod svoje okrilje kmalu vzel On.  
Vse, kar je bilo povezano z alpinizmom, sem občudovala. 
On pa je bil izkušen, miren, prijazen in ljubitelj gora.  
 

  
Vodil me je na svoji vrvi po smereh v Paklenici, v Julijcih in 
v Kamniških Alpah. Ko sem bila noro zaljubljena, sva se v 
Dolomitih nastavljala sončnim žarkom na vrhu preplezane 
stene in se vsak dan kopala v gorskem jezeru. Naučil me je 
prvih smučarskih zavojev s turnimi smučmi (čeprav nisem 
bila preveč nadarjena, sploh pa ne poslušna učenka).

Bežala sva pred nevihto med prečenjem Zeleniških 
špic in med vzponom na Razor skupaj s kozorogovim 
mladičkom pila vodo. Utrujene noge sva namakala v 
smaragdne tolmune v Repovem kotu in občudovala 
jesenske barve v Zapotoškem vrhu. Pred meglo sva bežala 
na s soncem obsijani Jezerski Stog in sredi junija lovila 
zadnji sneg na Kotovem sedlu.

Po prelepi preplezani smeri pa je poleg razgleda, 
osvežilnega požirka in stiska soplezalčeve roke najlepše to, 
da te močne roke, ki so malo prej premagovale težnost in 
skrbno podajale vrv, priklenejo nase in te nežno božajo ter 
pričarajo še en raj na vrhu gore. V gorah je moja ljubezen 
in moja ljubezen so gore.

Sandra Grošelj

i Alpinistični odsek se sestaja na sedežu društva vsak četrtek od 20. do 21. ure.
Informacije: Jasna Pečjak, načelnica, e-pošta: info@ad-pecjak.si, GSM: 031 764 228

Povezanost postane otipljiva.
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Od Rzenika, čez Konja, pod Lučko Kopo do Presedljaja – domžalska pot.
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 upravni odbor

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev organov občnega zbora.
2. Poročilo o sklepčnosti.
3. Razprava in potrditev dnevnega reda.
4. Potrditev sklepov 53. občnega zbora Planinskega 

društva Domžale (20. 2. 2009).
5. Poročilo predsednika o delu odsekov in upravnega 

odbora v letu 2009 ter v obdobju 2006–2010.
6. Finančno poročilo za leto 2009.
7. Poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča za 

leto 2009.
8. Razprava in sklepanje o poročilih za leto 2009.
9. Odločanje o razrešnici organov planinskega društva.
10. Volitve predsednika, podpredsednika in voljenih članov 

upravnega odbora.
11. Volitve članov častnega razsodišča in nadzornega odbora.
12. Predstavitev programa odsekov, upravnega odbora in 

finančnega načrta za leto 2010 in razprava.
13. Razno.

Način odločanja

Glasovalno pravico na volilnem občnem zboru ima 
587 članov in članic, ki so bili v letu 2009 člani Planinskega 
društva Domžale. Imenik upravičencev bo na ogled pri 
predsedujočemu zbora. V skladu z Zakonom o društvih in 
Pravili Planinskega društva Domžale zastopajo člane, ki so 
mlajši od 15. leta starosti njihovi zakoniti zastopniki (starši 
ali skrbniki).

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku 
navzočih več kot 50 članic in članov. Če ob predvidenem 
začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za  
15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je navzočih 
več kot 30 članic in članov. Občni zbor sprejema svoje 
sklepe z večino glasov navzočih članic in članov.

Zabavni odgovori resne Planinske šole: 

Naštej planinske koče, ki se imenujejo po zaslužnih planincih! 
ALJAŽEV DOM V VRATIH SE IMENUJE PO ALJAŽEVEM 
STOLPU.

Opiši ruševje! 
RUŠEVJE IMA KOSMATE LISTE.

Kaj naredimo z odpadki na turi in kako se že doma 
pripravimo na to, da jih bo čim manj? 
BANANE DAMO IZ OLUPKOV.

Kako bi se orientiral ponoči? 
Z BATERIJSKO SVETILKO BI POSVETIL NA KOMPAS.

Članice in člane,

društvene prijateljice in prijatelje

vabimo na volilni

54. občni zbor,

ki bo v petek, 19. februarja 2010, ob 18. uri,

v veliki sejni sobi Doma športnih organizacij,  
Kopališka cesta 4 v Domžalah.

Vabimo k številčni in aktivni udeležbi.

Borut Peršolja,
predsednik
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i
Domžalski dom na Mali planini (1534 m, Kamniško-Savinjske Alpe) je odprt vsak dan.
Informacije: Tatjana Mohar s. p., GSM: 040 340 730, 051 340 730 (do 30. 4. 2010),  
Rokson gostinstvo Rok Čemažar s. p., e-pošta: domzalski.dom@gmail.com (od 1. 5. 2010).

Zakaj v gore?

Hoja v gore ima v primerjavi z drugimi športi nekatere 
pomembne prednosti:

•	 z	njo	se	je	mogoče	ukvarjati	domala	povsod	in	vse	leto,	
na voljo nam je v vseh življenjskih obdobjih (od otroštva 
do visoke starosti),

•	 hodiš	lahko	sam,	v	(organizirani)	skupini	in	je	primerna	
družinska športna zvrst,

•	 je	med	najcenejšimi	športnimi	dejavnostmi	na	prostem,	
na voljo so številne urejene in vzdrževane planinske poti 
različnih zahtevnosti,

•	 izbiramo	lahko	med	različnimi	oblikami	dejavnosti	–	
sprehodi, izleti, pohodi, ture, turni smuki, tabori, planinska 
orientacijska tekmovanja, alpinistični in športno plezalni 
vzponi, odpravarstvo, delovne akcije na planinskih poteh 
in pri koči,

•	 je	razmeroma	preprosta,	saj	posebno	tehnično	znanje	
za sprehode in izlete ni potrebno, za hojo ni nikoli 
prepozno – z njo je mogoče začeti kadarkoli, hodijo 
lahko tudi tisti, ki se sicer nikoli niso ukvarjali s športom 
ali sploh nimajo priložnosti, da bi se ukvarjali z njim,

•	 gorništvo	spravi	v	gibanje	vsakogar	–	tega	za	večino	
drugih športov ni mogoče vedno trditi,

•	 izletniške	cilje	lahko	izbiramo	v	neposredni	bližini	
domačega kraja, do marsikaterih izhodišč pa lahko 
uporabimo javni prevoz (avtobus, vlak) kot obliko 
trajnostne mobilnosti in

•	 po	koncu	gibanja	lahko	prosti	čas	zapolnimo	z	
ustvarjalnim vidikom gorništva – pišemo, beremo, 
fotografiramo, rišemo ...

Borut Peršolja

Planinska hiša je lahko tudi (Domžalski) dom.
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 upravni odbor

Povabite v naše vrste tudi  
družinske člane in prijatelje!



 razstava fotografij društvenega avtorja
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Johan na grebenu.

Janez Jeglič – Johan, Jalovčev ozebnik, 1977.

Gorske vzporednice.

Peter Pavli iz Domžal, 

nekdanji alpinist in član  

Planinskega društva Domžale, 

večni ljubitelj narave.  V ustnem 

izročilu še vedno znan po tem, da 

je na marsikateri vrh zvlekel velik 

teleskop in zvezede približal na 

doseg roke. Pogosto se ga da  

videti na traktorju, saj je  

eden redkih, ki v Domžalah  

še obdeluje zemljo.
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Kamnita goba pod vasjo Krn, 2009.

Sončna Šmarna gora.

Orgle v Rakovem Škocjanu, 2009.



Hoja in/ali plezanje?

Gibanje v gorah obsega hojo (premikanje v pokončni 
drži s pomočjo nog), plezanje (gibanje po strmem 
pobočju, naravni ali umetni steni, strmem ledu, pri 
katerem se uporabljajo roke, noge, plezalni pripomočki) in 
smučanje (drsenje na smučeh po zasneženem površju) 
ter sestavljene oblike vseh treh osnovnih oblik gibanja.

Planinske poti so v Sloveniji glede na tehnično 
zahtevnost razvrščene v tri skupine: lahke, zahtevne in zelo 
zahtevne planinske poti. Kovinsko opremo, ki je nameščena 
na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, markacisti 
imenujejo varovala.

Na zelo zahtevnih poteh se poleg hoje, pojavi tudi 
plezanje. Za varnejše gibanje moramo upoštevati 
pravilo treh opornih točk in uporabo tehnične opreme, 
ki je namenjena samovarovanju. Če imamo na zelo 
zahtevnih poteh opraviti s hojo (!), potem na teh poteh 
potrebujemo predvsem POMAGALA (stope, skobe, 
oprijemala in napredovala). V tem primeru se prijemamo za 
žične vrvi, potegnemo za kline, stopamo na skobe …

Če pa vzpodbujamo plezanje (!), potem potrebujemo 
predvsem VAROVALA, ki omogočajo plezanje (uporabo 
naravnih oprimkov in stopov) in uporabo samovarovalnega 
sestava. Tak pristop zahteva spremembo vzorca 
obnašanja obiskovalcev na takšnih poteh (predvsem 
večjo samostojnost pri gibanju) in spremembo načina 

opremljenosti zelo zahtevnih plezalnih poti (drugačno 
nameščanje klinov in žičnih vrvi).

Prilagojenost opreme planinskih poti s pomagali in 
varovali bi kazalo izvesti čim prej in glede na oceno 
tveganja planinske poti. Temu bi sledila izbira ustreznega 
varovanja s strani obiskovalcev gora. Ob tem se ob navidez 
zgolj terminološkemu vprašanju, ponujata tudi vprašanji s 
področja varstva narave (manjša opremljenost gorskega 
sveta) in etičnosti v gorah (zavedanje o sposobnosti za 
samostojno varnejše gibanje).

Borut Peršolja
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i Vodniški odsek se sestaja občasno, v sredo pred izletom/pohodom/turo pa dajejo vodje informacije na sedežu 
društva od 19. do 20. ure. Informacije o načinu prijave poiščite na spletni strani www.pdd.si.

 vodniški odsek

Plezalna hoja ali hodilna pleza?
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Potovanje je plezalno življenje

Življenje je potovanje. Vsi na tem svetu potujemo, vsak 
na svoj način. Moje potovanje je plezanje in plezanje je 
moje življenje. Včasih se sprašujem o ljudeh s katerimi se 
družim. Od kje jih poznam, kaj je tisto, kar nas povezuje?  
Isti cilji? Ista pot – plezanje!

Nikoli me ni ne vem kako vleklo v Indijo. V prenaseljena 
mesta in umazane ulice, med reveže in prevarante. Potem 
pa sem slišal, da so tam balvani. Neskončno rjavih, oranžnih, 
sivih, navpičnih, previsnih, visokih, nizkih, poličkastih, šalcastih, 
klocastih, težkih, lahkih, lepih, grdih, predvsem pa plezljivih 
balvanov.

Zakaj prepotujemo pol sveta, da pridemo do navadnih 
skal? Osnovna motivacija je predvsem primarno doživetje 
ob stiku s skalo na višini. Vstanem ob petih zjutraj, ko so 
stene še v senci, preplezam prvih nekaj metrov in že sem 
na najtežjem delu smeri. Mišice so že utrujene in diham 
globoko. Razmišljam, kam gre noga za naslednji gib. In 
teh nekaj minut imam samo zase. Glava je prazna in misli 
ne begajo. Zavedam se samo samega sebe in tistih par 
oprimkov za katere se držim. Popolna osredotočenost in 
sproščenost.

Vendar vse to še ne upraviči šest tisoč kilometrskega 
poleta na drugo celino. Saj imamo tudi pri nas skale! In tako  

  
še naprej razmišljam o motivaciji. V Indiji sem prvič jedel tali, 
bil blagoslovljen od slona, ter videl eno od sedmih čudes 
sveta. Indijo sem vzljubil, spoznal delček sveta, ki ga sicer 
nikoli ne bi. Spoznal sem ogromno novih prijateljev, ter dva 
prijatelja zamenjal za dva res dobra prijatelja.

In tako ugotavljam, da je plezanje kot darilo, pri katerem 
je papir, v katerega je ovito, vreden veliko več kot darilo 
samo. In v resnici ne plezam zato, da po mesecih treninga 
naredim tisti gib, ki ga že leta poizkušam v svojem projektu 
v Miški. Plezam zato, ker je plezanje tako sproščujoče in ker 
ne morem živeti brez papirja, v katerega je ovito.

Ko sem se vrnil z brezskrbnega potepanja po Aziji, sem 
se začel soočati z realnostjo. Do septembra sem se z njo 
tudi sprijaznil in si našel službo. Ko odštejem še čas, ki mi 
ga vzame študij, mi dnevno ostane nekaj minut (beri nič) 
časa za plezanje. In takó življenje, ki ga živim, ni več moje 
življenje.

Moje življenje je plezanje. Zato načrtujem 
spremembo … In ob tem mi nikakor ne grejo iz glave 
besede Nejca Zaplotnika: »Ko bom postal resničen mojster 
plesa po navpičnih zidovih, bom znal hoditi tudi po ravnih 
tleh.«

Tomaž Bevk
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i Športno plezalni odsek nima rednih sestankov.
Informacije: Jani Abe, načelnik, e-pošta: jani.abe@gmail.com, GSM: 041 444 575.
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Middle Way, Hampi, Indija.

 športno plezalni odsek



Matevž Lenarčič:

Alpe: kot jih vidijo ptice

Nazarje 2009: PanAlp, 510 strani,  
ISBN 978-961-6111-18-8, cena 49,50 €

Knjiga, izjemno velikega formata, ki jo krasijo številni 
presežniki. Med njimi je tudi – skromnost. Visokogorski svet, 
očiščen vsega, razen samega sebe, se pred nami razgali na 
način, ki je bil doslej rezerviran za zemljevide v atlasih.

Na odsevni jezerski gladini pijemo zgodovino Alp in 
okušamo raztopljeno, obrušeno in razpadlo pokrajino, ki 
nas s čudežno lepoto pretrese. Evropa ne obstaja, zato se 
je ne da poimenovati. Evropo naredijo šele gore, številni 
vrhovi, grebeni in stebri, ki imajo domačijska imena, otipljiva 
in razumljiva. S to knjigo je Evropa dobila resnično in trajno 
osebno izkaznico.

Južne, Zahodne, Centralne in Vzhodne Alpe so prostor 
13 milijonov ljudi različnih jezikov. Vendar je ta prekrasna 
knjiga lepa tudi zato, ker v njej ljudi sploh ni. Sem in tja 
opazimo smučarsko sled, vidimo tudi delo človeških rok, 
pa vendar nam knjiga ves čas govori, da si narava lahko 
opomore, vendar le brez človeka. Si upamo?

Nekaj posebnega je tudi jezik te knjige: gre za 
izščiščen strokovni in znanstveni jezik podatkov, dejstev in 
presenetljivih zvez med njimi. Jezik, ki je razgledno visok 
in vpet v mednarodno govorico. Izjemno prepričljiv in 
verodostojen, a ne uslišan. Tak kot ptice.

Borut Peršolja

 
Jana Remic:

Zgodbe za male planince

Radovljica 2008: samozaložba, 64 strani,  
ISBN 978-961-245-579-8, cena 12,50 €

Jeseni 2008 je na naslov planinskega društva prišel 
skromen letak s povabilom k naročilu knjige (namenjena 
je otrokom od 5 do 12 let). Sledila je hitra dostava, njej pa 
branje. V nasprotju z lastnimi pričakovanji je nisem prebral 
na mah. Luka (6 let) in Kaja (9 let) sta si jo prisvojila in jo iz 
dneva v dan spreminjala, saj je v njej skrita tudi pobarvanka 
z ilustracijami Anite Remic.

Družina knjižnih junakov (očka, mama, Ajda in 
Andrejček) je šla z nami v Argentino. Ob koncu 
večkratnega etapnega prebiranja sem z veseljem ugotavljal, 
da je bil prvi (od tehnično dovršenih izdelkov razvajeni) 
vtis zavajajoč in da je treba knjigi pustiti, da se jo navadimo.

Knjiga ima deset poglavij: Med metulji, Kaj je v luži, 
Kapljici, V svetu svizcev, Čudoviti svet gamsov, Potovanje 
v preteklost, Visoko nad vrhovi, Le komu so všeč deževni 
dnevi?, Srečanje s kozorogi in Staršem malih planincev.

V domišljiji otrok spremljamo dogajanja na zemlji v 
dolgih časovnih obdobjih. Uvodne miniaturne barvne 
fotografije in prazne ilustracije nas seznanjajo z živalmi in 
njihovimi življenjskimi okolji, odkrivamo pa tudi posamezne 
pokrajinske sestavine gora.

Navidez skromno, a uporabno darilo. Prav takšno, kot so 
gore.

Borut Peršolja
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 knjižne gorniške novosti

i PLANINSKI VESTNIK – REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895
Informacije: www.planinskivestnik.com, letna naročnina: 34 €.



Društvena članarina za leto 2010

A in B članarina sta namenjeni odraslim, B1 pa članom 
nad 65. letom. Š članarina je namenjena študentom do  
26. leta starosti (aktivni status dokazujejo z veljavno 
študentsko izkaznico) in mladim, ki so brez lastnih 
dohodkov. S članarina je namenjena srednješolcem,  
O osnovnošolcem, P pa predšolskim otrokom.

Družinska članarina: če sta oba starša člana, imajo 
predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci brezplačno 
članarino. Enako velja za eno starševsko družino. Za 
družinske člane štejejo poleg staršev, še mladi do 26. leta,  
ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov.

Cena članske izkaznice je 1,67 €, izkaznici Ringa 
raja in Mladi planinec (članski izkaznici za predšolske in 
osnovnošolske otroke) sta brezplačni. Vpisnine v društvo 
ni. Članarino lahko poravnate v društveni pisarni vsako 
sredo od 19. do 20. ure in na prodajnem mestu Loterije 
Slovenije v Domžalah (Utrinek Vida Kleinlercher s. p., 
Ljubljanska cesta 72, Domžale) od ponedeljka do petka od 
7. do 18. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure. Izven tega 
časa je članarino mogoče poravnati pri Janezu Vodlanu, 
Šolska ulica 10, Rodica (724 84 47, 041 754 973).

 Več informacij o članarini in komercialnih popustih 
si preberite na spletni strani Planinske zveze Slovenije 
(http://www.pzs.si).
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Vsebina društvene članarine.

A B B1 S+Š P+O

50 % popust v planinskih kočah doma  
in oprostitev plačila turistične takse

popust v planinskih kočah v evropskih gorah

nezgodno zavarovanje (invalidnost in smrt) *

zavarovanje za reševanje v evropskih gorah *

zavarovanje za odgovornost do oseb in stvari

celoletna naročnina na Planinski vestnik

koledar akcij PZS za leto 2010

10 % popust v Planinski založbi

popust pri nakupu športne opreme v nekaterih trgovinah

drugi komercialni popusti

* Višje odškodnine in višje zavarovalne vsote.
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Cena posamezne vrste članarine v €.

 informacije o članskih pravicah in dolžnostih



   

Ka za lo stran
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Na po ve du je mo:

Naslednja številka izide konec leta 2010.

IN FOR MA CI JE

sedež in naslov društva: Planinsko društvo Domžale
 Kopališka cesta 4
 p. p. 66
 SI–1230 Domžale

uradne ure pisarna društva: sreda od 19. do 20. ure
 
telefonska številka/fax/odzivnik in spletna naslova:
01 724 81 06
http://www.pdd.si
info@pdd.si
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in for ma tiv no gla si lo čla nic in čla nov 
Pla nin ske ga društ va Domža le

ISSN 1854-5025

tretja šte vil ka, tretji let nik

brez plač no ga pre jme jo vsi čla ni Pla nin ske ga društ va Dom ža le
(tis ti, ki so čla na ri no po rav na li vsaj en krat v zad njih treh le tih)

Iz da jo gla si la Go re so fi nan ci ra  
Ob či na Dom ža le iz sred stev raz pi sa za so fi nan ci ra nje 
pro gra mov za lož ništ va.

Iz da lo: Pla nin sko društ vo Domža le

Be se di lo: Tomaž Bevk, Sandra Grošelj, Borut Peršolja, Polja 
Pretnar

Fo to gra fi je: Tomaž Bevk, Dušan Cerar, Peter Pavli, Borut 
Peršolja, Mateja Peršolja, Miha Vidali

Ure dil: Borut Peršolja

Ob li ko va nje in pre lom: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler, 
Zalog pod Sv. Trojico

Tisk: Tiskarna Ravnikar, Marko Ravnikar s. p., Domžale

Na kla da: 1000 izvodov

december 2009

datum vsebina

19. 2.
54. občni zbor Planinskega društva Domžale, 
Dom športnih organizacij Domžale,  
ob 18. uri

2. 3.
Gorniški večer: Gore so oblika,  
mag. Borut Peršolja, Knjižnica Domžale,  
ob 18. uri

6. 4.
Gorniški večer: Gore so zračne,  
dr. Matej Ogrin, Knjižnica Domžale,  
ob 18. uri

23. 4.–2. 5. Prvomajski plezalni tabori

7. 5.
Podelitev priznanj Planinske zveze Slovenije, 
Domžalski dom Domžale,  
ob 19. uri

junij izid zgibanke Narava Velike planine

24.–27. 6.
Gorniški mini tabor,  
Domžalski dom na Mali planini

8.–18. 8.
Gorniški tabor za otroke,  
mladostnike in mlade, Dovje

29. 8.
18. tradicionalno srečanje članov in članic 
Planinskega društva Domžale,  
Domžalski dom na Mali planini, ob 11. uri

Informacije o društvenih akcijah
Pošljite e-pošto na info@pdd.si in vas bomo 

dodali na seznam prejemnikov e-obvestil  
o vseh društvenih akcijah. 

Obiščite tudi www.pdd.siPD DOMŽALE


