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GORNIŠKI  PROGRAMČEK



Planinsko društvo Domžale
Planinsko društvo Domžale je društvo po meri gora. Združujemo 

članice in člane, ki iščejo lepoto gora, se zavedajo odgovornosti do 
njih in jim namenjajo zvestobo.

Trudili se bomo čim bolj varno izpeljati raznolike društvene dejav-
nosti ter poskrbeti za naravi prijazno izvedbo.

Dokumentirali bomo svoje gorniške rezultate, da bi se lahko tudi 
drugi učili od nas.

Prizadevali si bomo za prostovoljno delo in čim širšo dostopnost 
lastnega programa.

Iskali bomo inovativne poti za vključitev novih, ter vztrajanje dose-
danjih članic in članov.

Sodelovali bomo s starši, da bi otrokom, mladostnikom in mladim 
zagotovili gorniško pismenost in z vsemi, ki nam lahko pomagajo pri 
širjenju gorništva.

Skrbeli bomo za kakovostne vodnike PZS, alpiniste, inštruktorje, 
markaciste ter jih celovito podpirali.

Poiskali bomo učinkovite načine za to, da bomo članstvu predstav-
ljali svoje delo z novicami, fotografijami ter gorniškimi večeri.

Tako kot doslej bomo potrebovali vašo pomoč in podporo.

Foto: Borut Peršolja 



Cenjeni člani, ljubitelji gora!
Leto je naokoli in za nami so številni uspe-

hi ter še več lepih doživetij v gorah. Štirje naši 
alpinisti so se poleti odpravili v južno Ameriko, 
kjer so dosegli vrh Alpamaye (5947 m). 
Na naše veliko veselje smo v sodelovanju  
z Občino Domžale postavili novo veliko ple-
zalno steno, ki vsem ljubiteljem športnega 
plezanja omogoča, da se lahko spopadejo  
s plezalnimi izzivi kar sredi Domžal.

V planinskem društvu spodbujamo svoje članice in člane tudi  
h kulturnemu udejstvovanju. Že tretje leto zapored smo na Mali 
planini organizirali Knjižnico pod krošnjami, ki smo jo obogatili  
s pripovedovanjem pravljic. Prvič pa smo v sodelovanju z rogisti 
izvedli glasbeni dogodek Ko planina zadoni.

Mladinski odsek je bil ponovno zelo dejaven in uspešen. Markacisti 
so prizadevno skrbeli za planinske poti. Izleti, ki jih organizira vodniški 
odsek, so vedno bolj obiskani. Ne moremo prezreti tudi dejavnosti 
gospodarskega odseka in upravnega odbora, ki še vedno zavzeto 
skrbita za Domžalski dom na Mali planini.

Vsem članom Planinskega društva Domžale želim čim več lepih in 
drznih planinskih doživetij in srečno v letu 2017.

Janko Vodlan,
predsednik Planinskega društva Domžale

Foto: Helena Kermauner

Fo
to

: o
se

bn
i a

rh
iv

 J
an

ez
 V

od
la

n

www.pdd.si



4

Fo
to

: B
or

ut
 P

er
šo

lja



5

IZPOSTAVLJAMO PO MESECIH V LETU 2017

Foto: Borut Peršolja Foto: Helena Kermauner

datum vsebina

do 31. 1. Poravnajte društveno članarino!

17. 2. 61. občni zbor

18. 3. Orientacijski izlet mladinskega odseka

april Brezplačna gorniška šola za vse nove društvene člane

13. 5. Delovna akcija gospodarskega odseka pri Domžalskem domu  
na Mali planini

24. 6. Zaključek plezalne šole za otroke v Plezališču Šumberk

24. 7. Začetek celotedenske Knjižnice pod krošnjami pri  
Domžalskem domu na Mali planini

27. 8. 25. tradicionalno srečanje članov in članic Planinskega društva Domžale 
pri Domžalskem domu na Mali planini

september Vpis v alpinistično šolo

15. 10. Izlet vodniškega odseka: Veliki Draški vrh

7. 11. Gorniški večer v Knjižnici Domžale

11. 12. Mednarodni dan gora

DRUŠTVO PO MERI GORA!



6

UPRAVNI
ODBOR

predsednik: Janko Vodlan
gsm: 041 754 973

e-pošta: violeta.vodlan@guest.arnes.si

datum vsebina kraj

17. 2. 61. občni zbor Dom športnih organizacij 
Domžale ob 18. uri

10. 6.
Odprtje prve otroške planinske poti  
v Sloveniji

Jelšev konfin  
pod Gojško planino

24.–30. 7.
4. Knjižnica pod krošnjami,  
Zavod Divja misel

Domžalski dom na Mali 
planini od 10. do 20. ure

29. 7. Pravljice z Ireno Cerar
Domžalski dom  
na Mali planini ob 11. uri

30. 7. Pravljice z Ivanko Učakar
Domžalski dom  
na Mali planini ob 11. uri

26. 8. 2. srečanje rogistov Ko planina zadoni Mala planina ob 11. uri

27. 8.
25. tradicionalno srečanje članov in članic 
Planinskega društva Domžale

Domžalski dom  
na Mali planini ob 11. uri

ALPINISTIČNI 
ODSEK

načelnik: Tin Pelc
gsm: 051 617 889

e-pošta: zdravko.tp@gmail.com

Foto: Borut Peršolja Foto: Aleš Ipavec

datum vsebina kraj vodja

januar–junij
Alpinistična šola:  
predavanja in praktično delo

Domžale,  
skupne ture

Aleš Janžekovič
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Foto: Borut Peršolja Foto: Aleš Ipavec

7. 1. Skupna tura: ledno plezanje
Slapovi pod  
trdnjavo na Predelu

Andrej Pečjak

27.–29. 1. Zimski tabor Zelenica Matej Ogorevc

4.–5. 2. Skupna tura: ledno plezanje Maltatal (Avstrija) Jaka Hrast

4.–5. 3. Plezalni vikend Veliki Klek (Avstrija) Tin Pelc

8.–12. 3. Zimski tabor Chamonix (Francija) Aleš Ipavec

27. 4.– 7. 5. Prvomajski plezalni tabor Paklenica (Hrvaška) Andrej Stuchly

26.–28. 5. Plezalni vikend Dabarski kukovi 
(Hrvaška) Tin Pelc

junij
Vaja enote za reševanje  
z višin in iz ruševin

Kamniška Bistrica Aleš Janžekovič

9.–11. 6. 7. Benkotov memorial Kamniško sedlo Aleš Janžekovič

23.–25. 6. Plezalni vikend Bele vode (Italija)
Blaž Križnar, 
Vinko Maleš

10.–16. 7. Poletni plezalni tabor
Cortina d'Ampezzo 
(Italija)

Jasna Pečjak

18.–20. 8. Poletni plezalni vikend Vrata
Urban Bolta, 
Anže Kozjek

september
Vaja enote za reševanje  
z višin in iz ruševin

Kamniška Bistrica Aleš Janžekovič

september Vpis v alpinistično šolo Domžale Andrej Stuchly

1.–3. 9. Plezalni vikend s ŠPO
Logarska dolina, 
Klemenča jama

Matej Ogorevc

22.–24. 9. Plezanje in piknik Bovec Barbara Žgavec

oktober Spominska tura Zeleniške špice Tin Pelc

19. 11. Skupna tura: drytooling Češnjica Andrej Pečjak

25. 11. Tekma v lednem plezanju Mlačca
Andrej Pečjak, 
Nejc Šter

16.–17. 12. Zaključek alpinistične sezone
Domžalski dom  
na Mali planini

Robert Štupar
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GOSPODARSKI 
ODSEK

gospodar Domžalskega doma: Jernej Grad
gsm: 031 264 740

e-pošta: jernej_grad@t-2.net

datum vsebina kraj

13. 5. Delovna akcija Domžalski dom na Mali planini ob 9. uri

Foto: Lojze Popelar Foto: Helena Kermauner

datum vsebina kraj

7. 2. Katarina Stegnar, Gore na odru Knjižnica Domžale ob 19. uri

7. 3. Mira Ažman, Zdrave gore Knjižnica Domžale ob 19. uri

3. 10. dr. Janko Kos, Kemija gora Knjižnica Domžale ob 19. uri

7. 11. Tjaša Jelovčan, Sladkoba sestopa Knjižnica Domžale ob 19. uri

5. 12. dr. Tadeja Trošt Sedej, Podnebna tekmovalnost Knjižnica Domžale ob 19. uri

LUMARJEVI GORNIŠKI
VEČERI

praviloma prvi torek v mesecu
pripravlja in vodi: Borut Peršolja

gsm: 041 680 217
e-pošta: borut.persolja@guest.arnes.si
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Foto: Borut PeršoljaFoto: Alojz Pirnat

Znak: Blaž Češka

datum vsebina kraj

marec–maj Oprema prve otroške 
planinske poti v Sloveniji

odsek poti Jurček–Mala planina:  
Jelšev konfin–Domžalski dom

april–maj Pregled planinskih poti vse poti v naši oskrbi

april–maj Nadelava in označitev 
planinske poti

odseki poti v dnu doline Kamniške Bele  
pri slapu Orglice

junij Obnova markacij in 
čiščenje planinskih poti

del trase Domžalske poti spominov:  
dostop do Lukove bolnice

julij Obnova markacij in 
čiščenje planinske poti 

Odsek poti Krivčevo–Kisovec  
in Gojška planina

julij Obnova markacij in 
sanacija podora pot Kamniška Bistrica–Presedljaj–Korošica

julij Obnova markacij in 
čiščenje planinskih poti

del trase Domžalske poti spominov,  
ki je v oskrbi društva

september Odprtje prenovljene 
Domžalske poti spominov Izlet na odseku poti Domžale–Moravče

september–
november Pregled planinskih poti vse poti v oskrbi planinskega društva

MARKACIJSKI 
ODSEK

načelnik: Alojz Pirnat
gsm: 051 314 026

e-pošta: pirnat.alojz@siol.net

OBIŠČITE DOMŽALSKO POT SPOMINOV!
S korakom do miru in doživetja
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Nov dnevnik žigov Domžalske poti spominov
Ob 25. obletnici nastanka Domžalske poti spominov ter ob 70. obletnici 

konca druge svetovne vojne smo se odločili poživiti pot. Poskrbeli smo za nov 
dnevnik žigov, ki ga brezplačno dobite na Planinskem društvu Domžale, za 
osvežen logotip, pripravljamo tudi nov zemljevid poti ter opise celotne trase.

Hodimo v ravnini in po hribih, na nadmorski višini od tristo do skoraj tisoč 
metrov. Uživamo v razgledih, ki jih spreminjajo štirje letni časi. Izvir tovarištva 
najdemo v sebi in v ljudeh, ki jih srečujemo na poti. Kar je brez besed sklenjeno 
tam, kamor sonce najprej posveti, ostane trdno za vedno.

Vsak dan spomina se ponavlja na isti način: živeti mirno, živeti za mir.
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MLADINSKI
ODSEK

načelnica: Polja Pretnar
gsm: 040 213 282

e-pošta: polja.pretnar@gmail.com

dan, ura planinska skupina vodja

torek, 7.30 OŠ Janka Kersnika Brdo Jasna Malkoč

sreda, 14.00 OŠ Domžale Angelina Bolta

četrtek, 14.00 OŠ Preserje pri Radomljah Mateja Peršolja

pred izletom OŠ Venclja Perka Domžale Marija Petarka

datum cilj vodnik PZS

21. 1. Kofce Miha Vidali

21. 1.
28. Državno tekmovanje Mladina in 
gore – finalni del v Idriji

MK PZS, PD Idrija in OŠ Idrija

21. 1.
Srednješolsko tekmovanje Mladina in 
gore v Idriji

MK PZS, PD Idrija in OŠ Idrija

18. 2. Dom pod Storžičem Dušan Prašnikar

18. 3. Orientacijski izlet Jernej Južna

25. 3.
Gorenjsko-dolenjska orientacijska liga: 
2. tekma sezone 2016/17

PD Borovnica

1. 4.
Gorenjsko-dolenjska orientacijska liga: 
3. tekma sezone 2016/17

PD Domžale

22. 4. Golte Luka Skočir

 20.–21. 5.
Slovensko planinsko orientacijsko  
tekmovanje 2017 (SPOT)

MK PZS in Podravska liga

13. 5. Javorjev vrh Matej Ogorevc

17. 6. Izlet na morje Jernej Južna

Foto: Mateja Peršolja Foto: Borut Peršolja



13

dan plezalna šola v Plezališču na Rodici vodja

ponedeljek Rekreativna in tekmovalna skupina Blaž Kešnar, Rebeka Kamin

torek Rekreativne skupine Jani Abe

sreda Rekreativna in tekmovalna skupina Blaž Kešnar

četrtek Tekmovalna skupina Blaž Kešnar, Mojca Janžekovič

petek Rekreativne skupine Jani Abe

datum vsebina kraj

januar Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino Beljak (Avstrija)

februar Plezalni dan v naravnem plezališču Črni kal

februar Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino BricAlp

marec Plezalni dan v naravnem plezališču Doberdob (Italija)

marec Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino Ljubljana

23.–25. 6. Gorniški mini tabor na Mali planini vodniki PZS in srednješolci

13.–20. 8.
Gorniški tabor za otroke, mladostnike 
in mlade

vodniki PZS in srednješolci

september–
december

Izleti znani v začetku šolskega leta 
2017/18

vodniki PZS in srednješolci

oktober
Državno tekmovanje Mladina in gore - 
regijski del

MK PZS

ŠPORTNO PLEZALNI
ODSEK

načelnik: Tin Pelc
gsm: 051 617 889

e-pošta: zdravko.tp@gmail.com

Foto: Janko VodlanFoto: Aleš Janžekovič
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Foto: Helena Kermauner

april Plezalni dan v naravnem plezališču Kotečnik

april Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino PK Kamnik

maj Plezalni dan v naravnem plezališču Retovje

maj Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino Ljubljana

24. 6. Zaključek plezalne šole za otroke Plezališče Šumberk

julij Večdnevni plezalni tabor za otroke Kotečnik

24. 8. Vpis v šolo plezanja za otroke Plezališče Garaža

28. 9. Vpis v šolo plezanja za odrasle Plezališče na Rodici

15. 10. Plezalni dan v naravnem plezališču Napoleonica

21.–23. 10. Plezalni vikend odseka Roč, Istra (Hrvaška)

november Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino Beljak (Avstrija)

december Obisk plezalnega centra za tekmovalno skupino Ljubljana

 
VODNIŠKI 
ODSEK

načelnik: Luka Skočir
gsm: 031 254 597

e-pošta: luka.skocir@gmail.com

marec–maj Gorniška šola  
za vse, ki se bodo na novo vpisali v Planinsko društvo 
Domžale: predavanja, izlet na Veliko planino in tura  
na Gradiško turo (BREZPLAČNO ZA NOVE ČLANE!)

Borut Peršolja 
(041 680 217),  
Luka Skočir  
(031 254 597)

datum cilj zahtevnost poti vodnik PZS informacije

14. 1. Krtina–Janče lažji zimski izlet Helena Kermauner 041 731 797

Foto: Borut Peršolja
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Foto: Borut PeršoljaFoto: Borut Peršolja

4. 2. Klek turni smuk Luka Skočir 031 254 597

12. 3. Kolovec lažji izlet Helena Kermauner 041 731 797

18. 3.
Na smučeh med 
Bohinjem in Sočo

turni smuk Matej Ogorevc 041 483 924

2. 4. Sabotin* lažji izlet Helena Kermauner 041 731 797

15. 4.
Sveti Kvirik, Veli 
Badin in spodmoli 
pri Sočergi*

lažji izlet Lili in Milan Jazbec 031 621 366

23. 4. Zasavska Sveta gora lažji izlet Dušan Prašnikar 031 694 134

7. 5. Gora Oljka lažji izlet Jernej Grad 031 264 740

14. 5. Kamenjak (Hrvaška)* lažji izlet Helena Kermauner 041 731 797

20. 5. Menina planina lažji izlet Lili in Milan Jazbec 031 621 366

4. 6. Slivnica* lažji izlet Jernej Grad 031 264 740

10. 6. Kepa zahtevna tura Luka Skočir 031 254 597

13. 8. Begunjščica* zahtevna tura Helena Kermauner 041 731 797

27. 8. Mala planina lažja tura vodniki PZS

3. 9. Štajerski griči* lažji izlet Jernej Grad 031 264 740

16.–17. 9.
Visoka Rezijanska 
(Rosojanska) pot 
(Italija)

zelo zahtevna tura Matej Ogorevc 041 483 924

7. 10. Visoki Kurji vrh zelo zahtevna tura Luka Skočir 031 254 597

15. 10. Veliki Draški vrh* zahtevna tura Helena Kermauner 041 731 797

22. 10. Kokoš družinski izlet Dušan Prašnikar 031 694 134

17. 12. Ojstrc (Avstrija) turni smuk Luka Skočir 031 254 597

* Izlet bo predvidoma organiziran z avtobusnim prevozom.
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Foto: Borut Peršolja

S kom hodimo  
v gore?
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Prijave
Planinsko društvo Domžale si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Prijavnice posamezne društvene dejavnosti so objavljene na spletni strani www.pdd.si.  
Prijave sprejema vodja na e-pošto info@pdd.si. Akcije vodniškega odseka potekajo 
praviloma z osebnim prevozom. Udeleženci vodenih dejavnosti morajo biti ustrezno 
telesno pripravljeni in opremljeni ter upoštevati navodila organizatorja in vodje.

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

e-obvestil o vseh društvenih akcijah in dogajanju.

Gorniško svetovanje in knjižnica
Članom dajemo brezplačne informacije o izvajanju gorniške dejavnosti, svetu-

jemo o izbiri in načrtovanju izletov, pohodov, tur in turnih smukov, posredujemo 
napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne opreme. V društveni knjižnici si 
lahko brezplačno izposodite večino strokovne literature, vodnikov in zemljevidov slo-
venskih gorskih skupin. Za svetovanje in izposojo se obrnite na načelnike posameznih 
odsekov v času uradnih ur.

Izposoja tehnične gorniške opreme
V kolikor se šele začenjate ukvarjati z zahtevnejšim gorništvom oziroma s hojo in 

plezanjem po zelo zahtevnih poteh, kjer je priporočena uporaba samovarovalnega 
sestava (plezalni pas, čelada, zaviralna ploščica, vrv, dve vponki, zaščitne rokavice ob 
ustrezni osebni opremi) si lahko za posamezno turo sposodite društveno opremo. 
Opozarjamo na znano dejstvo, da je opremo treba znati tudi pravilno uporabljati, kar 
se lahko naučite na vodenih turah. Za svetovanje in izposojo se obrnite na načelnike 
posameznih odsekov v času uradnih ur.

Komu namenjate del dohodnine?
Na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije in objavljenega 

seznama upravičencev, lahko namenite za delo Planinskega društva Domžale do 0,5 % 
dohodnine, ki vam bo odmerjena za leto 2016. Na svoji davčni napovedi vpišite  
davčno številko Planinskega društva Domžale (70096864) in podprite naše delo.  
Hvala za vaš prispevek!

Povabilo članom in nečlanom
Dosedanje člane in članice vabimo k aktivni udeležbi in sooblikovanju društvene-

ga programa. Veseli bomo vaših predlogov, komentarjev in pohval ter tudi udeležbe 
pri prostovoljnem delu.

Vse, ki doslej še niste člani Planinskega društva Domžale pa vabimo, da se nam 
pridružite. Dobrodošli v dobri družbi!
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Vpis in plačilo članarine vsak dan na prodajnem mestu Loterije Slovenije 
v Domžalah (Utrinek Vida Kleinlercher s. p., Ljubljanska cesta 72, Domžale) 
od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah od 7. do 12. ure. Vpis 
in plačilo članarine lahko opravite tudi na določenih organiziranih izletih in 
napovedanih društvenih dogodkih (občni zbor in sestanki odsekov) v društvenih 
prostorih na Kopališki 4 v Domžalah. Kadarkoli se lahko včlanite tudi prek spleta 
(http://clanarina.pzs.si/). Več o vsebini članskih ugodnosti na http://www.pdd.si/
pddomzale/clanstvo/.

* Višje odškodnine in višje zavarovalne vsote.

DRUŠTVENA ČLANARINA
ZA LETO 2017

A B B 1 S + Š P + O
CENA V € 55 25 18,5 16 7

50 % popust v planinskih kočah doma in 
oprostitev plačila turistične takse1     

popust v planinskih kočah v evropskih gorah     

nezgodno zavarovanje (invalidnost in smrt) 2    3

zavarovanje za reševanje v vseh tujih gorah  
s 24 urno asistenco 2

zavarovanje za reševanje v evropskih gorah in 
Turčiji s 24 urno asistenco    

zavarovanje za odgovornost do oseb in stvari 2    

10 % popust v Planinski založbi, 25 % pri 
naročnini Planinskega vestnika, 20 % pri obisku 
Slovenskega planinskega muzeja

    

drugi komercialni popusti     

Družinska članarina: če sta oba starša člana, imajo predšolski otroci in osnovnošolci brezplačno 
članarino, srednješolci in študentje pa polovično članarino.

1   30 % popust v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije. 
2    Višje odškodnine.  
3   Brez zavarovanja nezgodne smrti za otroke in mladostnike do 15. leta.

Foto: Borut Peršolja
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Foto: Borut Peršolja
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na slov in se dež društ va:

Planinsko društvo Domžale
p. p. 66

Kopališka cesta 4
SI–1230 Domžale

uradne ure na sedežu društva:

mladinski odsek: torek od 19.30 do 20.30 ure

alpinistični odsek: četrtek od 20. do 21. ure

gospodarski, markacijski, športno plezalni 
in vodniški odsek se sestajajo občasno

telefonska številka in spletna naslova:

041 754 973
www.pdd.si
info@pdd.si

Dom žal ski dom na Ma li pla ni ni:

od prt vsak dan
Alojzij Ovijač, Zgornje Gamelje 2, SI–1211 Ljubljana–Šmartno 

051 665 665, http://domzalskidom.si

Spletna kamera – slika v živo z Male planine:

http://domzalskidom.si

Program Planinskega društva Domžale sofinancira Občina Domžale  
iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.

INFORMACIJE

PRIDRUŽITE SE NAM!
PRIDRUŽITE SE NAM!

 Iz da lo: Pla nin sko društ vo Domža le
 Zaporedje: dvanajsta izdaja
 Besedilo: Borut Peršolja
 Fotografije: Blaž Češka, Aleš Ipavec, Aleš Janžekovič, Helena Kermauner,  
  Borut Peršolja, Mateja Peršolja, Alojz Pirnat, Lojze Popelar,  
  osebni arhiv Janka Vodlana
 Naslovnica: Aleš Ipavec
 Uredil: Borut Peršolja 
Ob li ko va nje in pre lom:  Ob li ko val ni ca Sok ler, Urška Sok ler, Za log pod Sv. Tro ji co
 Tisk: Tiskarna Rav ni kar, Marko Ravnikar s. p., Domža le
 Na kla da: 1000 iz vo dov, januar 2017


