GORE
izredna predprva številka, letnik 0, februar 2004

Planinsko društvo Domžale vabi na
48. občni zbor
članic in članov ter društvenih prijateljev.
Občni zbor bo v petek, 13. februarja 2004 ob 18. uri v veliki sejni sobi
Doma športnih organizacij, Kopališka ulica 4, Domžale.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Poročilo o sklepčnosti.
3. Poročila o delu odsekov in upravnega odbora v letu 2003.
4. Finančno poročilo v letu 2003.
5. Poročili nadzornega odbora in častnega razsodišča.
6. Razprava in sklepanje o poročilih.
7. Predstavitev programa za leto 2004 in razprava.
8. Nadomestne volitve članov upravnega odbora.
9. Sklep o začetku postopka za spremembo pravil Planinskega društva Domžale.
10. Razno.
Pred uradnim začetkom bomo z diapozitivi predstavili društveno dejavnost
v letu 2003.
Na občnem zboru bo mogoče poravnati tudi društveno članarino za leto 2004.
Po občnem zboru bo srečanje članov ob tradicionalni pogostitvi.
Vabimo k številčni in aktivni udeležbi.

Borut Peršolja,
predsednik

ČLANARINA PLANINSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE ZA LETO 2004
Člani Planinskega društva Domžale imamo možnost izbirati med naslednjimi vrstami
članarine:
A članarina (13.000 SIT) in B članarina (3800 SIT) sta namenjeni odraslim. B1 članarina
(2200 SIT) je namenjena članom nad 70. letom starosti.
Š članarina (2000 SIT) je namenjena študentom do 26 leta starosti (aktivni status dokazujejo
z veljavno študentsko izkaznico) in mladim, ki so brez lastnih dohodkov. S članarina
(2000 SIT) je namenjena srednješolcem. O članarina (1000 SIT) je namenjena
osnovnošolcem, P članarina (800 SIT) pa predšolskim otrokom. Š in S članarina imata
enotno znamkico, skupno znamkico pa imata tudi O in P članarina.
Družinska članarina: ne gre za posebno vrsto članarine s svojo znamkico, ampak je
družinska članarina seštevek dejanskih vrst članarin, ki družinskim članom pripadajo glede
na starost. Ob plačilu članarine se prizna 20 % popust na celoten znesek. K družini poleg
staršev prištevamo predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce in študente ter mlade do
26 leta, če so brez lastnih prihodkov. Za družino se šteje tudi mama samohranilka ali oče
samohranilec z enim ali več otroki. (Primer izračuna družinske članarine: družino sestavljajo
1 x B član, 1 x B članica, 1 x S član in 1 x O članica, kar znaša: 3.800 + 3800 + 2000 + 1000
= 10.600 SIT – 20 % (2120) = 8.480 SIT.)
Članarino lahko poravnate v društveni pisarni vsako sredo od 19 do 20 ure in na
kreditnem oddelku blagovnice Vele v Domžalah vsak dan od 8 do 19.30 ure, ob sobotah
pa od 7.30 do 13 ure.
Izven tega časa je članarino mogoče poravnati pri:
Janezu Vodlanu, Šolska ulica 10, Rodica (724 8447, 041 754 973) in
Jerneju Gradu, Dragomelj 129, Dragomelj (031 264 740).

Izlet mladinskega odseka na Sveto Trojico (Lonica), 22. 11. 2003 (Fotografija Maja Pirc).
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Preglednica 1: Vsebina članarine v letu 2004.
A

B

B1

S+Š

P+O

popust v kočah doma
nezgodno zavarovanje (invalidnost in smrt)
popust v kočah v evropskih gorah
koledar akcij in informator
zavarovanje za reševanje v evropskih gorah
celoletna naročnina na Planinski vestnik
zdravstvena asistenca v tujini
popust pri nakupu opreme
drugi komercialni popusti
popust pri nakupih v Planinski založbi
Glede na leto 2003 je vsebinska novost članarine ponovno uvedeni popust v kočah v
evropskih gorah, ki ga lani nismo bili deležni vsi člani. Popust za prenočevanje v slovenskih
planinskih kočah se je z dosedanjih 30 % povečal na 50 %. A člani so na novo dobili še
zdravstveno asistenco v tujini in planinski informator. Zavarovalne vsote za nezgodno
zavarovanje za smrt in invalidnost so se povečale za 100 %: zavarovanje za smrt zaradi
nezgode v višini 1.000.000 SIT (lani 500.000 SIT) in zavarovanje za trajno izgubo splošne
delovne sposobnosti (invalidnost) je 2.000.000 SIT (lani 1.000.000 SIT). Vsi člani se lahko
tudi dodatno zavarujejo.
S popusti, ki jih svojim članom nudi Planinsko društvo Domžale, vas bomo seznanili kasneje.
Preglednica 2: Primerjava med cenami članarine v SIT za leta 2002, 2003 in 2004.
A
B
B1
C1/Š C2/S C3/O C4/P
P
SLOT
2002
9500 2500 1250 1500 1000
800
500
/
/
2003
12000 3250 2000 2000 1700 1000
700 2000 2000
2004 – predlog PZS 13000 3800 2200 2300 2300 1000 1000
/
/
indeks 2004/2003
108
117
110
115
135
100
143
indeks 2004/2002
137
152
176
153
230
125
200
2004 – PD
13000 3800 2200 2000 2000 1000
800
/
/
indeks 2004/2003
108
117
110
100
117
100
114
indeks 2004/2002
137
152
176
133
200
125
160
Primerjava pokaže zelo veliko zvišanje cene članarine. Največje zvišanje je pri članarini otrok
in mladih. Zato je Planinsko društvo Domžale zanje znižalo ceno članarine – v breme lastnih
prihodkov.

PRIJAVA NA DRUŠTVENI SEZNAM ZA OBVEŠČANJE
(odrežite in pošljite na društveni naslov: Planinsko društvo Domžale, p. p. 66, 1230 Domžale)

IME:
PRIIMEK:
Želim, da me o akcijah vodniškega odseka obveščate:
a) po e-pošti na e-naslov:
b) po klasični pošti na naslov:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:
Datum:
Podpis:
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Preglednica 3: Razmerje delitve vplačane članarine med Planinsko zvezo Slovenije in
Planinskim društvom Domžale za leto 2004.
A
B
B1
S+Š
O
P
članarina v SIT
13000
3800
2200
2000
1000
800
delež PD v SIT
1650
1600
800
550
225
25
delež PZS v SIT
11350
2200
1400
1450
775
775
delež PD v %
12.6
42
36
27.5
22.5
3.1
Preglednica 4: Delež planinskega društva pri vplačani članarini članov v %.
leto
A
B
B1
S+Š
2002
19
50
50
50
2003
17
40
37
50
2004
12.6
42
36
36

O+P
50
27
22.5

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je že lani porušil nekdanje desetletja uveljavljeno
razmerje 50 : 50. Delež odvedene članarine se povečuje v korist Planinske zveze Slovenije.
Zlasti opazno je povečevanje deleža od vplačane članarine otrok in mladih. Med stroški
Planinska zveza Slovenije ne priznava stroškov pobiranja članarine (obveščanje, odprtost
pisarne, provizija pobiralcem) in stroškov popustov za prenočevanje članstva v Domžalskem
domu na Mali planini, ki jih v celoti nosi Planinsko društvo Domžale.
Preglednica 5: Višina skupne pobrane članarine v SIT.
2003
2004
PD
392835
420750
PZS
561065
698250
SKUPAJ
953900
1119000

Indeks 2004/2003
107
124

Planinska zveza Slovenije si bo ob enakem številu članstva, kot smo ga imeli v letu 2003,
realno in nominalno odrezala večji kos pogače.
MOŽNOST NAROČANJA PO POŠTI
Vsi dosedanji člani in članice Planinskega društva Domžale lahko članske znamkice naročite
tudi po pošti. Plačilo članarine skupaj s stroški razpošiljanja opravite ob prejemu članskih
znamk. Prosimo odrežite spodnjo naročilnico in jo pošljite na naslov društva: Planinsko
društvo Domžale, p.p. 66, 1230 Domžale. Za vsakega člana izpolnite svojo naročilnico.
NAROČILNICA ČLANSKIH ZNAMKIC
IME:
PRIIMEK:
DATUM ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA ALI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA:
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA:
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:
LETO VPISA:
NAROČAM (označi z zvezdico):
A članarino (13.000 SIT)
O članarino (1000 SIT)
B članarino (3800 SIT)
P članarino (800 SIT)
S/Š članarino (2000 SIT)
člansko izkaznico
skupni znesek naročila v SIT:
Za spodaj naštete družinske člane uveljavljam družinsko članarino:
Datum:

Podpis:
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IZLETI, POHODI IN TURE VODNIŠKEGA ODSEKA ZA LETO 2004
datum izlet, tura
vodja
22. 2. MENINA PLANINA
Jernej Grad
12. 3. ŠUMBERK
Borut Peršolja, Mateja Peršolja
(družinski izlet z majhnimi otroci)

13. 3. NANOS
14. 3. CJANOVCA
17. 4. TRSTELJ

Milan Jazbec, Lili Jazbec
Dušan Prašnikar
Borut Peršolja, Mateja Peršolja
(družinski izlet z majhnimi otroci)

24. 4. GOLICA
8. 5. POLHOGRAJSKA GORA

Martin Štepic
Aleš Peršolja

(družinski izlet z majhnimi otroci)

23. 5. KOŠUTICA
5. 6. KALŠKA GORA
12. 6. VIŠEVNIK
3. 7. KONJ

Jernej Grad
Borut Peršolja, Miha Vidali
Milan Jazbec, Lili Jazbec
Peter Lavrič

(praznovanje 110 letnice nadelave poti)

11. 7. MOLIČKA PEČ
7. 8. KUKOVA ŠPICA
4. 9. BRANA
23. 10. UNŠKA KOLIŠEVKA
6. 11. TRUPEJEVO POLDNE
11. 12. NEZNANO

Jernej Grad
Milan Jazbec, Lili Jazbec
Miha Vidali, Aleš Peršolja
Borut Peršolja
Luka Skočir, Dušan Prašnikar
Martin Štepic

Način prijave za posamezno akcijo vodniškega odseka:
1. Deset dni pred akcijo bo v društveni pisarni v času uradnih ur dostopen podrobnejši razpis
akcije iz letnega programa društva. Po vzpostavitvi spletnih strani bo obvestilo objavljeno
tudi na spletu. Razpis bodo deset dni pred akcijo po pošti ali e-pošti prejeli tudi vsi, ki se
bodo prijavili na društveni seznam za obveščanje.
2. Iz različnih razlogov lahko pride do sprememb v programu.
3. Razpis obsega: ime in priimek ter usposobljenost vodje, datum, cilj, opis poti, čas izvedbe,
zborno mesto in čas odhoda, mesto in čas prihoda, način prevoza, zahtevana in
priporočljiva osebna in tehnična oprema, postopek prijavljanja in cena, ki velja pri
določenem številu prijavljenih.
4. Praviloma prijave potekajo po telefonu, e-pošti in po pošti. Kadar je v razpisu posebej
navedeno, je možna tudi prijava v društveni pisarni. Ob prijavi je obvezno plačilo cene na
poslovni račun društva: 18300-0016704824, ki je odprt pri Banki Domžale, d. d., Skupina
NLB, Ljubljanska cesta 62,1230 Domžale. Kot namen nakazila napišite šifro stroškovnega
mesta 47410.
5. V sredo pred akcijo bo vodnik, ki akcijo vodi, med 19. in 20. uro v prostorih društva na
voljo za razgovor, pojasnila in nasvete.
6. Vsi udeleženci morajo biti nezgodno zavarovani, kar dokazujejo z veljavno člansko
izkaznico.
DARILO ČLANICAM IN ČLANOM
Planinsko društvo Domžale nadaljuje projekt kakovostne množičnosti. Po Planinskem
vestniku 12/2002, Gornikovem svetovalcu in Receptu za zdravo življenje vam tokrat
pošiljamo knjižico Z gibanjem in zdravo prehrano do zdravja, ki sta jo Ciril Klanjšček in
Maruša Pavčič pripravila za Rdeči križ Slovenije in Napotke obiskovalcem gorskega sveta, ki
jih je pripravila Gorska reševalna služba Slovenije. Oboje je dostopno tudi v društveni pisarni
in v Domžalskem domu na Mali planini.
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INFORMACIJE
naslov in sedež društva:
Planinsko društvo Domžale
Kopališka cesta 4
p. p. 66
SI–1230 Domžale
Slovenija

uradne ure:
pisarna društva: vsako sredo od 19 do 20 ure
mladinski odsek: vsak torek od 19.30 do 20.30 ure
alpinistični odsek: vsak četrtek od 20 do 21 ure

Domžalski dom na Mali planini (1534 m):
vsak dan odprt od maja do oktobra, sicer pa ob sobotah, nedeljah in praznikih, za večje
organizirane skupine po dogovoru, novembra imamo zaprto
oskrbnica: Bernarda Gradišek, Stahovica 32, 1242 Stahovica
telefon: 041 647 523
GORE
informativno glasilo članic in članov Planinskega društva Domžale
izredna predprva številka, letnik 0
leto izida februar 2004
(prva »prava« številka bo izšla letos)
brezplačno ga prejmejo vsi člani Planinskega društva Domžale
(tisti, ki so članarino poravnali vsaj enkrat v zadnjih petih letih)
Izdalo: Planinsko društvo Domžale
Besedilo: Borut Peršolja
Fotografija: Maja Pirc
Oblikoval in uredil: Borut Peršolja
Naklada: 700 izvodov
februar 2004
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