MAKS KOŽELJ/ARHIV PD DOMŽALE

peta številka, peti letnik, oktober 2012

Domžalski dom na razglednici, ki se je prodajala v času gradnje.
Domžalski dom (1534 m, Kamniško-Savinjske Alpe). Slednje je treba vedno dodati k imenu, odkar imamo v Domžalah
njegovega dvojčka. Čeprav stoji na Mali je dovolj velik za vaše udobno bivanje, radoživost in tišino. To reklamno geslo mi
je všeč, saj dom dejansko doživljam na ta način. Ne vem pa, če ga tako doživljate tudi drugi.
Gorništva si danes brez planinskih koč skorajda ne znamo predstavljati. Čeprav gredo marsikomu na živce (Jakob
Aljaž je bil tudi začetnik onesnaževanja gora), postajajo v zadnjem obdobju s premišljenimi ukrepi njen sestavni del. Z
zmanjševanjem odpadkov, čiščenjem odpadnih vod, preprečevanjem hrupa in naravi prilagojeno energetsko oskrbo se
prilagajajo nosilnim in samočistilnim sposobnostim gorske narave. Temu pa je treba prilagoditi udobje oz. gospodarjenje
s planinsko kočo tako, da še zadovoljuje potrebe povprečnega obiskovalca po ugodju. Prav optimizacija ponudbe in
pričakovanj obiskovalcev je najbolj občutljiva točka življenja vsake planinske koče.
Vzdrževanje koč in planinskih poti je tesno (a ne samo) povezano z denarjem. Sistemskega javnega denarja za koče
ni, zato moramo poseči v samooskrbo obiskovalcev planinskih koč. Desetletja smo navajeni, da praktično vse prinesemo
s seboj v nahrbtniku. Pri načrtnem uvajanju prehranjevanja v planinskih kočah kaže izhajati iz nekaterih prednosti. Pri
gorništvu najmlajših gre predvsem za zmanjševanje teže nahrbtnikov, za pristnejši stik z oskrbnikom, za spoznavanje
navade vpisovanja v vpisne knjige … Na drugi strani pa bi ponudba vključevala lokalno pridelano (ekološko) hrano,
otroške porcije, možnost nakupa obroka po znižani ceni za člane planinskih društev ... Težnja po zaslužku mora vsekakor
ostati samoomejevana s prvotnim namenom planinskih koč.
Borut Peršolja
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DOMŽALSKI DOM
Planinska koča, ki je dom
Domžalski dom na Mali planini (1534 m) stoji sredi
visokogorske kulturne pokrajine v Kamniško-Savinjskih
Alpah. Lastnik planinske koče in pripadajočega zemljišča je
Planinsko društvo Domžale.
Domžalski dom ima status planinske koče in je vpisan na
seznam Planinske zveze Slovenije. V domu izvajamo sklep
upravnega odbora Planinske zveze Slovenije o najvišjih
cenah nočitev, osnovne prehrane in napitkov.
Obiskovalci mu dajemo utrip
Letno Domžalski dom po ocenah obišče okrog 15.000
obiskovalcev, okrog 500 pa jih v njem tudi prenoči.
Med izvajanjem gorniške dejavnosti daje obiskovalcem ne
glede na članstvo v planinski organizaciji skromno, a udobno
zavetje, oskrbo z osnovno hrano in pijačo in v primeru
gorske nesreče posredovanje obvestila, saj je v domu
obveščevalna točka gorske reševalne službe. V domu so
mogoča kakovostna gorniška usposabljanja, tabori, zimovanja
in šole v naravi. Z različno trajnostno naravnano ponudbo
pa ne zanemarja tudi številnih enodnevnih obiskovalcev tega
starožitnega območja alpskega sveta v Sloveniji.
Sedišča, ležišča in še kaj

gospodarski odsek

skupaj 76 ležišč – pa so v 15 sobah, ki imajo od 3 do 8
postelj in na skupnih ležiščih z 18 posteljami.
Do Domžalskega doma lahko pridemo po šestih
planinskih poteh, ki skupaj v dolžino merijo dobrih 33 km
in jih redno in skrbno vzdržujemo. Zanje s prostovoljnim
delom skrbijo markacisti Planinskega društva Domžale in
Planinskega društva Bajtar.
Gradnja in otvoritev
Domžalski dom na Mali planini je bil zgrajen po načrtih
inž. Franceta Škofica iz Domžal, ki je bil v času gradnje tudi
predsednik društva. Gradnja doma se je začela v letu 1951,
že leta 1948 pa je bila zgrajena spodnja postaja tovorne
žičnice. Gradnja žičnice je potekala dve leti, trasa pa je
potekala iz Žage do Pirčeve planine (vmesna postaja), na
planino Kisovec in Malo planino, kjer je bila zgornja postaja
na lokaciji današnje električne transformatorske postaje.
Žičnica je obratovala vse do leta 1963.
Svečana otvoritev doma je bila ob prisotnosti številnih
obiskovalcev 9. avgusta 1953. Ena izmed prvih obiskovalk,
83-letna pisateljica in zaljubljenka v slovenske gore, Angležinja
Fanny Suzannah Copeland je v vpisno knjigo tedaj zapisala:
»Srečna, da sem lahko dočakala otvoritev te koče!« Celotna
vrednost doma je bila ocenjena na 20.000.000 din.

BORUT PERŠOLJA

Obiskovalcem je v dveh gostinskih prostorih in na
dvorišču na voljo 212 sedišč pri 25 mizah, prenočišča –

Domžalski dom.

i

Domžalski dom na Mali planini (1534 m, Kamniško-Savinjske Alpe) je odprt vsak dan.
Informacije: Alojzij Ovijač, GSM: 051 665 665.
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DOMŽALSKI DOM
Depandansa in kasnejše prenove
Leta 1965 je bila zgrajena depandansa Domžalskega doma,
ki je leta 1980 pogorela. V letu 1985 sta bila prenovljena
gostinski del doma ter fasada. V začetku devetdesetih let
beležimo nova vlaganja: zgrajen je bil povezovalni hodnik
med domom in depandanso, zgrajene so bile nove sobe
v depandansi, z izgradnjo greznic je bilo poskrbljeno
za ekološko sanacijo. V letih od 1998–2008 je bilo za
investicijsko vzdrževanje porabljenih 66.865 €. V tem času
je bila prenovljena spodnja jedilnica v domu, položen nov
elektro vod od transformatorske postaje do Domžalskega
doma, obnovljen strelovod, zgrajen podporni zid (škarpa)
v dolžini cca. 60 metrov, zamenjana ograja, kupljene nove
mize in klopi za dvorišče, prepleskana zunanja lesena fasada,
postavljena nova krušna peč, zamenjana večina oken v domu
in v depandansi ...
Pomen Domžalskega doma

Prenova v letu 2011
Na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za obnovo
in posodobitev planinskih postojank smo leta 2010 prijavili
operacijo “Prenova glavnega objekta Domžalskega doma na
Mali planini”. Sklep o sofinanciranju operacije smo prejeli 2.
7. 2010, pogodbo pa smo podpisali konec septembra 2010.
Cilji prenove:
- posodobiti obstoječi in doslej ne prenovljeni del
Domžalskega doma na Mali planini,
- pridobitev bivalnega prostora s sanitarijami za oskrbnika,
- ureditev sob za obiskovalce in skupnih ležišč,
- ureditev sanitarij in kopalnice za penzionske goste
- ureditev sanitarij za dnevne goste,
- povečanje možnosti zajema in rabe padavinske vode,
- rešitev čiščenja odpadnih vod in
- izboljšati toplotno izolacijo objekta.
Konec decembra 2010 smo imenovali gradbeni odbor v
sestavi Andrej Čelesnik, Blaž Češka, Jernej Grad, Jernej Južna,
Borut Peršolja, Luka Skočir, Andrej Trojer in Janez Vodlan
(vodja). Maja 2010 smo Ministrstvo za okolje in prostor ter
Agencijo za okolje zaprosili za pridobitev naravovarstvenega
soglasja, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pa za
kulturno-varstveno soglasje. Na občini Kamnik smo zaprosili
za lokacijsko informacijo, saj gradbeno dovoljenje ni bilo
potrebno.

JANKO VODLAN

Domžalski dom ves čas delovanja zagotavlja Planinskemu
društvu Domžale enega pomembnih finančnih stebrov za
delovanje društva in izvajanje programa. Z umestitvijo v
občutljiv gorski prostor in s svojim imenom, ki poudarja
okolje, kjer je nastala ideja in od koder prihajajo generacije
ljudi, ki so ga postavile in ves ta čas vzdrževale, nedvomno
veliko prispeva k razpoznavnosti Domžal v Sloveniji, pa tudi
po svetu.

gospodarski odsek

Mala biološka čistilna naprava.

i

Vas zanima vreme pri Domžalskem domu? Preverite na spletni kameri:
http://www.domzalskidom.si/
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DOMŽALSKI DOM

gospodarski odsek
SKLOP 2:
Izgradnja male biološke čistilne naprave in
rekonstrukcija zunanje fekalne kanalizacije

Načrtovanje prenove
Hkrati z izbiro čistilne naprave smo začeli s postopkom
priprave projektne naloge in dokumentacije. V januarju
2011 smo dopolnili obstoječe načrte Domžalskega doma.
Za izdelavo projektne dokumentacije (projekt za izvedbo
del, arhitekturni načrt, načrta električnih in strojnih inštalacij)
smo na podlagi prispelih ponudb izbrali TriaStudio iz Trzina.
Projektna dokumentacija je bila pripravljena sredi maja,
kar nam je omogočilo začetek postopka za izbiro izvajalca
del. Celotno prenovo smo logično razdelili na pet sklopov:
fasada, zunanja ureditev, vodovodni sistem, pritličje in zgornje
nadstropje.

Gradbeni odbor se je med ponudniki odločil za Aqua
Tehniko Maribor d. o. o. iz Maribora in z njim sklenil
pogodbo. Izbrali smo malo biološko čistilno napravo
Gastronomie KLÄROFIX proizvajalca UTP Umwelttechnik
zmogljivosti 12–16 PE. Med razlogi za izbiro so pretehtali:
vgradnja betonskih rezervoarjev s 30-letno garancijo, sistem
vpihovanja zraka brez črpalk, SBR tehnologija čiščenja,
prilagoditev sistema za objekte z zelo spremenljivim
dotokom odpadne vode, ekonomična poraba električne
energije, 10-letna garancija na tehnologijo ob sklenitvi
pogodbe o vzdrževanju, reference na podobnih objektih ter
ugodno razmerje med ceno in kakovostjo.

SKLOP 1:
Fasada in toplotna izolacija glavnega dela
Izvedena je bila toplotna izolacija zunanjega dela pritličja
in nadstropja v debelini 16 cm iz kamene volne in v celoti
zamenjana stara fasada z novo iz macesnovih desk na
leseni podkonstrukciji s sistemom lesene prezračevalne
fasade. Vgrajena je bila tudi ustrezna paro-propustna folija
za sekundarno zaščito izolacije. Pri okenskih odprtinah smo
namestili špalete iz macesnovih desk in nove okenske police.
Novo fasado smo namestili na delih, kjer je prvotno ni bilo
– vhodni del, nadstropje pri skupnih ležiščih, ter jo podaljšali
za 0,5 m pod nivo pritličja za zmanjšanje toplotnega mostu
preko betonske plošče. Steno pritličja smo izolirali s ploščami
debeline 10 cm in zaključili s tankoslojnim notranjim ometom.
Na enak način smo izolirali tudi stropa v kleti in v vhodnem
hodniku ter v obstoječih sanitarijah.

Čistilno napravo je izbrani ponudnik vgradil v zemljo na
dvorišču depandanse. Izkop jame je potekal od 13. do 18.
6. 2011, vgradnja rezervoarjev 18. 6. 2011, tehnologija pa je
bila vgrajena 24. 6.2011. Zamenjali smo tudi vso obstoječo
kanalizacijsko napeljavo iz doma in depandanse, vgradili
zbirne jaške in odstranili stare greznice.
SKLOP 3:
Rekonstrukcija vodovodnega sistema
Obstoječi zalogovnik kapnice v domu smo obnovili in
povečal s 25 m3 na 42 m3. Obnovili smo neuporabljeni
zalogovnik v depandansi in ga povezali s skupno hidropostajo.
S tem smo pridobili skupno kapaciteto 55 m3. Obnovili smo
tudi prenosne poti meteorne vode do zbiralnika (popravilo
žlebov, dotočnih in odtočnih cevi ter sčistili in prebarvali
streho s protibakterijsko barvo na vodni osnovi).

JANKO VODLAN

SKLOP 4:
Prenova sanitarij in hodnika v pritličju
V pritličju smo porušili obstoječe sanitarije s kopalnico ter
vhodni hodnik. Zgradili smo nove ženske sanitarije z dvema
kabinama, moške sanitarije z WC-jem in pisoarjem ter
kopalnico s tušem za prehodne goste. V celoti smo obnovili
vhodni hodnik ter dvignili strop (izolirali zunanje stene,
izvedli strop z dvojno izolacijo, položili talno keramiko). Stara
okna in vrata smo zamenjali z novimi. V celoti smo zamenjali
vodovodne, električne in sanitarne inštalacije in naredili nov
kanalizacijski razvod z oddušniki.Vsi umivalniki in pisoar imajo
pipe na senzor. Vsa svetila imajo vgrajene senzorje premika
in se prižigajo samodejno.

Strop vhodnega hodnika.

i

Opisi planinskih poti na Veliko planino so objavljeni na spletni strani PD Domžale:
http://www.pdd.si/poti
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DOMŽALSKI DOM
SKLOP 5:
Prenova sob in izgradnja sanitarij nadstropju
Obstoječe nadstropje smo podrli, pustili smo le nosilne
stene. S predelnimi stenami smo iz montažnih dvojnih MK
plošč naredili 5 sob (soba s skupnimi ležišči, 3 sobe za
goste in apartma za oskrbnika), ter dve kopalnici s tušem
in sanitarijami (ena za goste in ena za oskrbnika). Tlake smo
zgradili iz dvojnih OSB plošč 16 mm, na njih pa položili ladijski
pod v sobah oz. keramiko v kopalnicah, kjer smo tlake ojačali
z vodo nepropustnimi ploščami.Vsi novi stropi so iz MK plošč
na spuščeni kovinski podkonstrukciji. V vmesni prostor smo
dali izolacijo iz kamene volne debeline 16 cm. Na hodniku
smo izdelali izhod na podstreho z izvlečnimi stopnicami,
zamenjali pa smo tudi vsa vrata. Vse vodovodne, električne
in sanitarne inštalacije so nove, vgradili smo zračnike in
oddušnike na streho. Vsi umivalniki imajo senzorske pipe,
svetila na hodniku so opremljena s senzorjem. Sobe smo
opremili z novim pohištvom.

dodatno znižanje smo dosegli tudi zaradi prostovoljnega dela
(vsa rušitvena dela, prenova vodovodnega sistema, nadzor).
Skupno smo člani opravili preko 700 ur prostovoljnega dela
(v okviru 19 delovnih akcij, ki se jih je udeležilo 119 članov
in članic).
Glavna dela so se tako začela v prvem tednu julija in
večina del je bila končana v zadnjem tednu avgusta 2011.
V prvi polovici septembra so izvajalci izvedli še preostala
manjša dela, 14. 9. 2011 je sledil tehnični prevzem pod
vodstvom nadzornika Franca Pezdirca. Sledila je še odprava
ugotovljenih nepravilnosti in manjši popravki.Vsa dela so bila
končana v začetku oktobra 2011, uradna predaja in prevzem
je bila 7. 10. 2011.

Finančni viri za izvedbo:
- lastna privarčevana sredstva (10.737,57 € oz. 8,98 %),
- sredstva ESSR (48.750,00 € oz. 40,77 %),
- sredstva Občine Domžale (20.083,88 € oz. 16,80 %)
in
- sredstva kredita (40.000 € oz. 33,45 %).

BORUT PERŠOLJA

Za izvajalca zunanjih ureditvenih del smo izbrali Janka
Potočnika. Konec junija smo za notranja gradbena dela med
različnimi ponudniki izbrali podjetje Pro GP, elektro in strojne
inštalacije ter mizarja Marjana Gregorša in Mladena Puša za
fasado. Z izbiro večih izvajalcev smo precej znižali stroške,

gospodarski odsek

Sestavni del Velikoplaninske pokrajine.

i

ČEPRAV STOJI NA MALI, JE DOVOLJ VELIK ZA VAŠE UDOBNO BIVANJE, RADOŽIVOST IN TIŠINO.
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^OPOZITIVI

Peter Primožič (levo) in Janko Vodlan, dva izmed dosedanjih
šestnajstih društvenih predsednikov.

razstava fotografij

Nova macesnova fasada, pod njo pa toplotna izolacija iz
kamene volne v debelini 16 cm.

Tokratna številka društvenega glasila je nekoliko drugačna,
saj je posvečena Domžalskemu domu, zlasti pa njegovi
prenovi v letu 2011. Celotna vrednost del je znašala skoraj
120.000 €, člani društva pa so – ob strokovno usposobljenih
izvajalcih – opravili več kot 700 ur prostovoljnega dela.
Avtorja novejših fotografij sta Janko Vodlan in Borut Peršolja,
starejše fotografije pa so iz društvenega arhiva.

Izkop za biološko čistilno napravo zmogljivosti
12 do 16 populacijskih enot.

Tovorna žičnica je omogočila izgradnjo doma, obratovala pa
je do leta 1963.

informativno glasilo članic in članov Planinskega društva Domžale • GORE

Zaslužni za gradnjo: na otvoritvi doma 9. avgusta 1953.

V začetnih letih, še brez depandanse.

Obiskovalci so duša, oskrbnik pa srce doma.

Prvo nadstropje je bilo skoraj šestdeset let praktično
nedotaknjeno.

Posodobljeni načrti.
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DRUŠTVENI UDJE

markacijski odsek

Obisk Domžalskega doma je izziv za:
- celoletne sprehode po tri tisočletni zapuščini pastirjev,
- turni smuk pod okleščenimi viharniki,
- dopolnjevanje gorniškega znanja v primerno opremljeni
učilnici,
- prenočevanje v sobah, ki dišijo po svežem lesu,
- nočni razgled s Poljanskega roba na mežikajoče lučke
v dolini,
- previjanje bratcev, nečakinj ali obojih v gorniški previjalnici,
- ugibanje imen raznovrstnega gorskega cvetja,
- vse, ki znajo uživati življenje.

Članice in člane,
društvene prijateljice in prijatelje
vabimo na
srečanje z otvoritvijo spominskega
kotička v gorah preminulih društvenih
članov ter prenovljene kuhinje
ki bo v
soboto, 20. oktobra 2012, ob 11. uri,
v Domžalskem domu na Mali planini (1534 m).

Povabilo članom in nečlanom

Prosimo vas, da na srečanje pridete peš
po planinskih poteh iz doline.

Dosedanje člane in članice vabimo k aktivni udeležbi in
sooblikovanju društvenega programa. Veseli bomo vaših
predlogov, komentarjev in pohval ter tudi udeležbe pri
prostovoljnem delu.

Srečanje bo v vsakem vremenu.
Janko Vodlan,
predsednik

Vse, ki doslej še niste člani planinske organizacije pa
vabimo, da se nam pridružite.

Planina Kisovec – Pasja peč, 12. 8. 2012
Udeleženci: Alojz Pirnat – vodja, Zdravko Bodlaj – tehnični
vodja, Rajko Balantič, Boštjan Balantič, Slavko Petek, Srečo
Križnar in Jože Petarka

BORUT PERŠOLJA

Akcijo smo začeli v nedeljo zjutraj s prihodom na Planino
Kisovec. Iz dveh vozil in ene tovorne prikolice smo opremo
in material znosili na delovišče, kjer je bilo predhodno
pripravljeno cca 50 tekočih metrov olupljenega macesnovega
lesa. V pet lesenih varovalnih naprav smo vgradili skoraj
ves les in porabili 18 klinov za lesena varovala, ki smo jih

Najstarejša od šestih planinskih poti.

i

zavrtali v ne preveč kompaktno skalo. Z udarnim kladivom
smo nadelali tudi nekaj stop in sedežev za lesena bruna pri
lestvi. Na celotni trasi od Sušav do izhoda iz Pasje peči proti
Kisovcu je ostalo še za cel dan dela na protierozijskih zaščitah.
Vdelati je treba še eno podobno lestev kot je bila izvedena
sedaj. Potrebujemo vsaj še 20TM olupljenega macesnovega
lesa, za par stopnic,
ki jih bo potrebno
postaviti na terenu.
Porabljeno
je
bilo tudi 20 kos
nagnojevih kolov,
ki so nameščeni pri
zaščitah brežine
povsod tam, kjer
je bilo to zaradi
terena
mogoče.
Akcija
je
bila
končana v poznih
popoldanskih urah,
opremo iz PZS, pa
je bilo potrebno še
urediti za transport
v skladišče.
ALOJZ PIRNAT

Poročilo z akcije markacistov

Nove stopnice na poti čez Pasjo peč.

Markacijski odsek nima rednih sestankov.
Informacije: Alojz Pirnat, načelnik, e-pošta: pirnat.alojz@siol.net, GSM: 051 314 026.

Alojz Pirnat
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PREVISNA MELIŠ^A
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alpinistični odsek

Oprema in alpinizem
Za uspešen alpinistični vzpon je poleg psihične in fizične
pripravljenosti potrebna tudi primerna oprema. Ta naj bi bila
kakovostna, lahka in ravno prav izbrana za vrsto in dolžino
vzpona.
Ker že dolgo plezam, se tudi ves čas ukvarjam z alpinistično
opremo, nekoč pa sem nekaj te opreme (kladiva in kline) tudi
izdeloval. Prvič sem alpinistično opremo uporabil leta 1988
na Grossglocknerju. Kolegica Nataša si je zame sposodila
manjkajočo opremo, sposodil sem si tudi lesen cepin ter
nase nadel popolnoma nove kavbojke in velikanske gojzarje
Jugo armade.

Nekoč (do pojava cenenih fotokopirnikov-tiskalnikov)
smo s seboj nosili v stene plezalne vodnike. Brez njih bi težko
našli smer, na srečo pa je bila večina dokaj tankih in lahkih.
Izjema je bila knjiga Tineta Miheliča »100 najlepših vzponov«,
ki je bila še težja od kozarca vloženih kumaric.
Po izkušnji na Velikem Kleku sem vedno pripravil opremo
pred turo in predvsem nikoli nisem tlačil v nahrbtnik stvari,
ki jih ne bom potreboval. Še tisto, kar potrebuješ (npr. vrv,
vponke) je dobro imeti čim lažje, da si hiter in okreten tako
na dostopu, kot tudi v steni.
Andrej Pečjak

ANDREJ PEČJAK

Da z našo popolno bojno opremo za dva dni ne bo šale
sem spoznal takoj, ko je pot nad Pasterco zavila navzgor.
Nataša je bila pod težo nahrbtnika čisto zgrbljena in sem se
ponudil za kavalirja. Če je bil moj nahrbtnik težak, potem je
bil njen svinčen. Ko smo prišli do snega, si sploh ni bilo treba
nadeti derez, saj se je ta pod mojo težo povsod prediral.

V koči me je kot zelenca zanimalo, kaj naša alpinistka nosi
v nahrbtniku. V njem je bilo vse, kar zadnjih nekaj mesecev
ni vedela kam pospraviti in je pač vrgla v nahrbtnik. Ven sem
potegnil knjigo »Hoja in plezanje v gorah«, kozarec vloženih
kumaric in še marsikaj drugega.Takrat sem ugotovil, da knjige
in kumarice v gore ne spadajo in tega se držim še sedaj.

Oprema – nekoč običajna, danes neobičajna.

i

Alpinistični odsek se sestaja na sedežu društva vsak četrtek od 20. do 21. ure.
Informacije: Andrej Stuchly, načelnik, e-pošta: stuchlyan@gmail.com, GSM: 041 961 643.
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BEREMO Z NOGAMI
Helmut Teissel:
Julijske Alpe
Celovec 2011: Mohorjeva družba, 264 strani,
ISBN 978-3-7086-0632-3, cena 42 €

Gorsko območje Julijskih Alp je pomemben vir pitne
vode, obnovljivih virov energije, rudnin, gozda in kmetijskih
pridelkov. Je del občutljivega planetarnega ekosistema,
območje neprecenljive biološke raznovrstnosti in osupljivih
prilagoditev na zahtevne razmere ter življenjski prostor
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Julijci so bili skozi zgodovino zaznamovani s slabo
prometno prehodnostjo in obmejnostjo, saj po njih
potekajo jezikovne, kulturne, narodnostne in državne meje.
To območje se je ohranilo kot starodavno žarišče bogate
kulturne dediščine domačega prebivalstva.
Gorništvo temelji na doživljanju narave kot posebne
vrednote, ima neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega
in etičnega odnosa ljudi do narave in je marsikje v svetu
eden od temeljev okoljevarstvenega gibanja.
O vsem tem govori ta izjemna knjiga.
Več kot 300 barvnih, večinoma velikoploskovnih fotografij
na 264 straneh bralca spremeni v odvisnika od Julijcev.
Odlična fotografija se zdi kot reklama za gorništvo, ki naj
bi bilo kraljestvo svobode. Vendar ne gre za reklamo: gre
za življenje, gre za občutke, ki so jih znali zabeležiti že Julius
Kugy, Janko Ravnik, pa Jaka Čop, Stane Klemenc, Matevž
Lenarčič, Jože Mihelič, če omenim le nekatere.
Knjiga je nekaj posebnega tudi zato, ker o naših Julijskih
Alpah govori mojster iz Beljaka. Nekdo, ki je prečkal mejo,
da bi nam pokazal, da meja ni. Da smo samo ljudje, ki
živimo v čudoviti naravi.
Borut Peršolja

i

knjižne gorniške novosti
Jani Bele, Vladimir Habjan:
Reševanje v gorah: sto let organiziranega gorskega
reševanja v Sloveniji
Kranj 2012: Medium, 276 strani,
ISBN 978-961-269-635-1, cena 25 €

Reševalci radi pomagajo ljudem v nesreči ali v stiski.
Vendar javnost ceni delo reševalcev le toliko, kolikor ga
pozna, zato je namen oziroma bistvo te knjige predstaviti
svet reševanja v gorah.
Osnovno in prevladujoče delo slovenske gorske
reševalne službe je iskanje in reševanje ljudi v gorah. Zato
so predstavljene nesreče, oprema in reševanje od začetkov,
še preden se je začelo organizirano reševanje, do današnjih
dni. Seznanimo se s koraki, ki so privedli do sedanjega
načina usposabljanja reševalcev, z vlogo zdravnikov,
helikopterja in radijskih zvez pri reševanju, z reševanjem
v snežnih plazovih ter z obdelavo podatkov reševanj in
obveščanjem javnosti. Predstavljena je tudi Ustanova Sklad
Okrešelj, ki pomaga otrokom ponesrečenih reševalcev.
V drugem delu knjige spregovorijo reševalci. V številnih
zgodbah opisujejo veselje ob najdenem ali rešenem
ponesrečencu, žalost in nemoč ob tragičnih reševanjih,
resnost stenskih reševanj, napore ob nošnjah nosil, stiske
v viharnih nočeh in strah pri plezanju na območju, ki ga
ogrožajo plazovi.
»Za nas, gorske rešavalce, je pomembno, da svoje
delo opravimo popolno, ne glede na okoliščine, ki nas
spremljajo. S svojim znanjem nismo potrebni le v gorskem
svetu, od nas pričakujejo tudi, da se pojavimo povsod, kjer
je dostopnost vprašljiva in tvegana«, pravi Vlado Hlede,
načelnik GRS Jesenice.
Z nakupom knjige lahko podprete dejavnost gorskega
reševanja v Sloveniji.
Borut Peršolja
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informacije o članskih pravicah in dolžnostih

Društvena članarina za leto 2011 v sliki in besedi
Prihaja čas, ko bo treba obnoviti društveno članarino ali
pa se nemara prvič odločiti zanjo. Poglejmo si na primeru
B članstva materialno plat članarine (pravice, dolžnosti in
ugodnosti so navedene v društvenih pravilih). Kaj smo dobili
za dvajset evrov?
Denar se po plačilu članarine takoj razdeli na dva dela: na
del, ki ostane društvu in del, ki ga društvo odvede PZS.

1

20 evrov:
• 11,81 evrov pripade PZS in
• 8,19 evrov ostane društvu.
Poraba PZS v evrih na člana/članico:
• 2,76 nezgodno zavarovanje in stroški reševanja v tujini,
• 0,45 zavarovanje odgovornosti,
• 0,42 članska znamkica in
• 8,18 članski prispevek za izvedbo programa.

2

Ta razrez pokaže, da PZS dobi malo več, ker poravna
materialne stroške, ki izvirajo iz članstva. Načeloma pa
obema stranema (društvu in PZS) pripade enaka višina
članskega prispevka v višini 8,18 evra.
Poraba PD Domžale v evrih na člana/članico:
• 0,32 društveno glasilo GORE,
• 0,37 Gorniški programček,
• 3,48 klobasa, kruh, pijača (občni zbor, tradicionalno
srečanje pri Domžalskem domu),
• 0,5 knjižnica: strokovna literatura, vodniki, zemljevidi –
brezplačna izposoja,
• 1 osebna tehnična gorniška oprema – brezplačna izposoja,
• 1,51 stroški društvene pisarne,
• 0,8 prireditev s podelitvijo priznanj,
(skupaj 7,98 evrov)
V znesek niso všteti stroški pobiranja članarine (po
domovih, na info točkah), stroški prijav društva na
različne razpise (društvo se vsako leto javi na osem do
deset razpisov), osnovni stroški poslovanja (potni stroški,
poštnina, telefon, kopiranje gradiv, spletno mesto), stroški
sej društvenih organov in sodelovanje s PZS, MDO … Ob
vsem naštetem pa še nismo prišli do jedra društvenega
programa, ki omogoča vodeno hojo, plezanje in smučanje
ali gorniškega usposabljanja, vzdrževanja planinskih poti,
upravljanja z Domžalskim domom, odpravarstva ...
Ja, verjetno je res najlažje biti ne član …

3

4

5

Borut Peršolja
1. Sejanje v društvenih prostorih.
2. Druženja ni brez društvenih prireditev.
3. Klobasa ali društveni DDV.
4. Vpisne knjige vzdržujejo društveni markacisti.
5. Knjižni vodniki čakajo bralce v društveni pisarni.
6. Leto za letom, dokler pot ne postane del pokrajine
7. Akcije ozaveščanja sodijo v aktivno preventivo.

6

7

Avtor
fotografij:
Borut Peršolja
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INFORMACIJE
sedež in naslov društva: Planinsko društvo Domžale
Kopališka cesta 4
p. p. 66
SI–1230 Domžale
uradne ure pisarna društva:
mladinski odsek: torek od 19.30 do 20.30
alpinistični odsek: četrtek od 20. do 21. ure
telefonska številka in spletna naslova:
041 754 973
http://www.pdd.si
info@pdd.si

Napovedujemo:
datum vsebina
2. 10.

Gorniški večer: dr. Franjo Krpač,
Knjižnica Domžale ob 19. uri

GORE
informativno glasilo članic in članov
Planinskega društva Domžale
ISSN 1854-5025

20. 10. Srečanje v Domžalskem domu na Mali planini

peta številka, peti letnik

21. 10. Gorenjsko-dolenjska orientacijska liga

brezplačno ga prejmejo vsi člani Planinskega društva Domžale
(tisti, ki so članarino poravnali vsaj enkrat v zadnjih treh letih)

oktober–
Pregled planinskih poti
november
3. 11. Škocjanske jame, vodi Helena Kermauner
6. 11.

Gorniški večer: Bogdan Žorž,
Knjižnica Domžale ob 19. uri

4. 12.

Gorniški večer: Janez Brojan,
Knjižnica Domžale ob 19. uri

15. 12. Zaključek sezone alpinističnega odseka

Z baklami okrog Gradiškega jezera,
19. 12.
družinski izlet, vodi Tadeja Češka

Poslanstvo društva
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.

Izdalo: Planinsko društvo Domžale
Besedilo: Andrej Pečjak, Borut Peršolja
Fotografije: arhiv PD Domžale, Andrej Pečjak,
Borut Peršolja, Alojz Pirnat, Janko Vodlan
Urednik: Borut Peršolja
Oblikovanje in prelom: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler,
		
Zalog pod Sv. Trojico
Tisk: Tiskarna Ravnikar, Marko Ravnikar s. p., Domžale

Naslednja številka izide v sredini leta 2013.

Naklada: 1000 izvodov, oktober 2012

Informacije o društvenih akcijah

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

PD DOMŽALE

Obiščite tudi www.pdd.si

