
Pravilnik Domžalske poti spominov 

 

1. Domžalska pot spominov je dolga približno 110 km in se lahko razdeli na 
štiri osnovne etape:  

a. prva etapa: Domžale – Moravče; 6 kontrolnih točk, približno 7 ur 
zmerne hoje; 

b. druga etapa: Moravče – Trojane; 4 kontrolne točke, približno 6 ur 
zmerne hoje; 

c. tretja etapa: Trojane – Radomlje; 6 kontrolnih točk, približno 11 ur 
zmerne hoje; 

d. četrta etapa: Radomlje – Rašica – Domžale: 5 kontrolnih točk, 
približno 7.30 ur zmerne hoje; 

2. Posamezne etape so lahko zaključeni izleti. Mogoče jih je začeti in končati 
v katerikoli smeri. Dostop do kontrolnih točk je možen iz katerekoli smeri, 
zato je mogoče vsako osnovno etapo razdeliti na več manjših. 

3. Vse kontrolne točke so opremljene z žigi, nekatere s palicami za žig, 
nekatere s stojali za žig, nekatere z gumijastimi žigi, nekaj pa je štampiljk. 
Skupno je na trasi 22 kontrolnih točk in prav toliko kontrolnih žigov. 
Kontrolne žige pohodnik odtisne v Dnevnik žigov, kjer so žigi imensko in 
številčno označeni. V Dnevnik se poleg žiga vpiše tudi datum pohoda za 
vsako kontrolno točko. V primeru, da žiga iz kakršnihkoli razlogov ni 
mogoče odtisniti v Dnevnik žigov, lahko služi kot dokazilo obiska kontrolne 
točke tudi fotografija ali pa izjava priče. O tem načinu dokazovanja odloča 
Načelnik markacijskega odseka Planinskega društva Domžale.  

4. V primeru sprememb na poti – slabe ali pomanjkljive markacije, uničeni 
kažipoti, neobstoječi ali poškodovani žigi in podobno – prosimo 
pohodnike, da o tem obvestijo Planinsko društvo Domžale na e-poštni 
naslov info@pdd.si. 

5. Pot je markirana z rdeče belimi markacijami za planinske poti. Uporaba 
drugih markacij ni dovoljena. Na pomembnih ali kočljivih mestih so 
nameščene smerne tablice. 

6. Prehodniki, ki prehodijo celotno Domžalsko pot spominov in imajo zbrane 
vse kontrolne točke v Dnevniku žigov, dobijo priznanje, spominsko značko 
in priložnostno nagrado. 

7. Pravilno izpolnjen Dnevnik žigov ima odtisnjene vse kontrolne žige ter 
napisane osnovne podatke o pohodniku – ime in priimek, poštni naslov, 
datum začetka poti in datum konca poti ter njegov podpis. Čeprav so 
dovoljene tudi fotografije oziroma izjave prič, pa mora Dnevnik žigov 
vsebovati najmanj 18 žigov, da je pravilno izpolnjen. 
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8. Prehodniki pravilno izpolnjene Dnevnike žigov pošljejo na naslov PD 
Domžale, PP 66, 1230 Domžale. Dnevnik žigov se lahko tudi osebno dostavi 
v času uradnih ur na PD Domžale, Kopališka 4, 1230 Domžale. Za lažjo in 
hitrejšo komunikacijo se pohodnike naproša, da planinskemu društvu 
posredujejo tudi svoj e-poštni naslov. 

9. Dnevniki žigov se evidentirajo v elektronskih evidencah PD Domžale, 
Dnevnik žigov pa se vrne prehodniku na v Dnevniku žigov napisan naslov 
(ali osebno) skupaj s Priznanjem, spominsko značko in priložnostno 
nagrado. 

10.  Spominska značka se v znak spoštovanja lahko nosi na levi strani 
puloverja, srajce ali suknjiča, nikakor pa ne za klobukom. 

11.  Planinsko društvo vestno osvežuje spletno stran Domžalske poti 
spominov (https://www.pdd.si/dps), kjer se nahajajo vse potrebne 
informacije o Domžalski poti spominov. Pohodnike se naproša, da si jo 
ogledajo vedno, preden krenejo na pot. 

12.  Vsa vprašanja, pripombe, pohvale in tudi pritožbe, prosimo, pošljite na 
info@pdd.si. 

13.  Z Domžalsko potjo spominov upravlja Planinsko društvo Domžale, za 
prehodnost in označenost pa po dogovorih skupno skrbijo naslednja 
planinska društva: PD Domžale, PD Moravče, PD Blagovica, PD Janez 
Trdina Mengeš, PD Trzin. 
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