
Pred nami je prva številka novic Planinskega društva Domžale pod delovnim imenom Seznanjevalnik. 

Novice so namenjene predvsem obveščanju aktivnih članov o bivših, sedanjih in bodočih projektih 

društva, takorekoč o stanju duha v društvu. Namen je izhajati dvakrat mesečno, realnost pa se bo 

najbrž s tem še precej borila. 

Gre za interne novice med aktivnimi člani, vsebina novic se bo hranila v oblaku, do njih bo možen 

dostop kadarkoli. 

Začeli bomo počasi, da ne porabimo vsega elana že v začetku, z nekaj organizacijsko birokratskimi 

zadevami, nadaljevali pa v nam bližjih tonih delovanja znotraj odsekov. 

1) Seznanjevalnik je trenutno delovno ime novic, zato razpisujem natečaj za najbolj primerno 

ime tega novičnika! Vsak lahko odda svojo željo z odgovorom na ta email. Če jih bo več,  

bomo v nadaljevanju glasovali za najboljše ime. Moj predlog je »Seznanjevalnik«. Če ne bo 

drugih predlogov, bo obveljal ta. 

 

Vsak mesec vam bom pošiljal tudi več emailov s prošnjami po podatkih, dogodkih, kaj se vam 

plete po glavi in podobno. Teh emailov se najlažje rešite tako, da me prehitite in mi že prej 

pošljete vse, kar vam leži na duši. Ni vam treba biti pravopisno na ravni sskj (kdo pa je?), ni 

vam treba biti povsem natančen, alineje so ob pomanjkanju časa dovolj, bom že jaz zbral in 

do določene mere olepšal. Pošljite kako fotografijo ali pa le povezavo do nje. 

 

Če naredim kako napako, napišem neresnico ali pa kako temo pomanjkljivo obdelam, me 

prosim obvestite, bom pri naslednjih novicah popravil. Razen vejic, vejic ne popravljam. 

 

2) AO 

a. AO se trenutno ukvarja predvsem z organizacijo Evropskega pokala v lednem 

plezanju, ki bo v Domžalah 1. decembra 2018.  https://icec.pzs.si/ 

b. Iščemo pomoč za stojnico PDD v dopoldanskem času tekme - (predstavitev društva, 

majice, letaki) – v soboto, 1.12. Tako boste lahko povsem uradno sodelovali na tekmi 

evropskega pokala! 

c. Že 30. novembra bo ob prižigu lučk v Domžalah predstavitev ekip, kasneje pa v 

knjižnici Domžale še predavanje Aljaža Anderleta Ledene strasti! Seveda smo vabljeni 

vsi! 

d. Nadaljuje pa se alpinistična šola - https://www.pdd.si/2018/11/07/prvi-mesec-

ucenja-v-vertikali/ 

 

3) MO 

a. V okviru tekmovanja Mladina in gore smo bili zastopani s tremi ekipami na regijskem 

tekmovanju. Ekipa TOP 4 pa se je uvrstila naprej na državno tekmovanje. 

b. Izveden izlet MO na Žusem, stolp ljubezni: https://www.pdd.si/2018/11/21/porocilo-

pohod-na-zusem/ 

 

4) Ekonomsko propagandna rubrika – ker brez reklam preprosto ne gre 

a. Majice društva so še vedno na voljo, prispevek po 10 € je v podporo društvu. Moške, 

ženske, otroške, vseh velikosti. Na voljo bodo tudi na 70 letnici, 23. novembra 2018, 

ob 18. uri, Kulturni dom Franca Bernika, Domžale. 

 

https://icec.pzs.si/
https://www.pdd.si/2018/11/07/prvi-mesec-ucenja-v-vertikali/
https://www.pdd.si/2018/11/07/prvi-mesec-ucenja-v-vertikali/
https://www.pdd.si/2018/11/21/porocilo-pohod-na-zusem/
https://www.pdd.si/2018/11/21/porocilo-pohod-na-zusem/


5) MaO 

a. Večino časa gre trenutno za obnavljanje Domžalske poti spominov. Izdali smo nov 

Dnevnik žigov, ki bo predstavljen na 70 letnici. Narejeni so žigi, nosilci in gumijasti 

odtisi. Čakajo nas še opisi poti, opisi spomenikov, ureditev spletne strani dps 

https://pdd.si/dps 

b. Ob 70 letnici bo tudi zahvala družinam, ki so skrbele za vpisne knjige DPS. 

c. Jeseni je bil obnovljen in pomarkiran skoraj celotni južni del DPS, od Domžal do 

Konfina pod Murovico. Manjka le še par markacij med Vilo Satan in avtocesto, ko nas 

je za en dan pregnala tema nato pa za celo sezono še deževje. 

 

6) ŠPO 

a. Vpis v šolo športnega plezanja je nadvse soliden. 

b. Vse kaže, da je bila prejšnji vikend tudi skupna tura alpinistične šole in ŠPO. 

 

7) Zanke in uganke – rubrika, ki vam trenutno odvrne misli s tegob in težav. Nagrade sicer ni, je 

pa čast in slava najboljšega poznavalca. 

a. Koliko klinov je zavrtala naveza Pollak – Pirnat – Kermauner v Pasji peči? 

 
 

8) GO 

a. Zaključena prenova stropa in elektrike, poteka načrtovanje za pohištvo in za obnovo 

spodnjih prostorov. Vhodni prostor doma je precej spremenjen, vpisna knjiga je na 

drugi strani, dodane slike PDD, v prvi stik z Domom skušamo dodati več gorništva, 

več našega društva. 

 

9) VO 

a. Izveden pohod, burja na Robu: https://www.pdd.si/2018/11/06/porocilo-pohod-po-

robu/ 

b. Podelitev priznanj častni vodnik PZS Borutu in Alešu Peršolji. 

c. Zbor predstavnikov vodniških odsekov https://www.pzs.si/novice.php?pid=12971 

 

10) Slika tedna – rubrika za naše fotoaparate 

 
Par rdečih gob na dan, odžene gobarje stran. 
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11) UO 

a. UO se v teh časih ukvarja predvsem s svečano prireditvijo ob 70 letnici delovanja PDD 

b. Gorniški večer z Ines Skok Božič bo 4. decembra v Knjižnici Domžale. 

c. Enega od prispevkov v Slamnik so nam zatajili (2.11.), naslednjega bodo objavili 

(30.11.).  

d. Objavljanje na domzalec.si poteka korektno. 

e. Urejanje financ po odsekih. 

f. Prihajajo razpisi za športne programe. 

g. Prihaja tudi ta veseli čas poročil o opravljenih programih, investicijah, obnovi. 

h. Sestavljamo zloženko za naslednje leto! Vsak se mora najti vsaj v eni alineji  

 

Prosim, sodelujte! 

 

Obljubljam, da bodo novice naslednjič v lepši obliki, taka oblika je le za začetek. Tako ali tako pa je 

važna vsebina, ne pa žmigajoče lučke, kajneda?! 

 

Aleš K., 23. november 2018 


