
 

 

Seznanjevalnik številka 2.
Pred vami je Seznanjevalnik številka 2. Tokrat v malce lepši obliki, a še vedno ne v tisti

pravi. Bo pa morda že naslednjič.
Natečaj za novo ime ni uspel, prišlo je le eno mnenje, a moje seveda zmaga, to so pač te

male prednosti urejanja...
Na prejšnji Seznanjevalnik je bilo nekaj odgovorov, a več kot do obljub nismo prišli. Upam,
da bo s časom to bolje. Pošiljanje odgovorov, kakih materialov ali pa zapisov nam tudi še ne

gre, a tudi tu upamo na bolje. Veliko upanja torej - kar pa je vedno dobro, možnosti za

napredek so velike! 
Sporočilo je dolgo, prosim uporabite "Prikaži celotno sporočilo"!

BESEDE UVODA

 

Nova zgibanka PDD 2019!

s skupnimi močmi je izšla nova zgibanka PDD za leto 2019!

vse pohvale Maji za oblikovanje in Mateju za združevanje ter seveda tudi vsem ostalim

za sodelovanje!

 

70 let Planinskega društva Domžale
Sedemdesetletnica je uspešno za nami! Precej velik dogodek, ki je pojedel velik del časa in

sredstev, a je nujno potreben. Podelili smo kar nekaj častnih znakov in zahval našim članom.

Upamo, da smo se s tem vsaj malo zahvalili za ves vloženi trud vsega prostovoljstva!

Več v prispevku, dogodek je tudi posnet, slik precej!

 

 

Alpinistični odsek
Prvega decembra je bil izveden
Evropski pokal v lednem plezanju!
Enkratni dogodek in doživetje, sploh za
vse tiste, ki nismo iz plezalskih krogov.
Vse čestitke za enkratno organizacijo,
kolikor sem zasledil, so bili vsi
zadovoljni, tako obiskovalci, kot
tekmovalci! Super!
Narejeno je tudi poročilo.
Fotogalerija!
Ta vikend ima AO zaključek na
Domžalskem domu (nežno krščenje

https://www.pdd.si/wp-content/uploads/2018/12/pdd-zgibanka-2019.pdf
https://www.pdd.si/2018/11/25/svecanost-ob-70-letnici-drustva/
https://photos.app.goo.gl/mudvgCqQrbKAmwF76
https://www.pdd.si/2018/12/10/svicarska-prevlada-v-domzalah-maja-sustar-cetrta/
https://photos.app.goo.gl/g7V51iawHPQ1AZKr7


tečajnikov in tečajnic ter grobo
mikastenje (pre)glasnih!), udeležba bo
visoka! Vsekakor naj se imajo fino, vse
kaže, da jih bo še zamedlo!

 

Brez reklam preprosto ne gre!

Kupujte majice! Še vedno po 10 €, 5 € za otroke. Super darilo za Miklavža, Božič, Novo

leto. Skratka, za vse priložnosti.

Na zalogi je še 10 kompletov Igre Spomin iz planin za 9,90 € (za otroke), in nekaj

koledarjev PZS s prekrasnimi slikami gora za 4,60 €.

 

Markacijski odsek
Pri markacistih se dnevno trudijo z

označevanjem nove Domžalske poti

spominov. Spletna stran ima vsak dan

nekaj novega, podatkov je ogromno!

Nameščajo se nove kontrolne točke,

izdelujejo se opisi kontrolnih točk, opisi

spomenikov, lokacije in prvi zemljevidi

trase. Dnevno!

 

Ena slika kar tako

Negastrn iz Moravč, ko se megla umakne na plah decemberski dan.

 

Gospodarski odsek
Ko smo malo bolj zadihali in mislili, da
smo pri prenovah iz hudega ven, se je
izkazalo, da je velika krušna peč na
Domžalskem domu v razpadajočem
stanju in da smo pravzaprav lahko
srečni, da se še ni podrla. Narejena je
namreč bila... no, hm, "mojstrsko"!
Obnova je seveda nujna in
čimprejšnja, čeprav bo pred pomladjo
težko. Držimo pa pesti, da peč zdrži,
brez nje bo zima tam gori mnogo manj
prijetna.
 

https://www.pdd.si/dps


 

Nagradno vprašanje
Kdo je naredil svetovno čudo na sliki in čemu je namenjeno?
Pravilen odgovor vam ne prinese prav nič oprijemljivega. Čast in slavo in morda objavo v
naslednji številki?

 

Mladinski odsek
Kje je Neznano? Pri izviru Ljubljanice,
na razstavi Moja Ljubljanica, pri
Starem malnu! 
 
Uspešno izveden Izlet v Neznano!
 

 

 

 

Upravni odbor
UO je imel sestanek v začetku
decembra. Točk je veliko, čas pa pred
novim letom precej skrajšan. Največ
priprav, živcev in takega ali
drugačnega kravžljanja gre za Poročila
in za priprave na Razpise. Nikjer ne gre
povsem lahko, vedno se kaj zatakne in
povsod je potrebno malo pritisnit,
porinit, popravit ali pa podaljšat.
Potrdili smo višino članarine, ki je letos
višja za en evro, za Dom na Korošici.
Članstvo v 2018 je doseglo številko
561, nekaj več A članarin, malo manj
B.
Posebno poglavje je Načrt 2019, ki nas
bo združeval v celotnem prihodnjem
letu, povprašajte načelnike, kje lahko
pomagate!
Na koncu nas je Dušan popeljal po
Mjanmaru.
 

 

Koledar PDD

prosim, vsi tisti, ki imate dostop do koledarja PDD, ga uporabljajte!

s tem se v veliki meri izognemo nesporazumom glede fizikalnih pogojev biti na istem

mestu ob istem času!



 

Namenite del dohodnine PDD
Namenite del dohodnine PDD!

Aleš Kermauner, 12. december 2018, za Planinsko društvo Domžale

https://www.pdd.si/2018/12/12/namenite-del-dohodnine-pdd/

