
Seznanjevalnik PD Domžale, številka 3!

Tretja številka
 
Menjava platforme, oblike in mnoštvo drugih, pozornost jemajočih zadev, je botrovalo precej dolgemu
premoru od druge številke Seznanjevalnika. V tretje gre rado, kajne?!  
Začenjamo torej znova, vsaj enkrat mesečno, če ne večkrat, kar bi bilo priporočljivo glede na število
dogodkov in priložnosti. Obveščenost je aktivnim pomembna.

V aprilu napovedujemo
Akcija Radi delamo dobro - glasujte za PDD v Mercatorjevi trgovini na Kolodvorski v Domžalah -
od 1. do 30. aprila.
4. april ob 19.00 - predavanje Plezalna leta Kazimirja Drašlerja - Mikca
7. april 2019 - Izlet na Sv. Trojico
11. april 2019, Dobrodelni koncert za GRS Kamnik
13. april 2019, MDO VGN - izlet v Škocjanski zatok
13. april 2019, VO - Pohod po DPS, južni konec
17. april 2019, Praznik občine Domžale, Češminov park - stojnica PDD in plezalni stolp - zelo
dobrodošla bi bila pomoč tako pri varovanju kot na stojnici!
21. april 2019, VO - Pohod na Visoki Kurji vrh
28. april 2019, VO - Pohod na Lovrenška jezera

Za nami
Konec marca pomeni, da je za nami tudi velik del birokracije. Plani, prijave na razpise, poročila,
dokumentacija za društva v javnem interesu, oddaja bilanc, občni zbori, na desetine najrazličnejših
dogodkov in opravil. Prav vse si lahko ogledate, nekaj večjih pa si je le zaslužilo posebno omembo.

 

Veliko priprav smo v prvih mesecih
tega leta namenili Domžalski poti
spominov, ki je sedaj po skoraj
štiridesetih letih prepotrebno
obnovljena.

Posebna zahvala alpinistom, ki so tudi
presneto dobri tekači!

Nov rekord proge!
DPS ima nov rekord proge! 
Miha Vidali je s skupino
spremljevalnih tekačev postavil nov
rekord! Vsem iskrene čestitke!

Predstavitev DPS v Knjižnici Domžale. 

V letošnjem letu je markacistom
uspelo zamenjati vse žige ter na
spletnih straneh predstaviti vse
pomembne podatke. Nato smo
skupaj s TIC Domžale DPS
predstavili v Knjižnici Domžale,
naslednji dan so tekači postavili
rekord, še naslednji dan pa je bil
izveden pohod po zahodnem koncu
DPS. Vikend v znamenju torej.
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AO Domžale
Alpinisti so opravili aklimatizacijsko turo na Grossglockner, opravili zimski izpit alpinistične šole,
utrjevali tehniko v steni, v začetku marca pa sta Maja in Jaka osvojila vsak svoje tretje mesto v
evropskem pokalu lednega plezanja!

Skrivnosti Menine planine. Vsako mravljišče ima par lukenj, nobeno pa ni povsem razkopano. Kdo neki je iskal
skrit zaklad?

Mladinski odsek
Mladinci so v zadnjem mesecu opravili dva izleta, enega do Peričnika so zabelili s sankanjem, pri
drugem, na Vremščico, pa jim je precej manjkalo vodnikov. Zmanjkalo pa jim je časa tudi za poročilo.
:)

Vodniški odsek
Vodniškemu odseku se zadnje čase vse dogaja na isti dan, a vseeno so opravili nekaj izletov, nekaj
pa jih je na žalost tudi odpadlo.  
Na žalost je zaradi premalo prijav odpadla tudi Gorniška šola. Ker to ni bilo prvič, se pojavlja
vprašanje ali ne bi bilo potrebno česa spremeniti - format, čas, priprave?

Športno plezalni odsek
ŠPO dnevno vzgaja nove plezalne upe, vse preveč časa pa gre za vodenje plačil in opominjanje na
zapadla plačila. A sistem, ki nam ne bo vzel preveč časa in bo tudi uporaben, počasi že dobiva svojo
podobo, upanje torej ostaja!

Gospodarski odsek
Gospodarski odsek kljub zimi ne miruje, podpisati je bilo potrebno novo pogodbo z najemnikom
zaradi njegove pravne organiziranosti, veliko pa se pripravlja tudi na obnovo jedilnice ter spodnjih
prostorov. Na Planini je bilo celo zimo tudi organizacijsko precej živahno, saj je naš najemnik vzel v
najem tudi Črnuški dom, Jarški dom pa je dobil novega lastnika, kupil ga je Franci Soklič (gostilna
Soklič) iz Zaloga pod Sv. Trojico. PD Bajtar ima novo predsednico, kolikor pa je slišati, pa je tudi
pašna skupnost Mala planina dobila novo vodstvo. Sezona bo v vsakem primeru presneto zanimiva!

Nagradno vprašanje
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Kje je imel nekdo preveč barve in veliko markacijsko-pisateljske žilice? Pravilen odgovor prinese
dobro pritrjene kline in neobrabo gume na podplatih.

Sklepne misli
 
V društvu cenimo vsako pomoč in spodbujamo večino samoiniciative, prostovoljstvo je plaha ptica, ki
se hitro prestraši in še težje vrne. Skozi izpeljane dogodke dokazujemo, da so sodelovanja možna,
prijetna in da prinesejo veliko vsem vpletenim. Vsekakor bo sodelovanje in povezovanje rdeča črta in
usmeritev tudi v naprej! 
Zato še vedno velja, da se veselimo kakršnekoli pomoči pri delu v društvu, na vseh njegovih
področjih, ki jih res ni malo. Za vsakega se lahko kaj najde! 
Pa tudi pomoč pri Seznanjevalniku bi prišla prav, vsaj s stališča informacij, ki jih zelo, zelo manjka! 
 
Se seznanjujemo čimprej! 
 
Aleš Kermauner

Posredujete vsem, za katere menite, da jih novice zanimajo. 
Na listo se prijavijo na spodnji povezavi. 
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