
Seznanjevalnik številka 4! Glasilo za aktivne člane PD Domžale.

Četrta številka
 
Z veliko brzino gremo naprej! Pred nami je druga polovica aprila, velikonočni prazniki in prvomajske
počitnice. Do maja bo torej precej prostih dni, verjamem, da jih bomo vsi dodobra izkoristili in da bo
prostih dni premalo - vsi bi potrebovali počitnice po počitnicah, kajne? 
Lahko bi pa tudi pomenilo, da bom imel naslednjič ogromno stvari za poročanje! 

JUTRI!
Jutri, 17. aprila 2019, ob prazniku Občine Domžale, bo v Češminovem parku od 16. ure naprej
potekal dogodek Spoznajmo se, praznujmo skupaj. Na dogodku sodeluje tudi PDD, s stojnico ter s
plezalnim stolpom.  
 
Veseli bi bili, če bi se nam pridružili na stojnici ter izvajali marketinške dejavnosti za PDD! 
 
Lepo vabljeni tudi kot obiskovalci!

Razvojna skupina
 
Pozivam vse, ki jih zanima tematika Domžalskega doma v povezavi s planino, k sodelovanju v
razvojni skupini PDD, ki bi začela usmerjeno in poglobljeno spremljati ter načrtovati vizijo in
poslanstvo Domžalskega doma. Poenostavljeno povedano – kam usmeriti razvoj na Domžalskem
domu v prihodnosti? 
Prosim, javite se Heleni!

V aprilu (še vedno) napovedujemo
Še vedno je v pogonu akcija Radi delamo dobro - glasujte za PDD v Mercatorjevi trgovini na
Kolodvorski v Domžalah - do 30. aprila! Na žalost nam precej slabo kaže, med tremi imamo
prav mi najmanj žetonov. Gre kdo v Mercator?
17. april 2019, Praznik občine Domžale, Češminov park - stojnica PDD in plezalni stolp - zelo
dobrodošla bi bila pomoč na stojnici, še posebej vabimo mladince Mladinskega odseka!
28. april 2019, VO - Pohod na Lovrenška jezera
do 30. aprila 2019 - prijava na razpis PZS: Slovenija planinari in razpis Občine za založništvo

Markacijski odsek
Markacisti so pridobili dva nova člana: Borut in Luka, dobrodošla! 
Pripravljajo se na tisk zemljevida DPS, ki bo v povezavi z razpisom o založništvu. In pa seveda s tem,
kaj vse bo treba pomarkirati v letošnji sezoni!
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Pametna izbira izleta. 
Nekateri pravijo, da se vidi tisto zadaj, drugi pa seveda ne vidijo nič. Kaj torej sploh je na sliki?

Mladinski odsek
Mladinski odsek je poln aktivnosti, le izdelovanje poročil jim res peša. Bi jim kdo rad pomagal pri tem?

AO Domžale
AO ima razpis interne narave za ledeniški tečaj v mesecu juniju, ki ga bo vodil Miha Habjan - za več
povprašajte Mateja. 
Matej je opravil krasno turo!

ŠPO Domžale
Na odseku trenutno vadi kar 94 otrok, impresivna številka! 
27 od njih se udeležuje tekem, nekaj je prav dobrih uvrstitev. Pred tekmovalci so še tri tekme. 
 
Aleš se je udeležil zbora načelnikov Komisije za športno plezanje, kjer je bil predstavljen nov pravilnik
o strokovnih kadrih. Trije inštruktorji so prijavljeni na seminar: Mojca J., Jani A., Nejc S.

Nagradno vprašanje
 
Nekje v naši bližini pod hribom prodajajo mlečne izdelke na zaupanje. Veste kje? Pravilen odgovor
prinese lepo pomlad, nezapletanje vrvi in objavo nagrajenca v naslednji številki.
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Enota za reševanje iz višin in ruševin
Enota v svoje vrste vabi nove člane! 
 
Plan dela za leto 2019 je narejen, oktobra bo občinska vaja CZ. Dva člana sta vključena v
novonastalo Operativno skupino za psihosocialno pomoč v sistemu ZIR občine Domžale.

Vodniški odsek
Vodniški odsek je izpeljal pohod po Domžalski poti spominov - južni konec, Matjaž, naš novopečeni
Vodnik PZS, pa je izvedel svoj prvi izlet v okviru PDD: izlet na Sv. Trojico. Čestitke - prvega ne
pozabiš nikoli! V ognju pa že ima naslednjega: Lovrenška jezera. 
Nasploh bo maj in junij težak za celoten odsek, saj bosta oba meseca polna dogodkov in pohodov!
Ostanite na zvezi!

Anketa o Veliki planini
 
Kot že tolikokrat doslej, se ponovno razpravlja o Veliki planini. Še vedno ni povsem jasno, kje so
skupne točke deležnikov in kaj bi vsak od njih rad od Velike planine. 
 
Če te Velika planina zanima ali pa bi rad sodeloval pri oblikovanju mnenja, pred tabo je za začetek
majhna anketa: prosim, izpolni jo! 
 
https://www.1ka.si/a/209743  

Gospodarski odsek
Enkrat smo prestavili tradicionalni sestanek UO v Domžalskem domu, v drugo ga pa seveda nismo
več in zbralo se nas je kar 10! Smo planinci ali kaj? Vreme je bilo kilavo, zato pa je bilo razpoloženje
toliko boljše. Rekli smo kar nekaj glede: 
 
- popravila lončene peči, 
- čistilne naprava in meritev, 
- družinam prijazne ponudbe, 
- uporabe sobe 23 (se da omeniti sobo 23 brez https://www.youtube.com/watch?v=aqsmVEBCd38?), 
- prenova jedilnice, 
- PD Bajtar in razstave. 
 
Vsem tistim, ki jih ni bilo - tudi v megli so prekrasni: 
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Nazaj, v temi in megli, pa jih ni bilo več.

Sklepne misli
 
Ponovno (in vedno) vas vabim k sodelovanju! Društvo ni majhno, ukvarjamo se z najrazličnejšimi
zadevami, za vsakogar bi se našlo kaj! 
 
Aleš Kermauner

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