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# Vodeni pohodi

# Športno plezanje

# Druženja in dogodki

# Domžalska pot spominov

# Planinski Domžalski dom

# Urejanje planinskih poti

# Planinski tabori

# Alpinistična šola

# Varstvo gorskega okolja

# Izposoja opreme

# Članstvo v PZS

# Alpinistični vzponi

www.pdd.si

Pridruži se!
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1
Športno plezalna vadba za otroke in odrasle na Plezal-
ni steni na Rodici je organizirana po vnaprej določen-
em urniku, omogočena pa je tudi individualna vadba.

2 V Planinsko društvo Domžale nas je včlanjenih več 
kot 700 članov iz bližnje in daljnje okolice Domžal.

3
Zadnjo nedeljo v avgustu ste vsi domžalski planinci 
vabljeni k Domžalskem domu na druženje ob zabav-
nem programu.

4
Članom nudimo brezplačno izposojo gorniške 
opreme (plezalni pas, samovarovalni komplet, krplje, 
cepin, dereze) ter literature.

Vsak, ki prehodi Domžalsko pot spominov in izpolni 
Dnevnik žigov, pridobi brezplačno nočitev v Domžal-
skem domu na Veliki planini. 

6 Vodenim pohodom z našimi vodniki se lahko 
pridružite ne glede na članstvo v našem društvu.

7 Vsem interesiranim pošiljamo obvestila o organi-
ziranih aktivnostih na njihove epoštne naslove.

8 Pri družinski članarini imajo predšolski in osnov-
nošolski otroci brezplačno članstvo.

9 Domžalski dom je društvena planinska koča na Veliki 
planini.

10 Planinsko društvo Domžale povezuje naše člane že 
več kot 70 let!

Intenzivka nad Vršičem

Clusijev svišč



Primerno za starost 

od 0 do 99 let :)

www.pdd.si

Mladinski pohod na Belopeška jezera

Domžalski dom

Meddruštveni pohod po Mojčini panoramski poti

Vzdrževanje planinskih poti

Družinski tabor na Veliki planini

Alpinistični vzponi

Tura na Monte Cavallo Voden pohod na Goli vrh

Dan domžalskih planincev

Turna smuka za začetnike
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Voden pohod na Veliki Draški vrh
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Ledno plezanje


