
SI 

 
 

Športno plezalno društvo Korenjak, Log, Cesta OF 16, 1358 Log pri Brezovici, Slovenija 
 
 

041/504–643, info@drustvo-korenjak.si, www.drustvo-korenjak.si 
 

 

davčna št.: 35410647, žiro račun: 02018-0090551984 

Športno plezalno društvo Korenjak, Log, Cesta OF 16, 1358 Log pri Brezovici, Slovenija 
 

041 / 504 – 643, info@drustvo-korenjak.si, www.drustvo-korenjak.si 
 

davčna št.: 35410647, žiro račun: 02018-0090551984 

 

 
 
Pozdravljeni!  
 
Športno plezalno društvo Korenjak ponovno odpira svoja vrata! 
 
Vadba bo tako kot vsa leta potekala na plezalni steni v športnem parku Log in v gimnastično plezalni dvorani 
v OŠ Log – Dragomer, kamor se bomo počasi (z mesecem oktobrom) preselili prav vsi. NOVOST v našem 
programu so plezalne urice za najmlajše (otroke stare od 3 – 6 let), ki jih je v preteklem šolskem letu 
obiskovalo dvanajst otrok. Na željo otrok in njihovih staršev bomo s programom nadaljevali.  
 
 
DELITEV V SKUPINE 
Vsi člani društva Korenjak, ki so obiskovali organizirano vadbo v preteklem šolskem letu, nadaljujejo svojo 
vadbo v istih skupinah in ob istih terminih - razen tistih otrok, ki smo jih povabili v skupino začetnikov, 
nadaljevalcev oziroma tekmovalcev. 
 
 
VIŠINA VADNINE - 2016/2017: 
PLEZALNE URICE     90,00 EUR/TROMESEČJE  
ZAČETNA SKUPINA   140,00 EUR/TROMESEČJE 
NADALJEVALNA SKUPINA  170,00 EUR/TROMESEČJE 
TEKMOVALNA SKUPINA 210,00 EUR/TROMESEČJE  
REKREATIVNA SKUPINA 210,00 EUR/LETO  
Višino vadnine smo nekoliko povišali na račun združevanja stroškov najema telovadnice in stroškov obvezne včlanitve v Planinsko zvezo Slovenije (PZS), v 
katero moramo vsako leto včlaniti vse aktivne člane. Pomeni, da vam ne bo več potrebno posebej plačevati prispevka za najemnino prostorov in prispevka 
za vsakoletno včlanitev v PZS ampak je vse skupaj vračunano v vadnino! 

 
 
NAČIN PLAČEVANJA 
Vadnina za tromesečje se plačuje po prejetem računu, ki ga boste prejeli preko elektronskega poštnega 
predala. Vadnino lahko plačate izključno in le preko elektronskega načina plačevanja oziroma z 
nakazilom na poslovni račun društva Korenjak!  
 

 
ZAČETEK VADBE 
Z organizirano vadbo bomo začeli, 19. 9. 2016. Začetna, nadaljevalna, tekmovalna in rekreativna skupina 
začno s treningi na plezalni steni v športnem parku Log, otroci, ki obiskujejo plezalne urice pa začno z vadbo 
v petek, 30. 9. 2016 ob 17.30, v zadnjem delu velike telovadnice OŠ Log – Dragomer   
  
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

 
Nadaljevalna 

skupina 
16.30–18.30 

 

 
Začetna 
skupina 

18.00–20.00 
 

 
Tekmovalna 

skupina 
18.00–20.30 

 

 
Nadaljevalna 

skupina  
16.30–18.30 

 

 
Plezalne urice 
17.30–18.30 

 

 
Tekmovalna 

skupina 
18.30–21.00 

 

Rekreacija 
20.00 – 22.00 

 
Tekmovalna 

skupina 
18.30–20.00 

 

Rekreacija 
20.00 – 22.00 

* Urnika sestavlja OŠ Log – Dragomer, zato se lahko zgodi, da s bo urnik spremenil, čeprav se v društvu močno trudimo in si želimo, da se to ne bo 
zgodilo!!!!! 

 
 
S spoštovanjem, Lorin Möscha – predsednik društva Korenjak  
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