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Spoštovani starši! 
 
 
Športno plezalno društvo Korenjak je prostovoljna in neprofitna organizacija, ki se pretežno ukvarja 
z vzgojo mladih športnih plezalcev. Več kot osemdeset odstotkov prihodkov pridobimo s strani 
vadnin, ki jih plačujete ob tromesečjih. Nekaj sredstev dobimo iz občinskega proračuna (žal v letu 
2016 iz občinskega proračuna nismo dobili nič), nekaj denarja pa nam uspe pridobiti s pomočjo 
sponzorjev in donatorjev. 
 
Začelo se je novo leto in članarina za lansko leto je potekla vsem otrokom in ostalim članom 
društva! V želji, da se v njih prepoznate vas vabimo, da postanete član in v ta namen plačate letno 
članarino in tako postanete del Športno plezalnega društva Korenjak, ki neuradno obstaja že več 
kot dvajset let. Letna članarina, tako za otroke kot tudi za vse ostale znaša 10,00 EUR. Plačate jo 
na podlagi izstavljenega računa oziroma na račun društva Korenjak, s pripisom: ime in priimek – 
članarina 2017 
 
 
Ugodnosti članov: 
- volilna pravica 
- transparentnost 
- društvena majica 
- ugodnejši nakup društvenih oblačil 
- pridobitev tekmovalne licence A – za udeležbo na tekmovanjih za državno prvenstvo 
- pridobitev tekmovalne licence B – za udeležbo na tekmovanjih zahodne lige 
- subvencioniranje tekmovalne štartnine 
- ugodnosti pri društvenih aktivnostih in dogodkih 
- možnost brezplačne uporabe plezalne stene na Logu 
- ugodnejša vadnina  
- … 
 
Račun vam bomo izdali po izvedenem plačilu glede na znesek oziroma število včlanjenih oseb – 
plačilo članarine za otroke, ki so vključeni v programe je OBVEZNA! 
 
 
           Lorin Möscha 
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