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Spoštovani člani društva Korenjak! 
 
 
Z veseljem Vam sporočamo, da smo končno uredili elektronsko ključavnico za vstop 
pod plezalno steno, ki bo omogočala brezplačno uporabo plezalne stene.  
 
Vse, ki bi radi neomejeno uporabljali plezalno steno v času poletnih počitnic obveščamo, da 
boste od 19. do 22. junija, med 18.00 in 21.00 uro, lahko prevzeli elektronski ključek za 
brezplačno uporabo plezalne stene! 
 
Cena elektronskega ključka:    5,00 EUR – gotovina. 
Kavcija – člani:      50,00 EUR – potrdilo o nakazilu na račun društva Korenjak 
             – nečlani:                    100,00 EUR – potrdilo o nakazilu na račun društva Korenjak 
 
 
Ključek ostane v vaši osebni lasti. Kavcija za brezplačno uporabo plezalne stene pa se v 
celoti povrne meseca oktobra, če v času poletnih počitnic na plezalni steni ne nastane večja 
materialna škoda, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe stene ali neupoštevanje pravil in 
dogovorov. 
 

 
 

IZJAVA 
 
 
Spodaj podpisani ________________________________ potrjujem prevzem elektronskega 
ključka za brezplačno uporabo plezalne stene v času poletnih počitnic. 
 
Zavedam se, da je športno plezanje zahtevna športna zvrst pri kateri lahko pride do poškodb, 
zato bom plezalno steno uporabljal po navodilih in na način, kot so mi ga predstavili v 
društvu Korenjak. Seznanjen sem, da lahko mlajši od 12 let, steno uporabljajo le ob 
prisotnosti staršev.  
Večnamenski oder s plezalno steno  bom uporabljal izključno za plezanje. S svojim obiskom 
ne bom ogrožal drugih in povzročal  škode na inventarju. Po končani vadbi bom prostor 
pospravil in očistil, morebitno škodo ali neprimerno vedenje drugih, pa javil na elektronski 
naslov – info@drustvo-korenjak.si! 
 
Strinjam se, da se morebitna škoda, ki bi nastala v času poletnih počitnic zaradi neprimerne 
uporabe ali neupoštevanja pravil, krije iz naslova kavcije vseh uporabnikov. 
 
 

Podpis  Podpis 
UPORABNIKA  Predsednik društva 

KORENJAK 
 MP  

 
      _________________               _________________
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NAVODILA ZA UPORABO VEČNAMENSKEGA ODRA S PLEZALNO STENO 
 
 Pred vstopom elektronski ključek prislonite na elektronsko ključavnico, ki je nameščena na vhodnih 

mrežastih vratih zelene barve, nato z roko zasukate kroglično ključavnico in s potiskom na kljuko odprete 

vrata. 

 Ko vstopite v prostor preverite ali je vse na svojem mestu oziroma ali je bila na objektu povzročena kakšna 

škoda. 

 V primeru manjših nepravilnosti – smeti, plastenka, razmetane blazine na sedežni,… – jih odpravite v 

upanju, da bodo to naslednjič storili tudi vsi ostali. 

 V primeru večjih nepravilnosti ali spoznanja, da je na večnamenskem odru s plezalno steno nastala večja 

škoda, škodo slikate in jo prijavite na mail – info@drustvo-korenjak.si. V primeru, da zaradi nastale škode 

stene ne morete uporabljati, prostor zapustite, v nasprotnem primeru pa začnete z uporabo plezalne stene. 

 Vedno kadar vstopite pod plezalno steno – tudi, če je nekdo že pred vami odklenil vrata in steno uporablja – 

se z elektronskim ključkom prijavite.  

 Ves inventar – vključno s hladilnikom, hladilnimi omarami in radijem – uporabljate tako, da ne povzročate 

škode.  

 Plezalne čevlje, ki so nameščeni levo ob vhodu, lahko brezplačno uporabljate in jih ob koncu pospravite. 

 Pred začetkom vadbe se dobro in primerno ogrejete. Naredite nekaj razteznih vaj in vaj za moč, šele nato 

začnete s plezanjem. Med plezanjem oziroma uporabo plezalne stene ves čas opazujete gibanje ostalih 

obiskovalcev in pazite, da na nekoga ne padete/skočite oziroma jih ne poškodujete.  

 Oprimke prijemate previdno, po stopih pa stopate natančno, saj se zaradi vremenskih razmer in 

temperaturnih sprememb ter vlage v zraku pričvrščenost oprimkov in stopov spreminja in lahko se zgodi, da 

se kakšen zavrti, kar lahko povzroči nekontroliran zdrs ali padec s plezalne stene. 

 Osebe mlajše od 12 let lahko plezalno steno uporabljajo le ob prisotnosti in pod nadzorom svojih staršev 

oziroma skrbnikov. 

 V primeru poškodbe si poizkušate pomagati s prvo pomočjo, ki je nameščena v omarici ob hladilniku. 

 Po končani vadbi prostor za seboj počistite in pospravite ter z elektronskim ključkom vrata zaklenete. 

 Hrano in pijačo ne nosite na blazine oziroma pod plezalno steno. Temu je namenjena sedežna garnitura z 

mizicami pri vhodu ter stoli pred blazinami.   

 Večnamenski oder s plezalno steno je namenjen rekreativnemu in tekmovalnemu športnemu plezanju in ne 

improvizaciji ter plezalnim igram. 

 Spreminjanje in premeščanje oprimkov in stopov ni dovoljeno 

 Če pod steno pripeljete prijatelja ali sorodnika, ki si želi poizkusiti v plezanju, zanj in za njegovo početje 

odgovarjate. Priporočite mu, da se včlani v društvo Korenjak, začne obiskovati strokovno vodeno vadbo in 

mu tako omogočite, da postane član društva in si pridobi možnost brezplačne uporabe plezalne stene. 

 Večnamenski oder s plezano steno ni namenjen praznovanju rojstnih dni ali organiziranju zasebnih zabav in 

druženj temveč in predvsem, športnemu plezanju. 

 Morebitne rojstne dni, zabavo in organizirano skupinsko vadbo lahko organizira le Športno plezalno društvo 

Korenjak oziroma se lahko izvaja le pod nadzorom enega izmed instruktorjev športnega plezanja – ki je član 

društva Korenjak.   

 Če želi med plezanjem pod plezalno steno vstopiti nekdo, ki ni član društva Korenjak ali nima elektronskega 

ključka, mu tega ne dovolimo oziroma ste zanj in njegovo početje odgovorni. 

 V primeru težav ali nepravilnosti, za katere menite, da jih sami ne morete urediti in zaradi katerih bi lahko 

bilo ogroženo zdravje ali življenje ali pa bi bila lahko povzročena večja materialna škoda, ste dolžni  

nemudoma poklicati na telefonsko številko - 041 504  643. 
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