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Vsebinsko poročilo za leto 2017 
 
Vadba v vseh skupinah je potekala nemoteno in pod strokovnim vodstvom. V mesecu januarju 
je bilo v pet skupin vključenih 69 članov (13 najmlajših, 15 začetnikov, 15 nadaljevalcev, 17 
tekmovalcev, 9 rekreativcev).  
 
V mesecu februarju se je začela Zahodna liga, katerih tekmovanj se je udeležilo 31 članov. 
Drugo mesto je ob koncu leta v skupnem seštevku med cicibani zasedel Matevž Margon. 
Medalje pa so osvojili še Iva Cerar, Adam Rus in Štefan Tomažič. Tekmovanj v okviru 
mednarodne lige se v letu 2017 nismo udeleževali. Lan Möscha je bil sprejet v mladinsko 
reprezentanco in začel sodelovati z novim trenerjem ter trenirati izven kluba, vendar še vedno 
za društvo Korenjak. 
 
V mesecu marcu se je tekmovalna in nadaljevalna skupina preselila na plezalno steno v športni 
park Log. Bila je izvedena delovna akcija s katero se je plezalno steno pripravilo za obratovanje. 
 
V mesecu aprilu smo izvedli dva plezalna izleta v naravno plezališče, ki se jih je udeležilo 
rekordno število članov društva. Lan Möscha se je udeležil prvega tekmovanja v okviru 
mladinskega evropskega pokala in se kot edini izmed Slovencev  v svoji kategoriji uvrstil v 
finale, v katerem je na koncu zasedel sedmo mesto! 
 
V mesecu maju je predsednik društva Lorin Möscha kot vodja tekmovanja sodeloval pri 
organizaciji in izvedbi tekmovanja Triglav The Rock Ljubljana, ki sta ga skupaj s Simonom 
Rožnikom (direktor podjetja Extrem, d.o.o.) začela pripravljati konec leta 2016. Na tekmovanju 
je v ekipi za pripravo tekmovanja sodelovalo tudi šest članov društva Korenjak (Matej Margon, 
Miha Zlobko, Dušan Boštjančič, Tilka Novak, Nina Ciuha Cerkovnik in Tomaž Plestenjak). 
Tekmovanje je bilo iz organizacijskega, promocijskega in tekmovalnega vidika izjemno uspešno. 
Člani društva Korenjak so ponovno dokazali, da lahko s pomočjo svojih izkušenj pomagajo in 
organizirajo velik mednarodna tekmovanja. Na tekmovanju je nastopil tudi Lan Möscha. V 
mesecu maju je potekalo tudi prvo tekmovanje za državno prvenstvo v Škofji Loki na katerem 
je do srebra priplezal Matevž Margon. 
 
Junija, dan pred tekmovanjem za državno prvenstvo je bil organiziran brezplačen Korenjaški 
piknik, ki se ga je ponovno udeležilo več kot sto obiskovalcev. Kasneje pa je bilo organiziralo 
tekmovanje v balvanskem plezanju za državno prvenstvo Slovenije, ki so se ga udeležili vsi 
najboljši tekmovalci iz Slovenije. Tekmovanje je bilo odlično organizirano in izpeljano, a se je 
pokazalo, da je vedno manj ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati. Med starejšimi dečki je zmagal 
Lan Möscha, pri cicibanih pa je tretje mesto zasedel Matevž Margon. Pri organizaciji 
tekmovanja so ponovno pomagali starši.  
Kasneje, na tekmovanju v Šmartnem, je Matevž Margon v težavnosti osvojil še eno medaljo, 
tokrat bronasto. V mesecu juniju je društvo na vrata plezalne stene v športnem parku Log 
namestil elektronsko ključavnico in z njo omogočilo kvalitetnejše varovanje in kontroliran vstop 
pod plezalno steno. S tem so omogočili uporabo večjemu krogu uporabnikom in članom dali 
možnost za večkratno samostojno uporabo. 
Konec meseca junija in v mesecu juliju so bila na plezalni steni in okolici izvedena nekatera 
vzdrževalna dela, s pomočjo katerih je bila stena popolnoma pripravljena in urejena za 
uporabo. Med interesente so bili razdeljeni elektronski ključki ter pobrana kavcija za morebitno 
povzročeno škodo. Ključke je prevzelo več kot trideset posameznikov, med njimi tudi člani 
plesno navijaške skupine Žabice, ki so steno uporabljale za gimnastične priprave. 



 
V mesecu juliju in avgustu so člani tekmovalne skupine izvedli nekaj samostojnih treningov. 
Izvedena sta bila dva tabora in kar nekaj plezalnih izletov ter treningov v naravnih plezališčih. 
Lan je postal redni član mladinske reprezentance in z njimi romal po tekmovanjih za mladinski 
evropski pokal. 
 
Zadnji teden v mesecu avgustu je tekmovalna skupina pričela s treningi in pripravami na drugo 
tekmovanje v balvanskem plezanju. Lan se je udeležil mladinskega svetovnega prvenstva v 
Innsbrucku in na njem zasedel devetinštirideseto mesto. Kasneje se je udeležil še evropskega 
prvenstva in na njem zasedel solidno devetnajsto mesto. 
Organiziran je bil plezalni izlet v naravno plezališče Rovinj, ki se ga je udeležilo 23 korenjakov.  
 
Meseca oktobra so se korenjaki ponovno udeležili tekmovanj za državno prvenstvo. V Škofji 
Loki je Matevž Margon ponovno posegel po medalji, tokrat po srebrni. Konec meseca pa je bil 
na tekmovanju v Tržiču tretji. Skupina Korenjakov je obiskala naravno plezališče in izvedlo 
trening v Avstrijskem plezalnem centru The Rock. 
 
Novembra je bil organiziran brezplačen Kostanjev piknik, na katerem je bilo spečenega 40 
kilogramov kostanja. Udeležil se ga je več kot 70 članov društva.  
Zadnje tekmovanje za državno prvenstvo je bilo izvedeno v okviru Plezalnih dni Kranja. Lan 
Möscha je zasedel tretje mesto na tekmovanju in tako tretjič zapored postal državni prvak v 
balvanskem plezanju. Ostali so plezali povprečno. Matevžu pa se žal ni izšlo in je, klub dobrim 
rezultatom preko celega leta, na koncu ostal praznih rok in osvojil nehvaležno četrto mesto. 
Organiziran je bil sestanek za prenovo plezalne stene v športnem parku na Logu. Ugotovljeno 
je bilo, da bi bilo zelo dobro, če bi se oder na obeh straneh podaljšal in ograjo prestavilo. S tem 
bi tako plezalci kot tudi vsi ostali uporabniki dobili dodaten »pokrit« prostor za vadbo. Potekali 
so tudi pogovori v smeri prenove lesenih plošč na plezalni steni. Sklenjeno je bilo, da se pripravi 
finančni načrt, se ga predstavi občini in se jo prosi za pomoč – kot lastnika – pri prenovi. 
 
Decembra je bil oder s pomočjo prostovoljnega dela povečan in ograja prestavljena. Ureditev 
je stala 1.100,00 eur. Sodelovalo je sedem članov društva. Izvedenih je bilo 100 delovnih 
prostovoljnih ur. Na občino je bilo naslovljeno pismo o nameri v katerem je bila razkrita namera 
in želja po obnovi zunanjih lesenih plošč na plezalni steni, zaradi dotrajanosti, varnosti in 
uničenosti veznih elementov. Občina uradno ni odgovorila in potrdila sodelovanja, je pa 
pozdravila entuziazem in skrb za varnost ter uporabnost objekta.  
Decembra, je po štirih letih ponovno začel izhajati Korenjakov časopis, ki je plod prostovoljnega 
dela staršev otrok, ki vadijo v društvu. Vsi otroci so prejeli darilno vrečko s po enim izvodom, 
čestitko, sladkarijami in dopisom za starše, da je društvo sklenilo, da bo v mesecu januarju 
začelo s prenovo lesenih plošč in starše pozvalo, da pri izvedbi pomagajo na različne načine. 
Člani rekreativne skupine so bili ponovno edini, ki niso poravnali svojih obveznosti iz naslova 
letne vadnine za izvedbo rekreacije. Ugotovilo se je celo, da se dopušča, da nekateri odrasli in 
študentje obiskujejo termin kljub vsem pravilom in dogovorom.  
 
  



 

Finančno poročilo za leto 2017 
 

 

PRIHODKI 2017 
 

Postavka Vir in opis Znesek  

PR-01 Starši in člani  23.940,00 

01.1 Vadnine   

01.2 Članarine   

01.3 Štartnine   
 

PR-02 Sponzorji  5.000,00 

02.1 Janus Trade   
 

PR-03 Donacije  00,00 
 

PR-04 Štartnine  3.200,00 

04.1 DP Log   

04.2 PZS   
 

PR-05 Razpisi  3.700,00 

05.1 Občina Log - Dragomer   
 

10 Skupaj  35.840,00 

 

  



 
 

ODHODKI 2017 
 

Postavka Namen in opis Znesek  

OD-01 Stroški delovanja društva  4.735,00 

01.1 Računovodstvo - Ivica Susman   

01.2 Najem prostorov - OŠ Log - Dragomer   

01.3 Zavarovanje - Triglav   

01.4 Vzdrževanje domene in poštnih predalov - Kabi   

01.5 Članstvo - PZS   

01.6 Članstvo ZL - AO Kranj   
 

0D-02 Stroški vzdrževanja in obratovanja najetih objektov   6.272,00 

02.1 Najem WC - Vigrad   

02.2 Ozvočenje - Nemčija   

02.3 Woodie - Golob   

02.4 Svedrovci - Trekingšport   

02.5 Ključavnica - Vovko   

02.6 Oprimki – Lapis/Morpho   

02.7 Obroči za začetnike - Čaplja   

02.8 Orodje - Makita   

02.9 Podaljšanje odra   

02.10 Bauhaus, Merkur, Obi, ….   
 

OD-03 Druženje - prijetno s koristnim  703,00 

03.1 Korenjakov piknik   

03.2 Kostanjev piknik   

03.3 Delovna akcija 1 - razvoz peska   

03.4 Delovna akcija 2 - DP   

03.5 Delovna akcija 3 - čiščenje oprimkov   

03.6 Delovna akcija 4 - woodie   
 

OD-04 Tekmovanja  4.520,00 

04.1 Organizacija DP   

04.2 Udeležba  DP   

04.3 Udeležba  ZL   

04.4 Licence   
 

OD-05 Promocija  1.400,00 

05.1 Majice, oblačila, vrečke, hlače in tisk   
 

OD-06 Vadbene skupine  16.100,00 

06.1 Tabor   

06.2 Priprave   

06.3 Treningi – inštruktorji   

06.4 Izleti – potni stroški instruktorjev in najem vozil (pet izletov)   
 

OD-07 Izobraževanje  610,00 

07.1 Izobraževanje kadra - potrjevanje licenc, športni plezalec,…   

07.2    
 

OD-08 Ostalo  990,00 

08.1 Pisarniški material   

08.2 Reprezentanca   

08.3 Manipulativni stroški – usluge, darila, voščila,    

08.4 NLB - provizija   
 

OD-09 Rezerva   

09.1 Prenova plezalne stene   
 

OD Skupaj  35.330,00 

 

 
 

 

  



Vsebinski načrt dela za leto 2018 
 
 
Nadaljevanje vadbe po skupinah.  
 
Prenova plezalne stene. 
 
Udeležba na tekmovanjih zahodne lige in tekmovanjih za državno prvenstvo. 
 
Organizacija in izpeljava plezalnih izletov v naravna plezališča. 
 
Priprave v Franciji, 
 
Sodelovanje pri organizaciji in izpeljavi in aktivna promocija društva Korenjak na 
mednarodnem tekmovanja Triglav The Rock Ljubljana, 
 
Interno revialno tekmovanje v Korenjak Master 2018, 
 
Korenjakov piknik. 
 
Organizacija državnega prvenstvo v balvanskem plezanju v mesecu juniju. 
 
Poletni plezalni tabor. 
 
Organizirani treningi preko poletnih počitnic 
 
Organizacija državnega prvenstva v balvanskem plezanju v mesecu septembru. 
 
Kostanjev piknik. 
 
Izobraževanje. 
 
 
 
 
  



Finančni načrt za leto 2018 
 
 

 

PRIHODKI 2018 
 

Postavka Vir in opis Znesek  

PR-01 Starši in člani  26.500,00 

01.1 Vadnine   

01.2 Članarine   

01.3 Štartnine   

01.4 Promocijsko artikli   
 

PR-02 Sponzorji  10.000,00 

02.1 Sponzor 1   

02.2 Sponzor 2   

02.3 Sponzor 3   

02.4 Sponzor 4   

02.5 Sponzor 5   
 

PR-03 Donacije  3.000,00 

03.1 Donator 1   

03.2 Donator 2   

03.3 Donator 3   
 

PR-04 Štartnine  6.800,00 

04.1 DP Log   

04.2 PZS   
 

PR-05 Razpisi  3.700,00 

05.1 Občina Log - Dragomer   
 

PR Skupaj  50.000,00 

 

  



 
 

ODHODKI 2018 
 

Postavka Namen in opis Znesek  

OD-01 Stroški delovanja društva  4.665,00 

01.1 Računovodstvo - Ivica Susman   

01.2 Najem prostorov - OŠ Log - Dragomer   

01.3 Zavarovanje - Triglav   

01.4 Vzdrževanje domene in poštnih predalov - Kabi   

01.5 Članstvo - PZS   

01.6 Članstvo ZL - AO Kranj   
 

0D-02 Stroški vzdrževanja in obratovanja najetih objektov   19.000,00 

02.1 Najem WC - Vigrad   

02.2 Oprimki – Lapis/Morpho   

02.3 Orodje - Makita   

02.4 Prenova plezalne stene   

02.5 Bauhaus, Merkur, Obi, ….   
 

OD-03 Druženje - prijetno s koristnim  500,00 

03.1 Korenjakov piknik   

03.2 Kostanjev piknik   

03.3 Delovna akcija 3 - čiščenje oprimkov   
 

OD-04 Tekmovanja  5.500,00 

04.1 Organizacija DP   

04.2 Udeležba  DP   

04.3 Udeležba  ZL   

04.4 Licence   
 

OD-05 Promocija  500,00 

05.1 Majice, oblačila, vrečke, hlače in tisk   
 

OD-06 Vadbene skupine  17.500,00 

06.1 Tabor   

06.2 Priprave   

06.3 Treningi – inštruktorji   

06.4 Izleti – potni stroški instruktorjev in najem vozil (pet izletov)   
 

OD-07 Izobraževanje  610,00 

07.1 Izobraževanje kadra - potrjevanje licenc, športni plezalec,…   
 

OD-08 Ostalo  1.000,00 

08.1 Pisarniški material   

08.2 Reprezentanca   

08.3 Manipulativni stroški – usluge, darila, voščila,    

08.4 NLB - provizija   
 

OD-09 Rezerva   

    
 

OD-10 Skupaj  49.275,00 

 

 
  



- Obrazec 1 - 

 

Ime:  Član društva      DA                NE  

Priimek:  Pooblaščenec otroka      DA                NE  
 

Kandidiram za: 
Vodja in koordinator vadbenih programov DA                NE  
Vodja tekmovanj za državno prvenstvo, zahodno ligo in ostala tekmovanja DA                NE  
Vodja in skrbnik vadbenih objektov DA                NE  
Koordinator in organizator družabnih srečanj DA                NE  
Vodja in koordinator plezalnih izletov, priprav in treningov DA                NE  

 

 

 

Datum:______________________    Podpis:_____________________ 

 

 

  



 

- Obrazec 2 - 

 

Ime:  Član društva      DA                NE  

Priimek:  Pooblaščenec otroka      DA                NE  
 

Mnenje / pripomba / želja / vprašanje / pobuda,…. staršev 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

 

 

Datum:______________________    Podpis:_____________________ 

   

  



- Obrazec 3 - 

 

Ime:  
Član društva      

DA                NE  

Priimek:  
 

Mnenje / pripomba / želja / vprašanje / pobuda,…. otrok 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

 

 

Datum:______________________    Podpis:_____________________ 

 
 

 


