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Vadba in treningi v Šaleškem alpinističnem odseku  2017/2018 

 Vsi plezalci, ki vadijo v Šaleškem alpinističnem odseku, morajo biti člani Šaleškega 
alpinističnega odseka in Planinske zveze Slovenije. Letna članarina znaša 11€ za osnovnošolce 
in 20€ za srednješolce.  Znesek se plača na koncu koledarskega leta in velja celo leto. 
Poravnana članarina pomeni, da ste član tudi Planinske zveze Slovenije in lahko koristite vse 
ugodnosti, ki jih članstvo PZS ponuja. Članarino za 2018 bomo urejali decembra 2017. Znesek 
članarine bomo avtomatsko prišteli k decemberski vadnini. 
 

 Mladoletni člani društva (do 18 let), ki vadijo pod nadzorom inštruktorja in trenerja, plačajo 

mesečno vadnino. Višina vadnine je odvisna od pogostosti vadbe in starosti plezalca. 

Prispevek za vadnino športno plezanje (7-9let) za en mesec: 

-          obisk 1x tedensko: 30 € 

-          obisk 2x tedensko: 45 € 

  

Prispevek za vadnino športno plezanje (ostali) za en mesec: 

-          obisk 1x tedensko: 25 € 

-          obisk 2x tedensko: 35 € 

  

Prispevek za vadnino športno plezanje (tekmovalci VL) za en mesec: 

-          obisk 3x tedensko: 45 € 

  

Prispevek za vadnino športno plezanje (tekmovalci Dp) za en mesec: 

-          obisk 4x tedensko: 50 € 

  

Prispevek za vadnino športno plezanje (posamezni obisk): 

-     1x obisk: 10€ 

 

 Vadnina se poravna na osnovi izstavljenega računa do petnajstega dne v mesecu za tekoči 

mesec na transakcijski račun Šaleškega alpinističnega odseka.  

 

 V primeru, če plezalec en mesec ne vadi zaradi zdravstvenih razlogov (pisno dokazilo) je 

upravičen do vračila plačane vadnine. 

 

 



 Na treningu otroci potrebujejo športno opremo in čisto obutev (šolske copate ali športne 
čevlje). Tisti, ki imajo svojo plezalno opremo (plezalni pas, magnezij vrečko,  plezalne 
čevlje) lahko prinesejo tudi to opremo s seboj. Priporočljivo je imeti s seboj tudi flaško s 
pijačo (najbolje z vodo).  

 

 Ko ugotovite, da je otrok zares navdušen nad plezanjem in ima namen še nekaj časa 
trenirati, toplo priporočamo nabavo plezalnih čevljev in magnezij vrečke z magnezijem v 
kroglici. S to opremo bodo mladi plezalci lažje in hitreje napredovali. S plezalnimi čevlji pa 
bo tudi olajšano učenje pravilne tehnike stopanja pri plezanju. Plezalnih pasov ni potrebno 
nabavljati, saj imamo mi zadosti klubskih pasov. V primeru vprašanj pa smo vam na voljo. 
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