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Športno-plezalni odsek (ŠPO) v OŠ Trzin tudi v šolskem letu 2021/2022 

 

Ime in priimek: ____________________________________________________ 
 
Naslov: ____________________________________________________________ 

Podpis staršev: ___________________________________________________ 

 Soglašam, da moj otrok obiskuje 
športno-plezalni krožek (ŠPK) v 
organizaciji ŠPO PD Onger Tr-
zin. 

 Dovoljujem, da se fotografije in 
video zapisi, na katerih je otrok, 
objavijo na spletnih straneh druš-
tva oz. kako drugače predstavijo 
v javnosti. 

 Navedene osebne podatke bomo 
uporabljali le za potrebe ŠPK PD 
Onger Trzin. 

 

KAKO SE PRIJAVITE? Izpolnjeno fotografirano ali skenirano prijavnico čimprej pošljite na  
e-naslov: info@onger.org. 

Razred: ___________   Telefon: ____________________________________ 
 
E-naslov: __________________________________________________________ 

Športno-plezalni odsek (ŠPO) PD Onger Trzin tudi v letošnjem šolskem letu organi-
zira športno-plezalni krožek (ŠPK). Plezalni krožek poteka na plezalni steni v veliki 
telovadnici OŠ Trzin vsak teden (razen praznikov, počitnic) do konca maja 2022. 
 

1. skupina (2. in 3. triada): ponedeljek od 18.30 do 20.00, 
začetek: 20. 9. 2021. 

2. skupina (1. triada): torek od 17.00 do 18.30, 
začetek: 21. 9. 2021. 

 

Pri krožku bo na voljo vsa potrebna oprema (plezalni pasovi). Kdor ima svojo 
(plezalni copati), naj jo prinese s seboj. Krožka vodita športni plezalki Mojca 
Kastelec in Špela Kešnar. Udeleženci krožka so dolžni upoštevati navodila tre-
nerk in skrbeti za red. 
 

 Vse aktualne informacije lahko najdete na spletni strani www.onger.org 
(Športno-plezalni odsek) in na FB strani PD Onger Trzin. 

 Pošiljanje računov ter obveščanje staršev poteka preko elektronske pošte, 
zato vas prosimo, da na prijavnico napišete točen in veljaven e-naslov in GSM 
številko. 

 

Finančne zadeve: 
 Vsi, ki boste obiskovali športno-plezalni krožek, postanete člani ŠPO Onger 

Trzin (članarina PD Onger Trzin za osnovnošolce ni vračunana v ceno krožka. 
V letu 2021 je znašala 8,00 €. Ker velja članarina za tekoče in ne šolsko leto, jo boste 
posebej poravnali januarja 2022.). Ugodnosti članarine si preberite na spletni strani druš-
tva (zavaro-vanje, popusti pri nakupu plezalne opreme, ...). 

 Prispevek staršev (za celo šolsko leto - september/maj): 100,00 € * 
O višini prispevka za vse, ki bi začeli krožek obiskovati kasneje, odloča UO PD Onger Trzin. 
 

VABLJENI! 

 
* V publikaciji OŠ Trzin je pomotoma zapisana cena izpred dveh let, ki pa že takrat ni pokrivala realnih stroškov. 


