
PRIČETEK REKREACIJE V 

VEČNAMENSKI DVORANI GORIŠNICA 

  

Spoštovane občanke in občani Občine Gorišnica, 

Tudi letos Vas vabimo, da se v mrzlih jesenskih in zimskih dneh razgibate, poklepetate in razbremenite 

vsakodnevnih skrbi.  Namreč,  Športna zveza Občine Gorišnica v sodelovanju s Fundacijo za šport, ki 

omogoča izvedbo programa »Gorišnica se giblje«, od 17. 10. 2016 naprej v večnamenski dvorani 

Gorišnica organizira rekreacijo za vse občanke in občane Občine Gorišnica. 

 

Izbor športnih disciplin je pester, tako da bo vsak udeleženec oz. udeleženka našel nekaj zase. 

Rekreirati se bo možno v naslednjih disciplinah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK izvajanja rekreacije: 

 

 vsak ponedeljek ob 20.30 uri dvoranski nogomet, 

 vsak torek in četrtek ob 20.30 uri, odbojka in košarka, 

 vsako sredo ob 20.30 uri plesni mix, badminton in namizni tenis, 

 vsak petek ob 20.30 uri dinamična krožna vadba, dvoranski hokej, 

 vsak torek in četrtek ob 18.30 uri, 19.30 uri in 20.30 uri telovadba za ženske 

 vsak četrtek ob 17.00 uri otroška vadba. 

Cena rekreacije: 

- mesečna karta za odbojko in košarko stane 10 EUR ( 8 terminov na mesec), posamezen  

obisk termina pa 2,00 EUR  

- sezonska karta stane 50 EUR (za predvidenih 5 mesecev rekreacije, tj. do konca meseca 

marca).   



- mesečna karta za telovadbo za ženske (8 terminov) znaša 15 EUR. Za udeleženke, 

starejše od 63 let, znaša mesečna cena 10 EUR. Za udeleženke, starejše od 70 let, je 

telovadba brezplačna. Cena posameznega termina znaša 3 EUR. 

 

- mesečnih kart za ostale rekreacijske discipline ni. Cena posameznega termina je 1,5 

EUR, razen za HIP HOP telovadbo, kjer je cena 2,00 EUR na termin. 

 

- otoška telovadba je brezplačna 

Mesečno in sezonsko karto bo možno kupiti na mestu rekreacije, lahko pa jo zainteresirani 

naročijo na GSM 051 438 305 (Ratko Matjašič).  

  

POSEBNO OBVESTILO:  

Na terminu mora biti prisotnih najmanj 10 udeležencev, v nasprotnem primeru rekreacija 

odpade. 

  

IZVEDBO PROGRAMA REKREACIJE »GORIŠNICA SE GIBLJE« JE OMOGOČILO 

SOFONANCIRANJE FUNDACIJE ZA ŠPORT. 

  

  

Predsednik Športne zveze občine Gorišnica, 

Ratko Matjašič l.r. 

 


