
Drage igralke, dragi starši! 

 

V OK Braslovče se zavedamo pomembnosti 

šole odbojke pri razvoju odbojkarskega 

znanja pri naših najmlajših igralkah, zato 

bomo tudi letos organizirali šolo odbojke, da 

nadgradimo predvsem tehnično znanje deklet 

pri prvinah pomembnih za odbojkarsko igro.  

V nadaljevanju si preberite nekaj več 

podatkov o šoli odbojke 2018. 

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 

Šola odbojka je namenjena deklicam, ki so  v 

šolskem letu 2017/2018 obiskovale od 1. do 

vključno 7. razreda osnovne šole. 

KJE BOMO TRENIRALI 

V telovadnici OŠ Braslovče. 

KDAJ BO ŠOLA ODBOJKE POTEKALA 

Od 24.8. (zbor v telovadnici ob 16. Uri)  do 

28.8.2018 (odhod ob 18. Uri). 

KOLIKŠEN JE PRISPEVEK STARŠEV 

Prispevek staršev je 100 eur. Možno je 

plačilo v dveh obrokih: 1. Obrok 50 eur do 

30.6.2018 in drugi obrok, 50 eur, prvi dan 

šole odbojke, to je 24.8.2018. Plačilo v enem 

obroku naj bo izvedeno do 30.6.2018. 

 

 

 

KAKO BO POTEKAL DAN: 

 

8:00  

Zajtrk 

9:00 – 10.00  

Pospravljanje prostora za spanje in priprava 

na trening 

10:00 – 12:00  

Dopoldanski trening 

13:00  

Kosilo 

14:00 – 15:30  

Prosto 

16:00 – 18:00  

Popoldanski trening 

19:00  

Večerja 

20:00 – 21:00  

Večerno druženje 

21:00 – 22:00  

Priprava na spanje in spanje 

 

Spali, jedli in trenirali bomo v telovadnici, ki 

bo teh 5 dni naš dom. S tem bomo izboljšali 

naše odbojkarsko znanje in krepili tudi 

medsebojne odnose, ki so v ekipnem športu še 

kako pomembni. 

 

PRIJAVNICA NA ŠOLO ODBOJKE 2018 

S to prijavnico spodaj podpisani starš 

oziroma zakoniti zastopnik otroka prijavlja na 

Šolo odbojke 2018 v organizaciji 

Odbojkarskega kluba Braslovče.  

Ime in priimek deklice: 

______________________________ 

Rojena: ________________________ 

Naslov:____________________________

___________________________ 

Posebnosti in opozorila: 

______________________________ 

Kontakt v času šole odbojke: 

Ime in priimek: 

___________________________  

Telefon: ___________________ 

Datum: _________________ 

Podpisal (TISKANO): 

______________________  

Podpis: ____________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpolnjeno prijavnico vrnite trenerju ali na 

naslov OK Braslovče, Braslovče 29, 3314 

Braslovče najkasneje do 30.6.2018. 

Prijavnico lahko pošljete tudi na mail 

taja.steblovnik@siol.net  

 

Za vse dodatne informacije pokličite na 

telefon 041 512 813 (Taja), 031 600 458 

(Janja) ali 031 610 496 (Silva). 

 

 

 

 

Kaj potrebujemo na šoli odbojke:  

- Osebno higieno (zobno ščetko, zobno 

pasto, milo, glavnik, gumice in špange) 

- Brisačo za tuširanje, brisačko za 

obraz ter brisačo za kopanje 

- Zadostno število majic za trening (9 

treningov!) 

- Kratke hlačke za trening 

- Trenirka 

- Majice in hlačke za prosti čas 

- Pižama 

- Spalna vreča (lahko tudi rjuho, kovter 

in povšter) – spali bomo na blazinah 

- Športne copate za treninge 

- Ščitnike za kolena 

- Natikači 

- Obuvalo za prosti čas 

- Copati 

- Kopalke 

- Pokrivalo 

- Kremo za sončenje 

- Vrečko za umazano perilo 

- Zdravstveno izkaznico 

- Velikoooooo dobre volje! 

Če katera deklica potrebuje zdravila, naj ima 

le ta s seboj. Na prijavnici starši pod 

posebnosti zapišite navodila za jemanje 

zdravil. 
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