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VADBA ODBOJKE V  

ODBOJKARSKI ŠOLI ČEBELICA   
bo v šolskem letu 2017/2018 na naslednjih šolah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJAVNICA 

Ime in priimek otroka _________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča____________________________________________________ 

Poštna številka_______________         Pošta______________________________________ 

Rojstni datum otroka____________________ Telefon otroka (GSM)____________________ 

Velikost majčke (T-shirt)_________________  Velikost noge__________________________ 

Osnovna šola_____________________________________          Razred________________ 

Telefonska številka otroka doma/GSM)____________________________________________ 

E-naslov______________________________          Podpis otroka______________________ 
 

 

OŠ ZREČE;   
SUPER MINI (predšolska, 1-3 raz.)

torek, četrtek 15.30-17.00 
Jožica 041 988 101 

OŠ ZREČE selekcija MALA  
6-7 razred, tudi katera mlajša 

  torek, petek 
15.30–17.00 

Patricija 031 824 906 
 

OŠ ZREČE;  selekcija MINI (3-5 r.) 
torek, četrtek 17.00-18.30,  

petek 15.30-17.00 
Jožica 041 988 101 

OŠ ZREČE  
selekcija STAREJŠE DEKLICE  

8-9 razred; tudi katera mlajša 
torek,sreda, četrtek, petek 

17.00-18.30 
Carmen 031-232-075 

 

VPIS JE MOŽEN ČEZ CELO ŠOLSKO LETO PRI TRENERJIH NA TRENINGIH  

OŠ VITANJE (6.-9.r).
Ponedeljek  
 15.30 – 17.00 

OŠ VITANJE (1.-5.r). 
Ponedeljek  

 17.00 – 18.00 
 

Patricija 031 824 906 

Patricija 031 824 906 

PRIČNEMO 
27.11.2017 
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Spoštovani starši in bodoče odbojkarice ! 

ODBOJKA je ekipni šport, sestavljen iz dveh ekip (pri mini odbojki so v ekipi 3 igralci, pri mali 4 
in pri veliki 6 igralcev), ki ju loči mreža. Igralci lahko uporabljajo katerikoli del telesa, vendar 
žoga ne sme biti nošena, prav tako se je igralec ne sme dotakniti dvakrat zapored. Namen igre je 
poslati žogo preko mreže tako, da bi v nasprotnikovem polju padla na tla, ter preprečiti, da bi 
padla na tla na lastni strani igrišča. Vsaka ekipa se lahko največ trikrat dotakne žoge in z tretjim 
udarcem pošlje žogo na nasprotnikovo igralno polje. Igra se začne s servisom. Igralec z njim 
pošlje žogo preko mreže v nasprotnikovo igralno polje. Ekipa dobi točko takrat, ko žoga, ki jo je s 
servisom igralec poslal na nasprotno stran igrišča pade na tla nasprotnikom. 

Odbojka in odbojka na mivki sta v Sloveniji vedno bolj uspešni in priljubljeni. Vse tiste, ki bi 
odbojko rade  bolje spoznali, vabimo, de se nam pridružite na treningih na OŠ Zreče. Kmalu tudi 
na kateri od drugih sosednjih šol. 

Vpis ni omejen, a svetujemo, da to storite čim prej. Izpolnjeno prijavnico prinesete neposredno 
pred treningom trenerju posamezne starostne skupine. Dodatne informacije dobite tudi pri 
trenerjih posameznih selekcij pred ali po treningih; lahko tudi pri glavnem trenerju prve članske 
ekipe kluba Borisu Klokočovniku na GSM  051 635 220 ali boris.klokocovnik@siol.net.  

Spoštovani starši in skrbniki otrok, obenem pa vas vabimo , da se udeležite tudi kakšne 
odbojkarske tekme naših ekip, se prepričate o našem delu in seveda spodbujate vaše otroke k 
prizadevnemu delu in hkrati naše igralke za še boljše rezultate. 
 
Lep športni pozdrav      EKIPA OK SWATYCOMET ZREČE 
 
 
 

PODATKI STARŠA OZ. SKRBNIKA MLADOLETNE OSEBE 

Ime in priimek ______________________________________________________________ 

Elektronski naslov_____________________________________GSM___________________ 

Podpis starša oz. skrbnika:___________________________________________ 

          Datum podpisa:________________________ 

Kot starš oz. skrbnik s podpisom soglašam: 
• da moj otrok postane član O K Swatycomet Zreče; zav ezujem se, da bo delov al skladno s statutom društv a, vadil na lastno 

odgov ornost in dov oljujem klubu objavo športnih fotografij ter posnetkov , 
•  da s članstv om pridobi v se ugodnosti društv a in da bo izpolnjev al v se dolžnosti, 
• da O K Swatycomet Zreče osebne podatke hrani in uporablja v  skladu z Zakonom o v arstv u osebnih podatkov za namene 

članskega razmerja, za namene neposrednega trženja, ter jih ne bo posredov al tretjim osebam, razen partnerjem O K 
Swatycomet Zreče, 

• z objav o športnih fotografij in člankov  v  medijih in sredstv ih javnega obveščanja. 

 


