
 

 

 

Kranj, 25. 1. 2010 

 

SODELOVANJE GIMNAZIJE ESIC Z ODBOJKARSKIMI KLUBI 
 

Spoštovani starši, 

 

Vaš otrok bo v šolskem letu 2010/11 sedel v srednješolske klopi.  

 

Za uspešno delovanje je potrebno čim boljše sodelovanje kluba s šolskim sistemom, saj je športnikova (v 

tem primeru odbojkarjeva) uspešnost v šoli predpogoj, da bo uspešen tudi pri športnem udejstvovanju. 

 

Za dosledno in uspešno opravljanje vseh dolžnosti in nalog na obeh področjih je potrebno veliko 

usklajevanja in predvsem načrtovanja. Na prvem mestu je seveda šola, ukvarjanje z odbojko pa pomeni 

dopolnilno dejavnost, ki ima pozitivne učinke tako na fiziološki kot psihološki ravni.  

V šolskem letu 2010/11 pripravljamo prvič vpis v odbojkarski razred. Za sodelovanje smo se povezali s 

tremi odbojkarskimi klubi: Odbojkarski klub Triglav Kranj, Ženski odbojkarski klub Triglav Kranj in 

Odbojkarski klub UKO Kropa.  

 

Cilj povezovanj je dijakom omogočiti optimalne pogoje za učenje in trening. Obremenitve športnikov se iz 

leta v leto povečujejo, usklajevanje treningov, tekmovanj in šole pa za starše in dijake postaja vse večji 

problem. Zato smo se odločili, da v enem razredu zberemo dijake in dijakinje, ki se ukvarjajo z odbojko. 

Povezovanje dijakov s z istimi cilji omogoča lažje spremljanje dejavnosti v šoli in pri odbojki, dijaki imajo 

podobna razmišljanja in interese, zato se tudi med seboj bolj razumejo. 

 

Ena od poglavitnih prednosti je prilagoditev urnika, ki bi dijakom in dijakinjam omogočil več prostega časa. 

Tako bi dijaki en do dva treninga (odvisno od števila vpisanih) na teden izvedli takoj po pouku v šolski 

telovadnici pod vodstvom strokovnega odbojkarskega trenerja iz kluba. S tem bi pridobili čas v 

popoldanskih urah in bi ga lahko več namenili učenju, s čimer bi izboljšali tudi učni uspeh dijakov. 

 

Poleg te poglavitne prednosti bi dijaki, ki trenirajo odbojko, imeli še druge ugodnosti: 

 najmanj status športnika B, reprezentanti, status A; 

 pedagoškega koordinatorja, ki bo skrbel za sprotno spremljanje njihovega učnega uspeha, 

sodelovanje s trenerji, razrednim učiteljskim zborom, razrednikom in starši; 

 prilagoditev časa toplega obroka treningom. 

 

Program ekonomske gimnazije bodoče dijake odlično pripravi na poslovno komuniciranje, podjetniške izzive 

in obvladovanje informacijske tehnologije. V predmetniku sicer nimamo fizike, vendar jo bomo v 3. in 4. 

letniku ponudili vsem zainteresiranim dijakom, da bi jim tako omogočili čim lažji vpis tudi na naravoslovne 

in tehniške fakultete! 

 



 

 

Ker se bliža čas vpisov v srednje šole, bomo za vse starše, katerih otroci so vključeni v odbojkarsko vadbo, 

pripravili informativni sestanek, ki bo v četrtek, 4. 2. 2010, ob 17. uri, na ESIC, Gimnazija, Kidričeva 65, 

Kranj. 

 

Na sestanku vam bomo predstavili del o splošnem izobraževanju (ravnatelj), prilagajanju obveznosti in 

športni del (vodja odbojkarske šole OK Triglav), poglede, zakaj je ideja o odbojkarskem razredu dobra in 

zakaj klubi podpirajo tak projekt.  

 

Na sestanek so vabljeni vsekakor tudi zainteresirani učenci! 

 

Vsa dodatna vprašanja lahko posredujete po e-pošti na info@oktriglav.si ali jure.sink@guest.arnes.si; veliko 

informacij pa lahko dobite tudi na spletni strani http://gimnazija.esic.si ali na Facebooku: Gimnazija ESIC 

Kranj ter spletni strani OK Triglav Kranj http://www.oktriglav.si. 

 

V pričakovanju skorajšnjega srečanja vas lepo pozdravljamo. 

 

Ravnatelj: dr. Jurij Šink 
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