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ODBOJKARSKA ŠOLA TRIGLAV 

ODBOJKA JE KOLEKTIVNI ŠPORT ZA DEKLETA IN FANTE  

MLADE NAUČIMO DELATI V TEAMU 

Odbojka v zadnjem času v Sloveniji doživlja pravi boom. Slovenija bo tako v ženski kot v moški konkurenci 
nastopila septembra na evropskem prvenstvu, kar je prvič v zgodovini slovenske odbojke. Fantje so zmagali 
v evropski ligi in si zagotovili svetovno ligo, mladinci so se v izjemno številčni in močni konkurenci prebili 
na svetovno prvenstvo v Mehiko. Odbojka je najmnožičnejši olimpijski šport, saj ima mednarodna zveza 
največje število članic med vsemi športi in se je zato še posebej težko prebiti med najboljše.  

Vsi ti uspehi prihajajo predvsem kot posledica odličnega dela v klubih, kjer tudi prispevek Odbojkarske šole 
Triglav ni zanemarljiv. Vsako leto prispevamo igralce v reprezentančne selekcije. Poleg tega pa, kar je 
najpomembnejše, pomagamo pri vzgoji mladih, saj je odbojka eden redkih kolektivnih športov, ki 
enakomerno razvija vse telesne sposobnosti in spretnosti, pa tudi vztrajnost in timski duh, ki sta velikega 
pomena za napredek in razvoj mladih pri vstopanju v poklicne kariere tudi izven športnih terenov. 

Vabimo vas, da svojim otrokom ponudite možnost telesnega in osebnostnega razvoja v ekipnem športu, 
ki združuje največje število držav na svetu, mi v Odbojkarski šoli Triglav pa se bomo potrudili, da z dobrim 
strokovnim delom upravičimo vaša pričakovanja. 

V selekcije Odbojkarske šole Triglav, ki jih bodo vodili vrhunsko usposobljeni trenerji z licencami 
Odbojkarske zveze Slovenije, vpisujemo: 

A) deklice in dečke letnika 2003 in mlajše – vodja programa prof. Petra Maček Zarnik 
B) fante in dekleta letnika 2001 in 2002 – selekciji vodita Nik Krivec in Franci Babnik Jeglič 
C) mladostnike, ki vadijo v selekcijah kadetov in mladincev, pod vodstvom prof. Aleša Cente 

Članarina in vadnina znaša:  

 v programu A) 330,00 EUR – plačljivo do 15.10.2015 ali 360,00 EUR plačljivo v 10 obrokih, 

 v programu B) in C) 360,00 EUR – plačljivo do 15.10.2015 ali 390,00 EUR plačljivo v 10 obrokih. 

Dodaten prispevek bo še za dopolnjevanje tekmovalne opreme (dresi, trenirke, …). 

Vse, ki imate kakršnokoli možnost pomagati pri pridobivanju sponzorskih ali donatorskih sredstev, pa 
vabimo, da nam pri tem pomagate in si na ta način tudi s pridobljenimi sredstvi znižate članarino in vadnino 
v višini 50% pridobljenih sredstev. 

V prvih dneh nove sezone vas bomo povabili tudi na informativni sestanek, kjer vam bomo delo v selekciji 
in klubu podrobneje predstavili. 
 

 

IZPOLNITE STARŠI ali SKRBNIKI  

Potrjujem prejem vabila in dovoljujem, da hčerka / sin   

rojen(a)   v / na   obiskuje vadbo pod vodstvom trenerja in se 

vpiše v članstvo Odbojkarskega kluba Triglav Kranj. 

Vadnino in članarino želim plačati v (obkrožite) a) enem (1) obroku b) desetih (10) obrokih 

Ime in priimek starša ali skrbnika:   

e-pošta*:  @  Telefon (mobilni):   

Podpis starša / skrbnika:  

* Položnice bomo pošiljali preko elektronske pošte, zato je 

podatek e-pošta obvezen. 
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