
KOŠARKARSKAŠOLA
KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK

PRIDRUŽI SE
košarkaricam in 
košarkarjem 
KK Vojnik!

INFO
Košarkarski klub Vojnik
031 299399 – RObERt
051 227315 – MAtEjA 
kkvojnik@siol.net

S pričetkom novega šolskega 
leta 2014/15 vabimo k vpisu v 
košarkarsko šolo nove učence in 
učenke. Vpisujejo se lahko otroci 
od prvega razreda naprej.

 Zakaj igrati košarko?Izboljša motoriko, kondicijo & koncentracijo
je dosegljiv vsakomur.Igraš s svojimi prijatelji.Enostavna za učenje.

Pravila so preprosta.
Potrebuješ samo žogo in ustrezno obutev.Spodbuja k pošteni igri (fair play).je polna zabave za dekleta in fante!
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Prijavnica na drugi strani!

zADOVOljStVO
zAbAVA & DElO

%100

 VPIS & PredStaVIteV

Uvodna predstavitev za vse bodoče nove 

igralce oz. igralke bo v torek,  

16. septembra ob 1800 uri 

v  novi telovadnici  OŠ Vojnik!

KK VOJNIK letak A5 sola 8_2013.indd   1 28/08/14   10:44



KOŠARKARSKAŠOLA
KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK

PrIJaVNICa za KOŠarKarSKI ŠOLO KK VOJNIK
Ime in priimek učenca:  

Šola (ali podružnica) :  

Razred:  

Datum rojstva:  

Naslov:  

Telefon doma:  

Mobili telefon:  

E-pošta:  

Podpis staršev ali skrbnika:  

Izpolnjeno informativno prijavnico oddajte na uvodnem sestanku, v tajništvu svoje 
šole ali profesorju športne vzgoje! 

Uvodni sestanek za vse nove igralce oz. igralke 
bo v torek, 16. septembra ob 1800 uri v novi 
telovadnici Vojnik! Enkrat mesečno se bodo 
odigrale tudi prijateljske tekme in košarkarski 
poligoni med temi šolami. Otroci, ki si želijo več 
se lahko vključijo tudi v klubske treninge, ki bodo v 
popoldanskem času in imajo enkrat tedensko tekme 
med vikendom pod okriljem KZS (Košarkarska 
zveza Slovenije).
Košarkarski klub Vojnik je vključen preko KZS v 
tekmovanje v katerem se merijo klubi med sabo. 
Poudarek je na sodelovanju mlajših otrok U11, U13 
in U15! Otroci se lahko pomerijo v košarki tudi v 
okviru šolskih tekmovanj. Sem štejemo košarkarski 
Superšolar (tekmovanje med šolami) in ŠKl-ju 
(prijavljene šole).  Ko osnovno šolo končajo lahko 
nadaljujejo svoje treninge v Vojniku v kategoriji 
kadetov (U17), mladincev (U19) in članov.

Vobljeni!✁

Dragi otroci in spoštovani starši!

V košarkarski šoli so otroci razporejeni v vadbene 
skupine po starosti in znanju. Pri začetnih skupinah 
je poudarek na igrivi košarki, ki z načinom in 
pravili vadbe sodeluje jr. NbA ligo. Košarkarska 
šola bo potekala za otroke, ki obiskujejo:

OŠ VOjnIK s pričetkom 18. 9. 2014     
 POn. in ČET.: 1600 - 1730

POŠ NOVA CeRKeV s pričetkom 17. 9. 2014        
 SRe.: 1545 - 1700

OŠ FRAnKOLOVO s pričetkom 8. 9. 2014       
 POn. in SRE.: 1420 - 1550

OŠ LJUBečNA s pričetkom 9. 9. 2014          
 TOR. in PeT.: 1530 - 1700

OŠ DOBRnA s pričetkom 8. 9. 2014       
 POn.: 1515 - 1615 6. - 9.r.
  1715 - 1830 1. - 5.r.
 SRE.: 1615 - 1730 1. - 5.r.
OŠ VITANJe s pričetkom 11. 9. 2014        
 čeT.: 1340 - 1425
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