
 

PRIJAVNICA  
 

Ime:____________________________________________ 

Priimek:________________________________________         

Datum rojstva:___________________________________  

Naslov:_______________________                 __________  

Pošta in kraj: ____________________________________ 

Šola:________                                   ___________________ 

Velikost majice: (obkroži) 

   6      8     10     12     14     S    M    L    XL   

Kontakt starša:__________________________________                                     

El. pošta:_________       ___________________________ 

Zdravstvene ali druge posebnosti otroka (alergije, 

bolezni, dieta):    _________________________________  

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
S podpisom prijavnice se starš oz. skrbnik strinjam, da se 
prijavljeni lahko v času Poletnega košarkarskega tabora od 28.8. 
do 31.8.2017 udeležuje vseh športnih aktivnosti. Soglašam, da 
trener ne prevzema odgovornosti za nesreče in poškodbe, ki bi 
nastale kot posledica neupoštevanja trenerjevih navodil. 
Dovoljujem tudi objavo fotografij na spletni strani kluba. 

 
Kraj in datum:_________________________________       

Podpis starša/skrbnika:_________________________      

                                            
---------------------------------------------------------------------- 

Izpolnjeno prijavnico oddajte svojemu trenerju ali jo pošljite na 
naslov kluba: KK Elektra, p.p. 9, 3325 Šoštanj ali e-mailu: 
info@kk-elektra.si. Zadnji rok za prijavo je 18.8.2017! 
Prijavnina se poravna do pričetka tabora preko UPN naloga ali 
preko spleta na naslov: KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova 
cesta 8, 3325 Šoštanj, TRR št.: SI56 0510 0801 3835 296, BIC 
ABANSI2X, v polje namen vpišete "PRIJAVNINA TABOR 2017" ali 
na prvi dan tabora v gotovini – 28.8.2017! 

 
 

  

KKaajj  jjee  kkooššaarrkkaarrsskkii  ttaabboorr??  
 

Košarkarski tabor je pogled na svet in življenje 
skozi košarko. Z udejstvovanjem boste pokazali 
svojo trdnost, samozavest in željo po tem, da 
postanete zdrave in zrele osebnosti za vse 
izzive, ki vas čakajo v življenju. V košarkarskem 
taboru potekajo treningi in tekmovanja, 
predvsem pa gre za spoznavanje novih 
prijateljev, skupna druženja in zdrav način 
preživljanja prostega časa v poletnih mesecih. 
Skozi naša druženja se bomo dotaknili vseh 
pomembnejših elementov in prvin košarkarske 
igre, jih izboljšali in hkrati vztrajali v športnem 
duhu in razvijanju prijateljstva. 

 

 

 

 
IZVAJALEC PROGRAMA: 

Košarkarski klub Elektra 

 
www.kk-elektra.si 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

PPoolleettnnii  kkooššaarrkkaarrsskkii  ttaabboorr  

ŠŠOOŠŠTTAANNJJ  22001177  
 
 

Vabljeni fantje in dekleta od 1. do 9. razreda 
(košarkarsko predznanje ni pogoj za udeležbo na taboru) 

 

 222888...   ---   333111...   AAAVVVGGGUUUSSSTTT   222000111777   
vsak dan od 9h do 12h 

 

   
 

ŠPORTNA DVORANA  
OŠ KDK ŠOŠTANJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kk-elektra.si
http://www.kk-elektra.si/


 
 

 
Strokovno vodstvo: 

o Trenerji KK Elektra (Tomaž Herman, 

Mojmir Miško Cilenšek) 

 

  Prijavnina: 

o 30,00 EUR  

 

  V ceno je zajeto: 

 spominska majica s kratkimi rokavi 

 malica (vsak dan) 

 strokovno vodstvo 

 košarkarska žoga 

 

  Kje: 

o Športna dvorana OŠ KDK Šoštanj 

 
 

  Zbirno mesto: pred Športno dvorano OŠ KDK 
Šoštanj, 28.8.2017 ob 08.45h 

 
 
 

 Dodatne informacije: 031/429-319 
www.kk-elektra.si 

 

 

 

 

ZZaakkaajj  ssee  ggaa  uuddeelleežžiittii??  
  

Otroštvo je obdobje življenja, v katerem se na 
najboljši način povezujejo družabni, vzgojni in 
športni cilji. Košarka je šport, ki se neprestano 
prilagaja duhu in potrebam sodobnega 
življenja. S to atraktivno igro želimo otrokom 
približati pot do športa, človekoljubja in 
strpnosti. Pomagati želimo pri vzgoji in 
razvijanju otroka v osebnost, ki bo vsem v 
ponos. Verjamemo, da lahko košarka kot 
vsestranska športna dejavnost dosti pripomore 
k oblikovanju teh življenjskih vrednot. Z žogo 
bodo otroci aktivno zapolnili svoj prosti čas, se 
pri tem učili in uživali. Poskrbljeno bo tudi za   
druge  aktivnosti in razvedrilo, predvsem pa za   
varnost med trajanjem tabora. 

 

 

 

 
 

Udeleženci košarkarskega tabora 2016  
 

 

 

 

PRIJAVNICA  
 

Ime: __________________________________________  
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Šola:________                                   ___________________ 

Velikost majice: (obkroži) 

   6      8     10     12     14     S    M    L    XL   

Kontakt starša:_________________________________                                     

El. pošta:_________       __________________________ 
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Kraj in datum:___________________________________       

Podpis starša/skrbnika:___________________________      

                                            
---------------------------------------------------------------------- 

Izpolnjeno prijavnico oddajte svojemu trenerju ali jo pošljite na 
naslov kluba: KK Elektra, p.p. 9, 3325 Šoštanj ali e-mailu: 
info@kk-elektra.si. Zadnji rok za prijavo je 18.8.2017! 
Prijavnina se poravna do pričetka tabora preko UPN naloga ali 
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cesta 8, 3325 Šoštanj, TRR št.: SI56 0510 0801 3835 296, BIC 
ABANSI2X, v polje namen vpišete "PRIJAVNINA TABOR 2017" ali 
na prvi dan tabora v gotovini – 28.8.2017!
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