
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani starši, prijatelji, selekcije ! 
 
Na priprave gre naslednje selekcije: U10, U11, U12/13, U15, U17 in U19.  
Na priprave odhajamo OBVEZNO VSI v enotni – klubski opremi.  
Kdor opreme še nima, naj to uredi pri sekretarju (kontakt spodaj). 
 
Z otroci na priprave odhajajo tudi njihovi trenerji. Ne bo nam hudega in imeli se bomo zagotovo odlično. 
Upamo lahko le še na srečo z vremenom. 
 
ODHODI:  

1. zbor za odhod selekcij U15, U17 in U19 bo v nedeljo 11.03.2018 ob 9.00 uri na parkirišču pred 
Kolosejem v Ljubljanskem BTC. Predviden povratek v sredo 14.03.2018 okoli 18.00. 
 2. zbor za odhod selekcij U10, U11 in U12/13 bo v nedeljo 18.03.2018 ob 9.00 uri na parkirišču 
pred Kolosejem v Ljubljanskem BTC. Predviden povratek v sredo 21.03.2018 okoli 18.00 
 
S seboj (predvsem v upanju na najlepše vreme) priporočamo (Vse navedeno je zgolj naš predlog. Starši 
prosimo, da se odločate sami na podlagi izkušenj in poznavanja Vašega otroka. seznam dopolnite po 
sistemu: » raje več kot manj«.): 
 

- Pižama 
- copati za hotel 
- 2x velika brisača 
- 2x mala brisača 
- pribor za osebno higieno (zobna krtačka, pasta, milo, šampon, itd …) 
- spodnje perilo za štiri dni in kopalke za bazen 
- vsaj 6 parov nogavic, vsaj 4 pare štucnov (raje 6 parov) 
- ščitniki, kopačke, tekaški športni copati, športni copati za dvorano 
- vsaj 4 x kratke hlače (obvezno klubske svetlo modre) + lahko še kakšne dodatne 
- vsaj 5 x kratka majica (obvezno klubska rdeča) + 3 x še kakšna dodatna – obvezno rdeča 
- vsaj 2 x majica z dolgimi rokavi + pod majica (lahko tudi pod hlače) 
- pulover, 2x zgornja trenirka (obvezno obe klubski: paradna in delovna) 
- vsaj 2x spodnja trenirka (obvezno obe klubski: paradna in delovna) 
- vsaj en anorak (obvezno klubski), vetrovka, lahko palerina ali dežnik 
- podmetna blazina za plažo (priporočljiva pri raztegovanju na igrišču) 
- Osebna igrača in družabne igre (šah, monopoli, človek ne jezi se, karte, itd …) 
- OSEBNA IZKAZNICA in Zdravstvena izkaznica – OBVEZNI ! 
- Mobitel sicer lahko, vendar bo shranjenen pri strokovnem kadru in bo igralcem na voljo v času 

počitka po kosilu in v času po večerji, prav tako lahko kakšen €, vendar ne pretiravajte 
(mobitele, zabavno elektroniko in denar imajo vsi igralci s seboj na lastno odgovornost !!!) 

- Vse ostalo lahko dodate sami po potrebi in vesti 
 
Za informacije smo na voljo na GSM1: 031 617 100 (Adi – sekretar), GSM2: 040 812 343 (trener Anželj 
– U15), GSM3: 070 760 001 (trenerja Zalar in Đekić – U17 in U19), GSM4: 031 395 140 (trener 
Baranašič – U10), GSM5: 040 272 723 (trener Miletič – U11) in GSM6: 070 856 247 (trener Rupnik – 
U12/13). Pa srečno pri pripravi potrebščin za noro štiri dnevno nogometno izkušnjo! 

Kje?: UMAG, ISTRA, hotel SOL GARDEN **** 
Kdaj?: prvi termin: 11.3.- 14.3.2018, drugi termin: 18.3.- 21.3.2018 

NOGOMETNI KLUB ŠMARTNO 
NK Šmartno, Jarška cesta 36/a, 1000 Ljubljana, Davčna številka: 40861228 

SEZNAM POTREBŠČIN 


