
 
 

Spomladanske priprave NK Šmartno Ljubljana 2022 
  

Kje: Terme Čatež             Kdaj: od 10. do 13. marec 2022 
 

Spoštovani,   

dobro trenažno in tekmovalno leto je pogojeno s kvalitetnim in zavzetim delom. Osnovno 

bazo pripravljenosti predstavlja celotno pripravljalno obdobje, ki svojo »piko na i« dobi prav 

na pripravah. S skupnim druženjem bomo dosegli večjo povezanost v klubu in boljšo 

pripravljenost posameznikov.  

 

Cena priprav 180 € 
Cena vključuje: nastanitev s polnim penzionom (ob kosilu in večerji je vključena navadna 

voda v vrčih) • uporaba bazena in fitnesa v hotelu (termin po predhodnem dogovoru) • soba 

za sestanke in video analizo, prostor za športno opremo • uporaba nogometnega igrišča za 

treninge (po dogovoru); igrišča so oddaljena od hotela 200 m • organizacija prijateljskih 

tekme za vsako ekipo, vsaj 2 tekmi in 6 treningov • v času bivanja 1 x vstop v Zimsko 

Termalno Riviero • Wi-Fi • Turistična taksa • prevoz s turističnim avtobus v obe smeri • prvi 

dan pričnemo z večerjo, zato bo klub zagotovil popoldansko okrepčilo (sendvič in sok) • 

povratek v nedeljo po kosilu.  

 

Plačilo je možno tudi v treh obrokih in sicer 1. obrok do 30.1.2022, in 2. obrok do 28.2.2022 

in tretji obrok pred odhodom na priprave. Znesek (obrok ali celoten znesek) igralci 

poravnajo pri svojem trenerju, za kar dobijo potrdilo o plačilu. Prijavnice oddajte svojim 

trenerjem do 25.1.2022, da potrdimo število udeležencev. Za vse dodatna vprašanja se obrnite 

na trenerje ali elektronski naslovi: info@nksmartno.si in postregli vam bomo z dodatnimi 

informacijami in pojasnili. Na priprave odhajajo naslednje selekcije: U11, U13, U15, U19.  

Na priprave odhajamo v enotni – klubski opremi. Kdor opreme še nima, naj to uredi pri 

sekretarju (Adi Slekovec). Z otroci na priprave odhajajo tudi njihovi trenerji, ki bodo pred 

odhodom organizirali sestanek s starši.  
 

S seboj priporočamo (starši prosimo, da se odločate sami na podlagi poznavanja vašega otroka): 

- 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, 4 pare štucnov, ščitniki, kopačke, tekaški športni copati, športni copati za 

dvorano, kratke hlače (obvezno klubske modre), kratke majice (obvezno klubska rdeča),  

- majice z dolgimi rokavi + pod majica (lahko tudi pod hlače),  

- trenirka (obvezno obe klubski: paradna in delovna),  

- vsaj en anorak (obvezno klubski), vetrovka, lahko pelerina ali dežnik,  

- osebna in zdravstvena izkaznica – OBVEZNI, 

- 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). 

 



 
 

Prijavnica 
 

Spodaj podpisani (-a) __________________________________________________________, v 

imenu vseh v nadaljevanju navedenih udeležencev, s svojim podpisom potrjujem našo prijavo na 

»nogometne priprave«.  

Poimenski seznam vseh udeležencev iz naše strani je sledeč:  

Ime: Priimek: Naslov: Starost (navedba potrebna le za otroke)  

1. 

____________________________________________________________________________________________________  

2. 

____________________________________________________________________________________________________  

3. 

____________________________________________________________________________________________________  

4. 

___________________________________________________________________________________________________  

 

Posebne želje:  
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 

Aranžmaje bomo plačali v (ustrezno obkroži): 1.  2.  3.  obrokih  

 
(plačila po obrokih morajo biti realizirana do: 1. obrok 30.1.2022, 2. obrok 28.2.2022, 3. obrok do odhoda) 

 

 

Podpis:___________________________________ 

 
 

 

V / na __________________________________, dne: ______________________________ 

 


