
 
Spoštovani starši, 
 
NK Brinje Grosuplje že vrsto let izvaja dejavnost nogometnih krožkov v prvih razredih osnovnih šol. 
Zavedamo se, da so gibanje, igra in gibalni razvoj pomembni dejavniki za celovit otrokov razvoj. Poleg tega 
bodo udeleženci na krožku spoznali tudi prve korake nogometne igre. 
 
Vadba bo potekala v dvorani OŠ POLICA: 
vsako SREDO 7.30 - 8.20 za učence 1. - 5. razreda. Začnemo 21.9.! 
 
Poleg tega bomo organizirali tudi turnir krožkov vseh osnovnih šol, kjer vodimo interesno dejavnost. V dvorani 
Brinje v Grosuplju pozimi in na stadionu NK Brinje v toplejšem vremenu se bodo otroci tako lahko pomerili med 
seboj. 
 
Na nogometni krožek se lahko prijavijo učenci in učenke, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 1. - 5. 
razred. 
Otroci naj imajo na vsako aktivnost s seboj: čisto športno obutev, kratke hlače (ali trenirko), kratko majico ter 
pijačo. 
 
V šolskem letu 2022/2023 se za vadbo zaračuna prispevek v višini 60,00 € za celo šolsko leto.  
 
Položnica vam bo izstavljena v dvakratnem znesku v višini 30,00 eur, januarja in aprila. 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete (051321418 Borut) ali nam pišete na info@nkbrinje.si. 
 
V kolikor ste vi ali vaš otrok zainteresirani, da z nogometno vadbo pričnete v organiziranem klubskem okolju, 
kjer je število treningov in program dela zastavljen bolj ambiciozno vas vabimo, da si ogledate našo spletno 
stran www.nogometniklub-brinje.si. Za vse nadaljnje informacije glede vpisa, programa dela, pogostosti 
treningov, ipd. se lahko obrnete na trenerja posamezne selekcije ali na Boruta Kolariča, tel. 051/ 321 418. 
  

 
PRIJAVNICA - NOGOMETNI KROŽEK  

(slikajte s telefonom in pošljite na 051321418) 
 
Prijavljam otroka (ime in priimek) ______________________________________, rojen __________________ 

ki obiskuje (razred) ______________  na nogometni krožek na osnovni šoli Polica. 

 

Ime in priimek starša:____________________________________ 

E-Mail ______________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________                       

                      (ulica, kraj in poštna številka). 

 
 
Podpis starša: _________________________  Kraj in datum:______________________________ 
 
Navedene osebne podatke bomo v NK Brinje Grosuplje uporabili izključno z namenom vodenja evidence prijavljenih otrok 
v krožek in izstavitve računa. Vašo prijavnico smatramo kot osebno privolitev za obdelavo podanih podatkov. NK Brinje 
Grosuplje se zavezuje, da navedeni osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam. 


