
Pozdravljeni, 
 
Obveščamo vas, da smo se v NK Tolmin, tudi na željo nekaterih izmed vas, odločili za enotno opremljanje  
naših mlajših selekcij nogometašev.  
 
Osnovni namen te naše poteze je v želji, da so naši fantje na treningih in tekmah opremljeni čim bolj enotno, 
da s tem, kot ekipa, izgledajo čim boljše ter da se s tem veča prepoznavnost oziroma identiteta našega 
kluba . Hkrati je vam, zaradi nabave opreme v večjih količinah, omogočen velik prihranek v ceni za nakup 
opreme, ki jo za nogomet vaš otrok v vsakem primeru potrebuje.   
 
Zelo je zaželeno, da se odločite vsaj za naročilo tako imenovanega "obveznega" boxa opreme. Še boljše pa 
je, če se odločite za tako imenovani »super« box, kar je z vidika cene posameznega izdelka v kompletu, tudi 
najugodnejše.   
 
Na voljo sta torej dve opciji nabave opreme (obvezni box in super box), ki sta sestavljena, kot je navedeno 
spodaj (priložena je tudi slika – namesto kape, so v super boxu rokavice).  
 
"OBVEZNI" BOX  je sestavljen iz TRENING DRES, TRENING HLAČKE, NOGAVICE, VETROVKA, TORBA 
IN PARADNA TRENIRKA. 
Cena: 60€ 
 
"SUPER" BOX  je sestavljen iz TRENING DRES, TRENING HLAČKE, NOGAVICE, VETROVKA, BUNDA, 
TORBA, ZIMSKE ROKAVICE, TRENING TRENIRKA IN PARADNA TRENIRKA 
Cena: 85€ 
 

 
 
V ceni obeh kompletov opreme je vključen tudi tisk grba oziroma napis NK Tolmin na večino opreme, tako da 
je cena za komplet opreme res ugodna in je ni mogoče dobiti v redni prodaji niti po približno podobnih 
cenah.     
 
Pomerjanje opreme  se bo vršilo naslednji petek 3. februar oz. četrtek 9.februar (za ekipi U13 in U15 !!) po 
koncu vsakega treninga. Ob pomerjanju je obvezno tudi pla čilo  celotne cene izbranega boxa. Plačilo bo v 
gotovini, za kar prejmete potrdilo, oprema pa bo dobavljena v roku ca 2 tednov po zbranih naročilih vseh 
selekcij.   
 
Vsako leto bo omogočeno ponovno nabavljanje opreme (tudi posameznih kosov), prav tako bomo organizirali 
menjavo opreme med otroci različnih starosti in velikosti.   
 
V upanju, da se boste odločili za nakup vsaj »obveznega« boxa opreme vsa lepo pozdravljamo. 
 
Uprava NK Tolmin  


