
Spoštovani! 
 
Nogometna zveza Slovenije izvaja projekta pod okriljem UEFA s področja promocije in razvoja 
dekliškega ter ženskega nogometa. Prirerditev v okviru tega projekta se imenuje :  Rada Igram 
nogomet, in ti? Prireditev smo izvedli tudi v okviru prireditve Festival športa mladih v organizaciji 
Zavoda za šport Planica v Kopru, kjer je imenitno uspela. Zavedamo se, da so potrebni  promocijski 
projekti – kot nadgradnja in predstavitev nogometnih tekmovanj ter aktivnosti, ki jih  dekleta že 
lahko koristijo, saj ima NZS tako dekliška tekmovanja in aktivne ženske nogometne klube, kot tudi 
možnost treniranja v MNZ/NZS Centrih.   Ustvariti želimo več  priložnosti za igranje nogometa za 
dekleta, povezovati dekliških programe z ostalimi aktivnostmi nacionalne zveze, ter širiti promocijo 
nogometa,ki je primeren šport tudi za dekleta. 
 
Ciljna publika (udeleženke) so vsa mlada dekleta od 6 – 15  let, šolarke – športnice in tiste začetnice – 
ki želijo pristopiti k športu in se seznaniti z njim.  
 
Na vas se obračamo z prošnjo, da sodelujete na 4. in 5. festivalnem dnevu, ki  bosta pred tekmami 
ženske Slovenske reprezentance 26.10. v Kopru (pričetek akcije ob 13.00; tekma ob 15.45) in 30.10. 
v Velenju (pričetek akcije ob 14.30.; tekma ob 17.00) na pomožnih igriščih obeh stadionov. Učitelje 
prosimo in vabimo, da obvestijo učenke o prireditvi ali jih pripeljejo sami na prireditev in si ogledajo 
tekmo članske ženske reprezentance. Dekleta se lahko na prireditev prijavijo posamezno ali v 
organizirani skupini, ki jo pripelje predstavnik posamezne šole. Na prireditev se lahko prijavite 
predhodno na mail tina.kelenberger@gmail.com, sprejeli pa bomo tudi vse, ki se bodo želele prijaviti 
na prireditvi. 
 
S prireditvijo želimo dekletom približati nogometno igro preko sproščenega, zabavnega in zanimivega 
druženja ter izvajanja spretnostnih vaj.  Igre bodo zaradi različnega znanja, morfoloških značilnosti in 
motoričnih sposobnosti vadečih enostavne, hitro razložljive, razumljive in zabavne. Predstavljene 
bodo različne variante iger in igralnih obliki, ki so povezane z upravljanjem nogometne žoge. Na 
dogodek so poleg igralk vabljeni  klubi, šole , učitelji, starši, sorodniki in vsi, ki jih zanima oziroma , ki 
sodelujejo v projektih, združljivim z našo aktivnostjo (npr. možnost uporabe projekta »zdrav 
življenjski slog« za učitelje).  Na igrišča bodo postavljene različne postaje, kjer bodo dekleta lahko 
preizkusila različne nogometne veščine ter se pozabavala ob najrazličnejših igrah.  Dogodek bodo 
povezovali moderator programa, animatorji na igrišču, trenerji in perspektivne igralke. 
 
Med ostalimi promocijski materiali bodo  promocijske majičke z napisom tega festivala, ki jih bomo 
razdelili med mlada dekleta-  torej udeleženke tega festivalnega dneva dobijo darilo. 
 
V primeru kakršnih koli vprašanj, vam je na voljo koordinatorica prireditve Tina Kelenberger.  
(tina.kelenberger@gmail.com ). 
 

 


