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Kranj, 11.01.2016 Št.: 2000/16 Ozn.: TEH MJ/PM                                                    

 
Zadeva: Festivalni dnevi nogometa v dvorani za dekleta DU11, DU13 in DU15 
 
 
Spoštovani! 
 
V zimskem premoru bomo tako kot lansko leto tudi letos s pomočjo nekaterih klubov organizirali Festivalne 

dneve nogometa za dekleta v dvorani. Festivalni dnevi so namenjeni igri nogometa, promociji dekliškega 

nogometa, druženju ter zabavi. Tako se bodo dekleta poleg igre 3:3, 4:4 ali 5:5 lahko pozabavala tudi z 

različnimi igrami upravljanja z žogo ter preizkusila svoje sposobnosti na  spretnostnih poligonih. 

 
Festivalni dnevi bodo za posamezne kategorije potekali ob naslednjih terminih in lokacijah: 

U11: 

- 17.1.2016 s pričetkom ob 10.00; OŠ KAŠELJ, Kašeljska 119 A, 1260 Ljubljana Polje (NK Krim); 

- 23.1.2016 s pričetkom ob 9.30; ŠPORTNA DVORANA BURJA ŠKOFIJE, Spodnje Škofije 40 d, 6281 

Škofije 

U13: 

- 6.2.2016 s pričetkom ob 10.00; ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA, Goriška cesta 29, 5271 Vipava (NŠ 

Ajdovščina); 

- 14.2.2016 s pričetkom ob 10.00; OŠ KAŠELJ, Kašeljska 119 A, 1260 Ljubljana Polje (NK Krim). 

U15: 

- 17.1.2016 s pričetkom ob 11.30; OŠ KAŠELJ, Kašeljska 119 A, 1260 Ljubljana Polje (NK Krim); 

- 30.1.2016 s pričetkom ob 10.00; OŠ LJUDSKI VRT PTUJ, Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj;  (ŽNK MSM 

Ptuj). 

 

Za udeležbo na festivalnem dnevu dekleta ne potrebujejo registracije, torej je dobrodošla vsaka, ki jo 

nogomet zanima in bi se želela preizkusiti v tej igri. 

 

Starostne omejitve nastopajočih: 

- za kategorijo U11 lahko nastopijo igralke rojene v letu 2005 in mlajše; 

- za kategorijo U13 lahko nastopijo igralke, rojene v letu 2003 in vse tiste, ki na dan tekme niso mlajše 

od 8 let in  

- za kategorijo U15 lahko nastopijo igralke, rojene v letu 2001 in vse tiste, ki na dan tekme niso mlajše 

od 11 let. 

 



 

Na vse festivalne dneve so vabljeni vsi klubi, ki imajo v svojih sredinah omenjene kategorije, otroške 

nogometne šole ter posameznice, ki se z nogometom še ne ukvarjajo v organizirani obliki.  

 

Zaradi lažje organizacije festivalov vas naprošamo, da se za posamezni festival predhodno prijavite na 

elektronski naslov petra.mikeln@nzs.si ter ob prijavi navedete približno število deklet, ki bodo sodelovala. 

 

V primeru kakršnih koli nadaljnjih vprašanj vam je na voljo strokovna koordinatorica ga. Petra Mikeln -  

petra.mikeln@nzs.si.  

 

V upanju na vaše sodelovanje, Vas lepo pozdravljamo! 

 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Matjaž Jaklič l.r. 
Vodja tehničnega sektorja 
 
 

 
V vednost: 

- Branko Gros, predsednik komisije za ženski nogomet; 

- arhiv, tu. 

 
 
 

 
 

 


