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Nogometne počitnice v NŠ ROHO 

Z veseljem naznanjamo, da bomo v Športnem parku Rogoza letošnje poletje, tokrat PRVIČ, 
organizirali Nogometne počitnice za otroke stare od 5 do 15 let. Starši imate možnost svojega otroka 
čez dan pustiti pod strokovnim vodstvom usposobljenih trenerjev, trenerji pa bodo poskrbeli za njihovo 
aktivnost, igro, zabavo in počitek. 

Aktivnosti bodo v prijetnem ambientu Športnega parka Rogoza potekale v treh terminih med šolskimi 
počitnicami, predvidoma od 7.30 do 16.00. ure. Cilji Nogometnih počitnic so seznanjanje z osnovami 
nogometne tehnike in pravili igre, seznanjanje z osnovami zdravega športnega življenja, skupno 
druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Za udeležence bomo organizirali kosilo in počitek, ki ga 
bomo popestrili z različnimi predavanji.  

Komu so nogometne počitnice namenjene? 

Nogometne počitnice so namenjene vsem otrokom, ki imajo radi nogomet, se želijo učiti in naučiti 
nogometnih veščin. Prav tako pa tudi vsem tistim, ki bi radi izboljšali svoje nogometno znanje ter 
se hkrati zabavali in aktivno preživeli poletne počitnice. Namen počitnic je združiti prijetno s koristnim 
in vsakemu otroku zagotoviti, da se bo zabaval, užival in nekaj novega doživel.  

Termini 

1. TERMIN: 29.06.- 3.7.2020 

2. TERMIN: 6.7.- 10.7.2020 

3. TERMIN: 13.7.- 17.7.2020 

Kako bo potekal dan med nogometnimi počitnicami? 

o 07.30 – 08.30 - Jutranje varstvo (za vse, ki zaradi službenih obveznosti jutranje varstvo 
potrebujete) 

o 08.30 – Zbor igralcev v garderobah (preoblačenje in plan dela) 
o 09.00 – 11.00 - Trening v Športnem parku Rogoza 
o 11.30 – 13.30 – Prosti čas s kosilom v prostorih kluba 
o 13.30 – 15.30 – Trening ali druga aktivnost v Športnem parku Rogoza 
o 16.00 – Zaključek in prevzem otrok 

 Program poletnih počitnic 

o 1 ali 2 nogometna treninga na dan 
o igre brez meja  
o nogometni tenis  
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o odbojka na mivki 
o namizni tenis 
o joga 
o košarka 
o edinstvena zabava skozi različne igre 
o strokovno usposobljeni trenerji 
o spoznavanje s Fair Playem, zdravo prehrano, ter preventivo pred poškodbami.  
o interaktivne igre 
o aktivnosti na prostem 
o in še več presenečenj. 

Oprema na treningu: 

o otroci naj imajo s seboj primerno obutev za prosti čas,  
o nogometni čevlji (tisti, ki je nimajo lahko tudi športni copati),  
o športna obutev za dvorano,  
o športno opremo (kratka majica in kratke hlače), 
o žoga, 
o ščitniki,  
o dodatno majico in nogavice,  
o brisačo,  
o bidon za vodo,  
o po potrebi anorak. 

Kaj bodo otroci na nogometnih počitnicah spoznavali, kaj se bodo učili? 

Z mladimi nogometaši bomo delali predvidoma v treh starostnih skupinah po posebej prilagojenem 

programu, glede na starost in znanje: 

o od 5. do 7. leta 

o od 8. do 11. leta 

o od 12. do 15. leta 
 
OGREVANJE 

Cilj je poudariti pomen dobre priprave na fizični napor, ogreti mišična tkiva in preprečiti poškodbe  
o pomen in pravilna izvedba razteznih vaj 

  
KOORDINACIJA 
Z vajami koordinacije želimo pripraviti igralce na pogoste spremembe smeri in dinamike gibanja na 
igrišču 

o koordinacija v parih 
o koordinacija v povezavi s tehničnimi elementi 
o koordinacija na poligonu 
o koordinacija na lestvi  
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COERVER VAJE 
 

o Navajanje na žogo – Ball Mastering 
o Hitrost (brez in z žogo) 
o Igra 1:1, 2:1, 2:2 
o Igra v manjših skupinah 
o Igra na skrajšanem polju 

COERVER IGRALEC 

o Je močan na žogi 
o Hiter v razmišljanju in sprejemanju odločitev 
o Ima odličen prvi dotik (First touch) 
o Uporablja in igra z obema nogama 
o Je nepredvidljiv in zato bolj nevaren 
o Ima izjemne podaje (killer pass) 
o Je miren pri zaključku 
o Ima rad izzive 
o Je vzor drugim 
o Ima zelo rad nogomet 
o Izstopa na igrišču 

UTRJEVALI BODO:  

o obvladovanje žoge v hitrosti,   
o preigravanje 1:1 s presenečenji,  
o dobro zaznavanje situacij igre ter ustreznem odzivu,  
o sodelovanje s soigralci - z igranjem po navdihu,  
o preizkušanje in igranje na različnih igralnih položajih 

CENA: 

 Cena posameznega termina poletnih počitnic je 65€ 

CENA VKLJUČUJE: vse aktivnosti, športni pripomočki, trenerji, animatorji, kosilo, malica, majica NŠ , 
diploma, bidon. 
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PRIJAVA 

Prijavite se na e-mail info@nsroho.si ali na tel. številko 031/346-758 (Gregor Beranič). 

Ob prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke: 

o ime in priimek otroka, 
o termin, 
o leto rojstva, 
o naslov, poštna št. in kraj, 
o telefon, e-pošta, 
o član kluba (da/ne), 
o konfekcijska številka majice (višina otroka), 
o ali dovolite fotografiranje otroka (da/ne) 

Za uspešno rezervacijo termina je potrebno plačati predplačilo v znesku 20€, ki se všteva v končno 
plačilo, a se v primeru odjave ne vrača. 

Navodila za izvedbo predplačila in plačila: 

Naziv: NOGOMETNA ŠOLA ROHO, Na gmajno 26, 2204 Miklavž 

Sklic (referenca): 00 termin  2020, 
npr. v primeru rezervacije prvega termina, ki poteka od 29. – 3.7. v vpišete referenco 00 29-03-07-
2020 

IBAN: SI56 0451 5000 2599 041 odprt pri NKBM d.d.  

Namen plačila: Nogometne počitnice in ime ter priimek otroka 

Prijavite se na e-mail info@nsroho.si ali na tel. številko 031/ 346 758 (Gregor Beranič). 
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