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Namen programa nogometnEGA oddelkA NZS:
• vsem nogometašicam zagotoviti visoko raven storitev
na šolskem in nogometnem področju;
• ustvarjati kvalitetne igralke za klube, v katerih so
registrirane;
• ustvariti
igralke za kadetsko in mladinsko
reprezentanco ter jih pripraviti na prehod v člansko
konkurenco;
• vzgoja pozitivnih, celostnih in športno naravnanih
osebnosti.
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Prednosti nogometnEGA oddelkA NZS:
• celovita podpora nogometašici na enem mestu (šola,
dom, prehrana, treningi);
• v program vključeni trenerji, pedagoški in športni
koordinator, razredniki, vzgojitelji, prof. športne vzgoje
skrbijo za celosten osebnostni in nogometni razvoj
vsakega posameznika/ce;
• prilagojen šolski urnik glede na treninge;
• testiranja (nogometno-motoričnih sposobnosti, TMG,
Fakulteta za šport);
• kineziologinja in fizioterapevt za obravnavo
poškodovanih nogometašic;
• rehabilitacijska soba.
Nogometne treninge v dekliškem nogometnem
oddelku vodijo trenerka Anja Milenković, selektorici
reprezentanc WU17 in WU19 Tina Kelenberger in Petra
Mikeln ter trenerka za kondicijo Nina Čebin in
kineziologinja Kaja Bratina.
Zelo ponosni smo, da dijakinje po končanem šolanju
nadaljujejo akademsko in tudi nogometno pot. Lana
Golob študira v ZDA in nastopa v Univerzitetni ligi; Sara
Agrež, Adriana Mori in Lara Prašnikar tekmujejo na
najvišjem nivoju v 1. nemški ligi. Prav vse so tudi članice
A reprezentance.

Testiranje NZS

Gimnazija
Šiška

Testiranje je obvezno za vse devetošolke,
kandidatke za vpis v Dekliški nogometni oddelek.
Na podlagi rezultatov testiranja lahko kandidatka
pridobi kategorizacijo v status perspektivne mlade
igralke - status A. Testiranje bo predvidoma v
mesecu marcu, točen termin pa bo sporočen
klubom in objavljen na spletni strani NZS.

Nogometna zveza Slovenije
Tina Kelenberger,
vodja dekliških nogometnih oddelkov NZS
tina.kelenberger@nzs.si
031 / 868 706
04 / 27 59 445
Anja Milenković,
koordinatorica dekliških nogometnih oddelkov NZS
anja.milenkovic14@gmail.com
041 / 855 866

Gimnazija Šiška
Tomaž Urbančič,
športni koordinator
tomaz.urbancic@guest.arnes.si
041 / 990 794
01 / 50 07 841

Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana
Iztok Žižek,
športni koordinator,
iztok.zizek@scpet.si
041 / 516 859

Gimnazija Šiška ima svojo kuhinjo, v kateri dnevno
pripravljamo devet različnih obrokov in se s tem kar najbolje
prilagajamo potrebam dijakov in njihovega trenažnega
procesa.
V sklopu Gimnazije Šiška deluje tudi dijaški dom, kjer so
dekleta nogometnega oddelka zbrana v isti vzgojni skupini,
kar zagotavlja večjo preglednost pri usklajevanju športnega
in šolskega dela.

Gimnazija Šiška
Aljaževa 32, 1000 Ljubljana

Na Gimnaziji Šiška se trenutno šola 450 kategoriziranih
športnic in športnikov iz preko 30 različnih športov. Med
njimi je več kot 150 nogometašic in nogometašev.

Dekleta v dekliškem nogometnem oddelku se na Gimnaziji
Šiška šolajo v programu splošne gimnazije. Zaradi
uravnotežene dinamike in boljšega prilagajanja zahtevam
športnega procesa dekletom v dekliškem nogometnem
oddelku pridružimo predvsem dijakinje in dijake iz
individualnih športov.
Ure športne vzgoje so prilagojene potrebam trenažnega
procesa. Dekletom so na voljo storitve fizioterapije in
športnega psihologa, katerih stroške delno krije šola.

V 4. letniku ima oddelek športnikov na urniku predmet
menedžment v športu, v okviru katerega lahko dijaki
športniki izdelajo raziskovalno oz. maturitetno nalogo s
področja športa in v povezavi z drugimi predmetnimi
področji.
Olimpijski komite Slovenije je v letu 2019 Šolskemu
centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
podelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

01 / 5007 800
gimnazija.siska@guest.arnes.si
www.gimnazija-siska.si

Dekletom v programu nogometnega oddelka
zagotavljamo visoko raven storitev ter dobro in zdravo
učno okolje. Za pomoč pri usklajevanju športnih in šolskih
obveznosti sta v oddelku dekletom na voljo športni in
pedagoški koordinator.

Tedensko imajo dijakinje štiri ure športne vzgoje, ki so
namenjene podpori trenažnemu procesu ter razvoju
celotnega spektra športnih znanj za morebitni nadaljnji
študij športne smeri. Poseben poudarek je na
preventivnih dejavnostih, zato so v proces izobraževanja
vključeni tudi športni psiholog, kineziolog ter drugi
strokovnjaki.

Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
01 / 2342 444
scpet@scpet.si
www.scpet.si
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Ljubljana (ŠC PET) ima v Srednji tehniški in strokovni šoli v
programih ekonomski tehnik in tehnik elektronskih
komunikacij dobro razvit vzgojno-izobraževalni model
šolanja dijakov športnikov.
V programu ekonomski tehnik deluje model športnih
oddelkov, ki omogoča optimalno usklajevanje šole in
športa.

