Poletna nogometna šola v Bohinju
Tradicionalna poletna nogometna šola je potekala v Bohinjski Bistrici v 7 tedenskih izmenah v času od 24.
junija do 11. avgusta 2018. Strokovno delo, številne nogometne in spremljajoče aktivnosti, udeleženci iz
številnih slovenskih krajev in zamejstva, v posameznih izmenah pa tudi udeležba otrok iz tujine, ter prijetno
poletno druženje so tudi tokrat zaznamovali poletni nogometni tabor.
ONŠ Ljubljana je ob sodelovanju Občine Bohinj, NK Bohinj in Gostišča Zoisov grad izpeljala že dvajseto
poletno nogometno šolo Bohinj 2018. Nogometnih aktivnosti, ki so potekale v sedmih tedenskih izmenah
se je udeležilo 349 otrok v starosti od 6. do 13. leta iz Slovenije, zamejstva, Rusije, ZDA, Švedske, Belgije,
Velike Britanije in Srbije.
Glavni cilji organiziranja poletne nogometne šole ostajajo organizacija nogometne vadbe v poletnih
počitnicah, prijetno druženje v naravnem okolju, spoznavanje novih prijateljev, navajanje na ustaljen način
dela in spoznavanje vseh oblik in načinov nogometne vadbe in igre. Posebej zanimivi so bili tudi obiski
znanih nogometašev, nogometnih osebnosti in drugih športnikov. Ob opravljenih nogometnih aktivnostih
so otroci en dan obiskali vodni park, z vlakom so se odpeljali na Primorsko ali na Bled, odšli do izvira Save
Bohinjke, spoznali Adrenalinski park, se kopali v Bohinjskem jezeru in prosto plezali Pod skalco ter se z
raftom zapeljali po Savi Bohinjki. V letošnjem poletju so mlade nogometaše v Bohinju obiskali sedanji in
nekdanji nogometaši ter trenerji in selektorji Jan Oblak, Matej Poplatnik, Tomaž Kavčič, Aleš Čeh, Branko
Ilić, Dušan Kosić ter slovenski reprezentant in udeleženec štirih olimpiad v biatlonu Klemen Bauer.
Vse aktivnosti poletne nogometne šole so bile izpeljane v skladu s strokovnim in organizacijskim
programom, glede števila udeležencev, pestrosti aktivnosti in medijskega poročanja pa so bili načrti v teh
težkih kriznih časih celo preseženi, zato lahko letošnjo poletno šolo ponovno odlično ocenimo. Iz OŠ Vič
se je tedenskih izmen udeležilo 55 otrok ki so neizmerno uživali. Pohvaliti pa jih je potrebno tudi za lepo
vedenje, odnos in delavnost.

