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Kaj ponujamo  v strokovnem smislu za  igralce: 
 

1. Pravilen, reden, celoletni trenažni proces, ki ga vodijo visoko kvalificirani  trenerji.  

 

2. Celoletni trening tako tehnične in taktične usposobljenosti in še posebej telesne 

usposobljenosti (zaradi pravilnega razvoja). 

 

3. Stalen razvoj, napredek v metodiki dela v vseh fazah treninga. 

 

4. Kvalitetno delo v majhnih skupinah enake starosti in enakega nivoja znanja. 

 

5. Video-analiza strokovnega dela. 

 

6. Mentalni trening;  »zdrav duh v zdravem telesu«. 

 

7. Reden medicinski pregled in letno zdravstveno kontrolo. 

 

Naša ponudba storitev in znanj  v  vaš svet nogometa ! 

 

01. V skupnem delu vseh udeležencev v nogometnem svetu pri razvoju nogometa  mi 

       prispevamo: 

 

- k izboljšanju nogometnega znanja vseh  v  naših ekipah, 

 

- k bogatenju same igre  in posredovanju pri vajah na treningih  – samoizobraževanju pri  

   razvoju igralcev  k ekipni usmeritvi in da postanejo igralci dejansko konkurenčni na 

  evropskem trgu nogometa, 

 

- k izboljšanju teoretičnega znanja v igralcih in trenerjih (čustvena in intelektualna raven  

   »nadzahtev« v mlajših kategorijah), 

 

- k ustvarjalni združitvi – razvoju medsebojnih nogometnih razmerij v selekcijski ekipi in 

klubu,  

 

- k ustvarjalnosti zdravega svetovnega nogometa v klubih , MNZ in NZS, k izboljšanju  

  skupnega dela in dvigovanju zdravega izvora kvalitete in k dvigovanju ekipnega duha v   

  nogometu.  
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02. Mi vtisnemo v igralce, ekipo,v celoten  nogomet: 

 

- obstoječi model RSA  metode dela, daje bogat in globok vtis na nogometno igro in 

jo pomaga spremeniti  ter daje več kot zadovoljivo dojemanje vseh  na poti za 

napredek, 

 

- podobne metode in koncepti primanjkujejo v nogometu, toda skupaj z drugimi 

metodami in koncepti  pa razrešujejo probleme Tehnike, Taktike, Kondicije, Psihične 

priprave in dajejo novo kvaliteto v medsebojnem sodelovanju in dvigovanju na višji 

nivo igre. 

 

03. Naše šolanje, tako igralcev, ekipe, in vseh v nogometu omogoča: 

 

- šolanje, ki daje, polaga osnove nogometnih sposobnosti v različnosti dela in skupnega 

sodelovanja v  ekipi in klubu, ter daje  vsem kompetence o pravilnem delu, 

 

- hitro odpravlja  prepreke v igralskih razmerjih in v povezavi z negotovostjo v klubu 

in daje vedno višje zahteve za pospeševanje razvoja vseh v nogometnem svetu, 

 

- naše nogometno šolanje preprečuje pogoste vzroke za konflikte, razdore in napake,  

 

- šolanje zahteva nove poti ….. in njihov razvoj v samem vrhunskem in razvojnem 

nogometu za mlajše kategorije. 

 

04. Podrobnosti posameznega področja, ki jih lahko mi organiziramo in vodimo  v 

sistemu  z RSA  metodo dela: 

 

- svetovanje v primeru konfliktov v ekipi, 

 

- svetovanje igralcu v posameznih situacijah in v fazi nove usmeritve, 

 

- razvojno svetovanje in razgovor z igralci, 

 

- organizacijsko svetovanje – razvojni koncept, 

 

- moderatorstvo; srečanje trenerjev, ki so udeleženi v procesu dela, 

 

- pravilna orientacija v smeri področja, ki pospešuje dosego cilja tako za nogometne 

začetnike in izkušene v nogometnem svetu. 

 

 

05. Mi smo v iskanju pravilnega in konkurenčnega razvoja: 

 

- nogometne praktične poti obnovitve same ekipe  in spremembe  lastnosti ekipe z 

ciljem in zahtevami za sedanjost   in v prihodnosti, 
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- postavitev pravilne diagnoze za vzroke in osnove dinamike v  spremembi ekipe in 

nogometa, 

 

- možnosti zamenjave pozicije igralcev v ekipi in njihove spremembe vloge v ekipi.  

 

 

06. Skupaj v iskanju pravilne in konkurenčne poti: 

 

- mi dajemo nove modele igre in razvojne koncepte za delo v klubu, ekipi in ta model 

omogoča da smo tudi mi eden od  nosilcev  razvoja nogometa na Slovenskem, 

 

- vedno je možna zaznava morebitne drugačne priprave ekipe  in zavedajoč se tradicije 

NZS,  kluba, ekipe kolikor je to le mogoče v povezavi  z čim bolj objektivnimi 

meritvami in podatki, 

 

- globinske spremembe prejšnjih modelov treniranja in igre in tudi v individualnih 

razvojnih poteh vsakega igralca posebej, 

 

- poznavanje postavitve institucije ekipe, 

 

- z mladimi igralci iskati individualno prihodnost in dati model igre v razvoju, ki bo na 

vseh področjih konkurenčen, tako v tehničnem, taktičnem, kondicijskem in predvsem 

psihičnem smislu, 

 

- dajemo impulze za  pomembno napredovanje ekipe v prihodnosti,  impulze za  

ustvarjalni prispevek vseh in na  vseh  pozicijah za razvoj medsebojnih razmerij tako 

v nogometni igri kot na splošno. 
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A. Izobraževalno – razvojni plan je usmerjen v celostno sliko tako 

igralcev, ekip in igre  v nogometu. 
 

01. Naše začetne točke: 

- razvoj je odvisen od  kluba, ekipe in igralcev in sloni na  RSA  metodi dela, ki je 

večkratno preizkušena in to na različnih področjih izobraževanja. 

 

- razvojno delo daje gotovost, sigurnost ekipi, igralcem in klubu v razvoju  na vseh 

področij nogometa, 

 

- znanje; RSA  metoda na Slovenskem, 

 

- izkušnje; konstruktivno delo vseh, pospešeni razvoj vseh deležnikov v nogometu.  

 

02. Naš cilj: 

 

- odkrivanje sposobnosti, lastnosti pri igralcih in ekipi  in njihov razvoj, ter medsebojni 

vpliv pri srečanju različnih kvalitet v igri, srečanju različnih oblik treningov  in vaj,  

 

- naši igralci, ekipa,…. dobijo kompetentna znanja za razvoj igre, 

 

-  pripravljenost za največje preizkušnje, tako na Slovenskem kot v Evropi, 

 

- usposobljenost na vseh ravneh igranja nogometa, 

 

- učiti sodelujoče v nogometu  o skupnem sodelovanju v trenažnem delu, 

 

- dobiti izkušnje za uporabo RSA  metode dela,  

 

- dobiti dojemljivost za različne konfliktne situacije v nogometu, 

 

- dojemanje ravni kolektivnega mišljenja v sklopu ekipe in kluba in razumevanja igre. 

 

B. Ponudba za razvoj konkurenčnega nogometa omogoča: 
 

- razvoj vseh selekcijskih ekip; 

 

- usposobljenost igralcev za najvišja tekmovanja in turnirje; 

 

- možnost tesnega sodelovanja z klubi iz naše MNZ; 

 

- pojavnost ekip na turnirjih v tujini; 

 

Ostale možnosti, ki jih ponuja nogometni trg pa so seveda stvar dogovora vseh 

zainteresiranih v projektu: RSA  metoda – je lahko pot do uspeha!    Se nadaljuje… 


