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Praktični nasveti  za  vse deležnike v nogometu  za 
razvoj igralcev  in igralk v nogometu …..  
 
 2. Del : 
 

 
 

 

 

1. Pomembno je da se ve tudi kaj je narobe v razvoju nogometa. Če nimaš pozitivnih 

predlogov ne poudarjaj »negativnih«, ker to povzroča zamero… 

 

2. Trener mora poskrbeti da se pravi naravni proces razvoja izvrši popolnoma pravilno –  

prava stimulacija – to pomeni da so impulzi ki jih dobijo igralci v skladu z njihovim 

razvojem. 

 

 

3. Vaje  morajo biti dobre, dobro prilagojene za določene igralce in se morajo na pravilen 

način izvajati in tu je tudi nujna priprava za uporabo. 

 

4. Na igrišču je vse v nekakšnem pričakovanju—teren, goli…vse… 

 

5. Danes igralci ne čakajo trenerja, ampak trener čaka da so igralci sposobni (izpolnjujejo  

pogoje) za delo.  Igralci so v dobi svobode.. 

 

6. Nogomet je veliko bolj notranje mobilen in fleksibilen kot ga kaže zunanja slika.. Naš 

pogled daje povsem drugačen odnos do treniranja in vrhunskega nogometa. 

 

7. Kaj se razvije iz igralca v ekipo in kaj se razvije iz ekipe v igralca. Kar prihaja iz 

igralca je bolj intenzivno.  

 

8. V igralce mora priti ideja ekipe – pogoji za sprejem ideje (tišina- mir)… Ne samo 

radost na treningu – dojeti in razumeti sebe, svoje določanje v ekipi, sedanjost, 

preteklost in prihodnost.. intuicija –en del jo vidimo v občutenju  in volji. 
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9. Z širjenjem in povečanjem znanja tehnike, taktike in kondicije ki ga že imamo bodo  

bolj jasni tudi drugi aspekti igre naše ekipe. 

 

10. Potrebujemo zagnane in ustvarjalne trenerje ter delavne učence in starše ter odprto, 

svobodno družbeno okolje. 

 

11. Ali je trener sposoben vzpostaviti koristen odnos z igralci, v kolikšni meri  zna z vsem 

svojim mišljenjem prodreti v dušo in bistvo odraščajočega igralca. 

 

12. Disciplina ne sme biti in ni posledica strahu igralca pred trenerjem, temveč stvar 

medsebojnega zaupanja in sodelovanja.   

 

13. Od tega kako se obnašamo v otrokovi  bližini, bo za vse življenje odvisno njegovo 

zdravje pa tudi nagnjenja ki se bodo razvila.  

 

 

14. Pokazati mirno potrpljenje, nežno toplino in razumno odločnost. Govor razkriva 

čustveno povezavo igralca z drugimi igralci v ekipi. Z njim se prebudi  mišljenje.   

 

15. Mišljenje je imeniten pripomoček igralčeve usmerjenosti in budnosti v treningu in 

tekmi. Če se preveč prepustimo čustvom preidemo v stanje podobno sanjam. Volja pa 

se razvija  samo  v stanju, ki je podobno spanju. 

 

16. Igralci so  velikokrat živčni  zato ker je v okolici veliko nejasnega mišljenja in 

»čvekanja«….   

 

17. Nenehno opozarjanje in prepovedi dušijo igralčeve pobude in jih lahko celo povsem 

zavrejo. Za igralce-otroke tudi ni dobro da bi delali z preostalimi stvarmi kar bi hoteli.  

 

18. TV in računalniki lahko  povzročajo  težave z dejavnim vključevanjem v igro. 

Ritmično gibanje – izvorno sredstvo domišljije.  

 

19. Metodične posebnosti: upoštevanje dnevnega ritma, krepitev koncentracije z 

treningom  v  vseh obdobjih razvoja, umetniško urjenje kot šolanje volje, vzgajanje 

čustvenega življenja z govorjeno besedo.  

 

20. Sprejemanje – doživljanje – izvajanje – oblikovanje ; podajati vaje čim bolj slikovito 

da igralci- otroci lahko vajo »doživijo«. Preoblikovati znanje v sposobnost. Igralec- 

otrok potrebuje nekaj lepega da bo imel veselje pri treningu.  

 

21. Ponavljanje ni enolično, temveč ves čas ohranja zbranost in svežino.  Trener je veliko 

bolj pomemben kot tehnični pripomočki.  Izmenjavanje humorja in stanje resnosti – 

napetosti in sproščanja. S tem se zagnanost igralcev  stopnjuje in spet popušča.  

 

22. Zagnan trener vedno najde zagnane igralce.  

 

23. Skupaj napišemo o delu na treningu; ilustracije si izmislijo  igralci-otroci. Različni 

notranji napori in ne samo nagonsko reagiranje. Pozitivno in negativno razmerje do 

okolice in drugih.  
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24. Trening s svojim širokim razponov doživetij in z sozvočjem psihičnih  in telesnih 

naporov počasi spreminja telo, ki postane bolj dostopno bolj sprejemljivo za ideje 

nogometa.  

 

25. Kdor je nespreten v prstih je nespreten v razumu in običajno  nima prožnih misli in 

idej, obratno pa  ima prožne misli in ideje, uspe mu prodreti do bistva stvari.  Trening 

nauči igralca da pri mišljenju uporablja voljo. Če ne dokonča vajo se znajde kmalu v 

enakem položaju in nikoli ne bo dovolj previden. Če  trening  teče na zdrav način, je 

njegova naloga predvsem v tem da pomaga igralcem pri uresničevanju njihovih idej v 

nogometu.   

 

 

26. Temperament je povezan s spominom in življenjskimi navadami.  Brezciljne in 

nerazumne kretnje so izraz slabosti  čustvenega dela igralca.  Živčnost pa še ne 

pomeni živahnost.  

 

27. Pri dolgočasnemu treniranju igralčeva notranjost ni povezana z nogometom. 

 

28. Zgodnje ukvarjanje z nogometom – brez prisile in povsem naravno- je najboljša pot do 

svobodne izbire. Otroci lahko postanejo igralci le takrat če so si pridobili spretnosti  

igranja in sposobnosti za igro. Šele ko nogomet spoznajo se lahko odločijo zanj.  

 

29. Iz  igralcev-otrok ne smemo nikoli narediti podobe samega sebe.  

 

30. Trener oblikuje vaje, življenjske navade, skupno življenje v klubu, nikakor pa ne 

otrokovega notranjega bistva. Vplivi ne smejo biti uniformirani in morajo spodbujati k 

razvoju lastne sposobnosti igralcev.   

 

31. Zmerjanje in dajanje  suhih »naukov« je povsem nepedagoško.  Imeti je treba pregled 

nad telesnim razvojem in trener si mora zapomniti kakšni so igralci-otroci. Ista vaja se 

ponavlja vendar v večjem obsegu….  

 

32. Samo pristni, iskreni  stiki vseh nekaj veljajo v disciplinskih in moralnih vprašanjih.  

 

33. Osebna navezanost igralcev  na trenerja se mora spremeniti v navezanost na klub in 

razviti se mora prava samostojnost.  

 

34. Vsaka pokorščina, ki je izsiljena na ta ali drugačen način ( s predpisi..) je za igralčev 

razvoj brez pomena.  

 

35. Ukrepi ki nimajo vzgojnega namena in ki tudi  nimajo pedagoške vrednosti  so celo 

škodljivi. Avtoriteta je samo vmesna postaja na poti k svobodnemu izražanju igralcev.. 
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36. Ne smemo se vprašati kaj mora igralec vedeti in znati v nogometu, pač pa s čim je 

nadarjen in kaj se v njem lahko razvije. Potem bo nogomet vedno živ, in bo vedno 

nekaj novega in se  bo  igralec zdravo razvijal in tudi ekipa se bo bolje razvijala…  

 

 

37. Disciplina je  stvar medsebojnega  zaupanja in sodelovanja, zato lahko bolje  

napredujejo samostojni,  pobud polni  igralci… 

 

38. Najpomembnejša vloga trenerja je spodbujanje individualne  nadarjenosti in  njeno 

vključevanje v družbeno okolje…. Ne pa pridobivanje igralcev  za premočrtno  

nadaljevanje po že utrjenih razvojnih poteh….   Se    nadaljuje…. 
 

 

 

  
 


