
Praktični nasveti za vse deležnike v nogometu za 
razvoj igralk in igralcev:   

 

 
 

4. del : »Misel 3«  - misel na samo vajo ostane, čeprav se ne trenira 
več…..in če je prepletena igra z idejami iz dobrih vaj –to deluje!!! 
 

 
»Ideja 4« - igralec dojame vajo šele takrat, če jo je zaobjel z srcem.  
 
Toda če je igralec pokvarjen, mu kot trener stojim ob strani in 
pomagam premagati njegovo  pokvarjenost. Vedno je treba iskati 
kako imam lahko rad nogomet. 
 
Vse vaje v nogometu niso dobre čeprav so nogometne. Toda če jih 
znamo prilagoditi igralcu, ekipi pa so lahko tudi  odlične… 
 
 

                                       



 

 

1. Ekipa , igralci morajo vse bolj in bolj razvijati višje sposobnosti da bo razvoj igre 

naredil vedno nov skok. 
 

2. Trening ni nekaj za subjektivno zadovoljevanje, temveč je dolžnost in sicer dolžnost in 

odgovornost za pravilen razvoj. 
 

3.  Vsaka stvar se mora zgoditi v svojem času in pravočasno. Nekatere stvari, ki jih 

prepustimo,  zamudimo, preskočimo se ne da nikoli več  nadoknaditi.  
 

4. Vse treniranje - učenje mora biti v vlogi vzgoje. Naša metoda ne govori da je treba 

individualnost razvijati ampak jo dejansko razvija.   
 

5.  « razvijajte individualne  sposobnosti, lastnosti igralca  in na osnovi tega ga vzgajaj in 

uči» to se vse lepo sliši vendar je neuporabno vse dokler trener v lastni notranjosti  

nima predstave o celotnem človeškem življenju. 

 

6.  Ekipa lahko obstane kot skupnost samo takrat ko igralec daje svojo notranjost v svoje 

igranje, ki pa vključuje tudi  srečo in nesrečo drugega igralca. 

 

7. Ni dovolj da igralec «doživi podajo soigralca, temveč da vnese notranjost  tega igralca,  

da jo doživi.  

 

8.  Opazovanje in eksperiment lahko odkrijejo samo telesno.  Z vsakim trdim treniranjem 

ki lahko da tudi  bolečino, ki jo pa trpimo odstranjujemo nekaj naših pomanjkljivosti 

in to nas vodi k večji popolnosti, vrhunskosti. 

 

9. Vsako treniranje, učenje mora biti predstavljeno kot dejanski vzor igralcu. Torej mora 

biti nekakšno  »umetniško delo« in ne neka namišljena teorija.  

 

10. Umetnost pedagogike v nogometu  lahko temelji samo na osnovah resničnega 

spoznavanja igralcev. Torej ni dovolj samo čisto opazovanje, to je pasivno znanje.  
 

11.  Prebuditi v igralcu smisel za igro z enako resnostjo kakor bi se učilo in to dokler igra 

predstavlja edino duševno vsebino njegovega življenja.  
 

12.  Nogomet lahko dobro  uspeva samo v ljubezni, svoj obstoj  želi ustvariti v 

brezprisilnem elementu, kar pa vedno  ni   seveda mogoče. 

 



13.  Igralec ki je voden po pravilni poti se pripravlja za ustvarjalnost;  v »znanju«  igralec  

sebe izrablja (troši) v drugem primeru s pomočjo umetnosti vzgajanja skozi trening  pa 

igralec dozoreva za ustvarjanje in s tem raste v svojem znanju. 

 

14. Vrhunec dela je v vprašanju: Kaj lahko trener naredi za življenjski  moralni pogled 

mladih. Vse mora biti usmerjeno na moralno obnašanje in tudi učenje mora biti 

moralno. 
 

15.  Dejstvo je da  igralec, ki hodi v osnovno šolo že ima izgrajena osnovno moralno  

življenjsko prepričanje, zato je včasih težko spremeniti delovne navade, ki odstopajo 

od normalnega treniranja, so pa učinkovite… 

 

16.  Igralec v razvoju mora predvsem da spozna svet skozi »odraslega človeka«. 
 

 

 

Se nadaljuje: 


