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I. UVOD
Problem financiranja športa oziroma konkretno nogometne vzgoje s strani staršev je
verjetno prisoten povsod. Le malo je sredin, ki se lahko temu dohodku odpovedo in
nemoteno delujejo. Pri nas takega primera ne poznam, v tujini pa se odpovedujejo
temu prihodku le največji klubi za vadbo igralcev po 14 letu starosti, ko se vključujejo
v Akademijo kluba. Vadnina je zato stalen del dohodka vsakega kluba, ki se mu klubi
ne odpovedujejo.
Vendar plačevanje vadnine ne daje pravico
staršem, da vodijo vadbo, sprejemajo
strokovne odločitve ali celo vodijo
politiko kluba. Vadnina v klubu
predstavlja le 20 do 30% proračuna,
vse ostalo je potrebno zagotavljati iz
drugih virov. Da se v klubu vspostavi
nemoteni pogoji za strokovno delo,
je potrebno v Pravilih kluba in še
posebno na sestankih s starši
postaviti tak način dela, tak način
komunikacije in take odnose, ki so
sprejemljivi tako za starše kot
trenerje, predvsem pa za tiste za
katere delamo – otroke. Izhajati
je potrebno iz dejstva, da so
starši del kluba in tako jih je
potrebno obravnavati - da z njimi
delamo, da z njimi sodelujemo in
zasledujemo iste cilje.Torej moramo
zgraditi odnose, ki bodo omogočali
pozitiven odnos ter zadovoljstvo in
napredek v okolju, kjer delamo. To pa
pomeni vnaprej postaviti točna pravila in
razmerja ter odnose, ki bodo dovoljevali tako
trenerjem kot staršem in predvsem otrokom
nemoteno sodelovanje pri delu in razvoju – igralca, ekipe in kluba. Glede na dejstvo,
da v nekaterih klubih ne dovoljujejo prisotnost staršev na trenigih, smatram, da gre
za ukrep, ki ne more voditi v napredek in razvoj, pač pa kaže na nesposobnost,
neznanje in nestrokovnost tistih, ki sprejmejo in zagovarjajo tako odločitev, ker
kažejo na bojazen zagovarjanja sprejetih odločitev trenerja pri vodenju vadbenega
procesa in pri metodah njegovega dela.
Zakaj tako mislim? Zato, ker delamo vsi skupaj za otroke – trenerji in starši. In pri
tem je potrebno starše jemati kot resurs. Ko sprejmemo v vzgojo otroke, se je vedno
potrebno zavedati, da starše rabimo, da so del ekipe. Oni poznajo svoje otroke
mnogo bolje kot trener. Zato moramo pridobivati od staršev čim več informacij, da
nam pomagajo pri vzgoji in da otroci dosežejo svoj maksimalni potencial, kar se
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lahko realizira samo s skupnim delom in vzgojo staršev in trenerja. Ko dobimo
otroke na začetku sezone, jih šele
začenjamo
spoznavati.
Otroci
ponavadi še brati ne znajo dobro,
zato so starši najboljši vir
informacij (posebno pomembno
glede zdravstvenih in vedenjskih
problemov – obnašanja, odnosa,
sprejemanja novih stvari,....).
Prav tako so pomembne tudi
vsakodnevne informacije, ki jih
lahko dobi samo od staršev: Kako
sprejema otrok treninge? Je
utrujen? Se ima dobro? Se veseli?
Uživa? Ima rad treninge? Kaj mu
ni všeč?....Trener na tak način dobi
vrsto podatkov, ki so potrebni za
razumevanje otrokovega obnašanja,
odločitev, njegovega socialnega statusa, od kod prihaja, kaj si želi,..Vse pridobljene
informacije pomagajo trenerju pri oblikovanju odnosa in dela z vsakim
posameznikom v ekipi, trenerju dajejo usmeritve kako z otrokom ravnati, kaj mora
upoštevati in kako pristopiti. Trenerju so pomembni tudi sami podatki o starših – so
bili športniki, kakšne so njihove fiziološke sposobnosti, njihove ambicije, želje,
socialni status,..Vse to je pomembno za spoznavanje otroka - za vodenje razvoja
otroka kot tudi za pristop trenerja. V sodelovanju s starši se trener dogovori za
skupen nastop, razvoj, napredek - v prvi vrsti na področju vzgoje osebnosti
(psihološke vzgoje),nato pa športne. Pri vspostavljanju sodelovanja je vrsta težav, saj
z nekaterimi starši se lahko pride na isto valovno dolžino, z drugimi pa v popolno
nasprotje - oboji pa imajo opravka z istim otrokom.!? Vedeti je potrebno, da so starši
fokusirani mnogo bolj na svojega otroka kot na ekipo. Trener pa mora imeti pred
seboj celo sliko ekipe, delati pa mora z vsakim posameznim otrokom, zato se mora s
starši pogovarjati tako o ekipi kot otroku. In najlažja pot je seveda, da se staršem
prepove obiskovati treninge! Mislim, da je to popolnoma napačen način, saj vsi
skupaj delamo za razvoj otrok, zato je prav, da se s starši pogovarjamo, delamo in
pozitivno sodelujemo!
Starše je potrebno izkoristiti za pomoč, ker igrajo pomembno vlogo pri delu in
razvoju naših igralcev!
Starši v ekipi so zato del vsake ekipe! Kakorkoli pogledamo, so starši del kluba in
povsod obravnavani kot pomemben faktor klubskega delovanja. Z nekaterimi starši
je lažje delati kot z drugimi, vendar so odnosi odvisni v veliki meri od trenerjev
samih, čeprav si marsikdo tega ne prizna – iz takih ali drugačnih razlogov!
Ko vspostavljamo sodelovanje s starši je najpomembnejše, da morajo starši svojo
vlogo razumeti. Zato je potrebno natančno definirati naloge, pravice in obveznosti.
V današnjem času in razmerah, si je težko predstavljati kako napredovanje otroka
lahko trener zagototvi brez pomoči staršev!
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Zato je potrebno v vsakem urejenem klubu sprejeti dejstvo, da so starši del ekipne
strukture, ki je sestavljena iz:
• trenerja
• igralcev in
• staršev
Vendar, poudarjam še enkrat! Starši morajo svojo vlogo razumeti, posebno tisto, ki
jo imajo v ekipi.
Kako se lotiti problema, da bo sodelovanje uspešno in ne moteče?
Predvsem je treba točno definirati vlogo vsakega udeleženca v strukturi ekipe.
II. PREDSEZONSKI SESTANEK
Pred začetkom sezone je potrebno imeti sestanek s starši, kjer se jim predstavi
sezonski načrt dela. Na tem sestanku je potrebno predstaviti vloge vseh sodelujočih
in pomembno je, da to vlogo vsi tudi razumejo.
Zato je potrebno
točno defnirati odgovornosti, jih
natančno
in razumljivo opredeliti ter potem
naloge tudi dosledno sprovajati
kot je dogovorjeno.
Na predsezonskem sestanku
je potrebno predstaviti:
• cilje ekipe,
• kako
bo
ekipa
delovala,
• kakšen bo program in
• kaj se pričakuje v tem
letu nogometne vzgoje od
igralcev.
Točno je potrebno prikazati začetno stanje:
• kje smo v tem trenutku,
• kaj bomo delali in
• kje želimo biti
Ob tem je potrebno jasno in glasno povedati kakšna je odgovornost trenerja, kakšna
je odgovornost igralcev in predvsem, kar je zelo pomembno, kakšna je odgovornost
staršev in kaj se od njh pričakuje.
Odgovornost trenerja
Trener mora skrbeti za strokovno, sistematično in postopno vadbo ter razvoj ekipe
in vsakega posameznika.
Njegova naloga je:
• da se pravilno obnaša,
• da je pošten,
• da je vesten in skrben
• da ima enak odnos do
vseh igralcev.
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Trener mora biti pozitiven, mora znati vspodbujati in prenašati znanje, mora
učinkovito vplivati na razvoj otrok, v kolikor želi zagotoviti napredek. Trener mora
živeti z ekipo, ne glede na to v katerem rangu tekmovanja vodi ekipo. Odnos
trenerja do igralcev v najmlajših selekcijah mora biti enako ali pa še bolj
profesionalen kot na najvišjem nivoju. Če tega trener ni sposoben zagotoviti in
jemlje delo zaradi dela, potem ne bo nikoli uspešen kot trener na višjem nivoju!
Odgovornost igralcev
Igralci imajo v strukturi ekipe prav tako odgovornosti, ki se morajo spoštovati, ne
glede na njihovo starost. Osnovne naloge:
•
•
•

da se trudijo,
da so pozornost in
da imajo pravi
odnos.

To so lastnosti, ki jih
morajo izpolnjevati in na
katere morajo biti ves čas
pozorni, za njih skrbeti, jih
gojiti ter razvijati. In pri
tem jim morajo pomagati
vsi, na njih pa morajo

vplivati tako trenerji kot starši.
Če bodo igralci izpolnjevali te zahteve, bo trener opravil vse ostalo – ustvaril okolje
za kvalitetno in strokovno vadbo, tekmovanja ter zagotavljal razvoj in napredek. Vse
skupaj pa je zaman, če se otroci ne trudijo, niso pozorni in nimajo odnosa do dela
in okolja v katerem trenirajo!
Odgovornost staršev
Vloga in odgovornost staršev ni treniranje, pač pa da ponudijo roko kjer je potrebno
in kadar se za to dogovori. Predvsem pa:
• da so pozitivni,
• da vspodbujajo in
• pomagajo kjer lahko
Torej njihova naloga ni trenirati. Potrebno je sprejeti dogovor s katerim se določi, da
ne smejo (ne na treningu ali tekmah) s strani igrišč dajati navodila ali direktive, kaj
naj delajo njihovi otroci ali ekipa na igrišču. Njihova naloga je ustvarjati vzdušje kot
navijači, ustvarjanje veselja in sproščeno okolje! Samo v takem okolju lahko mladi
igralci delajo na igrišču tisto kar znajo oziroma česar so sposobni.
Predvsem spodbujanje mora biti tedaj, ko so se stvari že dogodile, ne pa prej, ko z
direktivami otrokom dajejo napotke kaj naj naredijo in ustvarjajo pritisk na njihovo
igro in odločitve.
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Celotno delo in
vadbeni proces je
mnogo lažji, če na
začetku
sezone
postavimo točna
navodila, pravila,
zahteve
in
usmeritve,
ob
katerih se vsi
zavežejo, da jih
bodo spoštovatli,
ko so seznanjeni
kaj lahko in kaj
morajo storiti, da
bodo odnosi v ekipi pozitivni in usmerjeni k istim ciljem. Zato tak sestanek pred
sezono lahko pomaga, da je sezona mnogo lažja, bolj učinkovita in uspešna za vse!
V primeru, da se med sezono zgodi, da kateri od staršev prekoračijo dogovorjena
pravila, se kršitev mnogo lažje in enostavno rešuje, ker so bile sankcije predhodno
dogovorjene in jih niso spoštovali. Ker je bila sprejeta zaveza vseh sodelujočih, se jim
lahko ob kršitvi samo kratko pove: 'Na začetku smo se točno dogovorili kakšne so
obveznosti in pravice trenerja, igralca in staršev in da jih je potrebno spoštovati'.
Zato je tak sestanek pred sezono namenjen preventivi in ne kurativi, ko je
potrebno reševati stvari potem, ki so se že zgodile. S takim načinom in pristopom
se zato mnogo lažje dela in ukrepa, ne izgublja se nepotrebne energije in časa ter s
tem omogoča trenerju kvalitetno delo brez nepotrebnih zapletov in težav skozi vso
sezono.
III. TRENING
Po sestanku se pričnejo treningi skladno s predstavljenim programom. Starši
pripeljejo otroka in si želijo pogledati trening. Čim starejši so otroci, tem manj staršev
je prisotnih na treningu.
Povsod imamo nekaj staršev, ki prihajajo na trening, pomagajo otrokom in treninge
tudi gledajo. Kar nekaj staršev ostane v bifeju in se ves čas treninga pogovarjajo,
nekaj pa je takih, ki otroka samo pripeljejo in ga po treningu pridejo iskat. Vsekakor
ni nobenega problema, če starši gledajo trening, uživajo v lepem vremenu, se
pogovarjajo,...ne smejo pa se
vpletati v trening, dajati
napodke ali glasne komentarje
ob igrišču – ne svojemu otroku
in ne komurkoli drugemu.
Starši imajo prav gotovo velik
vpliv na otroka. Koga pogledajo
naprej ko naredijo dobro potezo
ali napako? Starše! Otroci se
hočejo pokazati v prvi vrsti pred
starši in prijatelji, zato je
pomembno, kakšna je reakcija

SEMINAR B/C – DNTOZ LJUBLJANA, 26.2.2017

6

ALI SO STARŠI DEL STRUKTURE EKIPE ALI NE

staršev. Prva zahteva predsezonskega sestanka – ne trenirati s tribune! je zato
najpomembnejša.
Starši zahtevajo od otroka le najboljše, zato ga kritizirajo, vršijo pritiske na različne
načine, pa se včasih tega sploh ne zavedajo, še manj pa posledic takih dejanj! Zato je
drugo pravilo, ki ga je treba postaviti v odnosu do staršev, da ne smejo kričati na
otroka, ga popravljati in ga učiti,...ker je to izključna stvar trenerja. Tudi
vspodbujanje lastnega otroka ni primerno in se ne dovoljuje na treningu. To je
izključna stvar trenerja. Torej starši lahko gledajo in spremljajo, ne smejo pa vplivati
na otroka, trenerja in ostale igralce. Edina naloga staršev je, da otroka pripeljejo in
odpeljejo s treninga – to jim mora biti jasno in to morajo sprejeti. Vse ostalo je
izključna naloga in delo trenerja. 90% staršev ponavadi to sprejme, samo nekaj je
takih, ki delajo probleme. Sam sem imel morda en ali dva primera, ko sem moral
prekiniti trening in ga nadaljeval, ko so se moteči starši morali odstraniti, če so želeli,
da nadaljujem trening. Za celo sezono je bil postavljen mir in spoštovanje. Še danes
smo prijatelji!
Včasih je potrebno katerega od staršev po treningu potegniti na stran in se z njimi
pogovoriti, ga spomniti na dogovor in ga podučiti. Tudi po tej poti se da kar nekaj
stvari doseči na razumevajoč, miren in unčikovit način.
Prijemi so različni, trener pa je sam zadolžen, da si ustvari okolje v katerem bo
lahko nemoteno delal z vsemi otroci.
IV. TEKMA
Tekme so potrebne posebnega poglavja. Na tekmah nimamo opravka samo s svojimi,
pač pa tudi z drugimi otroci, starši in navijači kar lahko povzroča še posebne
probleme. Vsi se moramo zavedati dejstva, da če se igra tekma brez staršev, to ni
tisto pravo. Otroci se hočejo staršem pokazati, se postaviti pred njimi in se
dokazovati. Otroci uživajo, če jih gledajo starši, prijatelji, sošolci. Zato je prav, da jih
starši na tekmah vspodbujajo, ne pa trenirajo ali učijo in se z njimi med tekmo celo
pogovarjajo, kot da igra samo njihov otrok, ostalih pa ni v ekipi.
Starše je potrebno podučiti, da
prihajajo na tekmo kot navijači,
vendar kot navijači ekipe in ne kot
trenerji svojega otroka. Vloga staršev
na tekmi je uživati v tekmi, uživati v
predstavi in predvsem biti pozitiven do
vseh – svojega in drugih otrok. Da se
izognemo neprijetnim situacijam, je
zato potrebno probleme reševati
vnaprej, ne pa potem ko že nastanejo.
Če
starši
svojih
zavez
iz
predsezonskega sestanka ne izpolnjujejo, jih je potrebno opozoriti, ponovno podučiti
in vljudno prositi, da ne prihajajo na tekme, ker s tem škodujejo svojemu otroku ter
ekipi. Ponavadi se starši izgovarjajo, da trener na tekmi nič ne govori, da daje
napačna in enostranska navodila, da ne vidi stvari, da ne popravlja igralcev,...Takoj
jim je potrebno dati na znanje, da to ni njihova stvar, ker ima trener svoj proces,
metode ter svoja razmišljanja in pristop.
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Trener želi, da igralci na igrišču komunicirajo med seboj , ne pa da komunicirajo starši
s svojimi otroci. Ponavadi se to dogaja na drugi strani igrišča kot se nahaja trener in v
takem primeru je potrebno igralca poklicati na svojo stran, da se s tem umiri pritisk
na otroka ker enostavno ne more igrati, ker je zmeden od različnih navodil, direktiv
in kričanja, ki se dogajajo ob igrišču, tako da se ne more posvetiti tistemu zaradi
česar je na igrišču - da igra. Starši se morajo zavedati, da s svojim obnašanjem otroka
destimulirajo. Lahko pa ga tudi preveč stimulirajo, kar tudi ni prava pot saj ga s tem
preveč vznemirijo in otrok postane raztresen in živčen, želi si več kot je sposoben,... –
vse pa ima posledice na njegovo igro, posledično pa na njegov razvoj.
V današnjem času je potreben
pazljiv in čim bolj pozitiven
pristop do otrok – ekipe ali
posameznika. Otroci so izjemno
občutljivi in kaj hitro se jim
šport zameri, če niso deležni
pravega odnosa – tako trenerja
kot tudi staršev. Zato je
pomemben usklajen nastop
trenerja in staršev, to pa
zahteva pogovor, sodelovanje
in
razumevanje
procesa
nogometne
vzgoje.
Tako
trenerji kot starši morajo razumeti, da je za otroke vspodbuda izjemno pomembna in
da negativizma, kritike ali celo nadiranja, prepovedi, kaznovanja ,... pri najmlaših –
ni. Starši morajo sprejeti delo trenerja, zaupati njegovim navodilom, otroke pa
vspodbujati za poteze, ki jih napravijo na igrišču (dober udarec, dober poskus, dobro
si mislil,...). V takem primeru gre za pozitiven pristop, saj otroci rabijo samo to! Ne
potrebujejo dodatnih navodil in usmerjanj staršev, ki jih samo zmedejo. Otroci razen
navijanja od staršev drugega ne pričakujejo, saj jih pri nogometni vzgoji vodi trener!
Pri vspodbujanju je
potrebno
opozoriti, da starši
vspodbujajo tudi
druge otroke, ne
samo
svojega.
Otrok igra v ekipi
prijateljev
in
pomebno je, da
starši
pohvalijo
tudi soigralce ker
jim to pomeni
izjemno
veliko
vspodbudo saj se
tako počutjo kot del ekipe.
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V. KOMUNIKACIJA
Tako na treningu kot na tekmi smo v kontaktu s starši. Zato je pomembno, da so
trenerji staršem vedno dosegljivi, se pogovarjajo in odgovarjajo na vprašanja staršev
– ustno, po telefonu, e
mailu,..To je odgovornost
trenerja. Če je trener
dosegljiv in dostopen, to
pomeni staršem mnogo
lažjo pot do odgovorov,
sodelovanja in zagotavlja
odprto komunikacijo, ki
kaže
na
željo
po
sodelovanju,
napredovanju in razvoju
otroka, ob tema pa tudi
resnost, sposobnost ter
zrelost trenerja. Takšen
odprt odnos ustvarja
zaupanje, starši vedo da trener spremlja razvoj njihovega otroka, se zanj zanima, ga
pozna in s tem dokazuje, da natančno ve kaj dela,...Zaupanje je tista magična
beseda, ki je danes najpomembnejša, a žal v celi družbi zapostavljena kvaliteta! Ob
ustvarjenem zaupanju s starši, ima tudi trener mnogo lažjo pot do spoznavanja
otroka, njegovih sposobnosti, predvsem na področju mentalne vzgoje. Zato je
izjemno pomembna lastnost trenerja, da sproti in takoj odgovarja staršem, se z
njimi pogovori in ne dopušča, da se kakršna koli vprašanja ali problemi kopičijo in
čakajo posebno priliko za odgovor.
Probleme je potrebno razreševati sproti in takoj!. Veljati mora pravilo 24 ur – to
pomeni, da je potrebno na vsako vprašanje na katerega ni možno odgovoriti takoj,
odgovor posredovati najkasneje v 24 urah – po mailu, telefonu ali srečanju - ni
pomembno. Karkoli se zgodi na treningu ali tekmi je potrebno čimprej razčistiti in
urediti. Trener mora sam kontaktirati starše, ne da oni iščejo njega – v 24 urah!
maksimalno. So pa stvari, ki se lahko razrešijo samo s pogovorom - osebno. Nekatere
stvari se lahko preložijo na kasneje, vendar samo po predhodno usklajenem
dogovoru.
VI. SESTANKI - EVALVACIJA
Vse kar se nanaša na komunikacijo s starši glede tekem, treninga, obnašanja,
sodelovanja,.. smo jim razložili na sestanku pred sezono. Sedaj je potrebno z njimi
razpravljati samo o tem, kako otroci tekom sezone funkcionirajo: ali sprejemajo
delo, red, disciplino, kolektiv? Ali razumejo proces vadbe, kako prenašajo zmage oz.
poraze? Kako se obnašajo v igri, na igrišču, izven igrišča,...?
Zato je pomembno, da posredujemo staršem najmanj dvakrat v sezoni podatke o
evalvaciji njihovega otroka. Kako napreduje,....vendar moramo to narediti sami, ne
na njihovo prošnjo (razen v primeru, ko je to potrebno za razreševanje kakšnih
problemov!). Staršem je potrebno povedati, kako trener vidi otroka v ekipi,
kolektivu, kaj bi moral delati več, kaj potrebuje in kako lahko pri tem pomagajo tudi
starši, da bo napredoval. Kadar trener smatra da je za razvoj otroka potrebno, mora
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poklicati starše na razgovor in se z njimi pogovori o možnostih, da se zagotovi
napredovanje ali odpravijo kakšne napake, ki so posledica nepravilnega življenskega
sloga ali navad!
Pri evalvaciji se mora trener osredotočiti predvsem na odnos do dela in navodil za
napredek.
Ko trener predstavlja evalvacijo otroka, se ne sme spuščati v podrobnosti pač pa se
mora opredeliti samo na glavne stvari – kako napreduje glede na postavljene cilje,
razvoj, okolje...oziroma zakaj ne. Trener ne sme predstavljati kakšne široke,
nerazumljive strokovne analize, pač pa
se mora osredotočiti samo na štiri
področja: na otrokov napredek na
področju tehnike, taktike, kondicije in
psihološkega razvoja. Če se naredi
osnovna analiza na teh področjih in
kako napreduje, je to za starše
najpomembnejši podatek. Ob tem je
potrebno še podati kratko oceno, kaj
njegov otrok dela in kje je v svojem r
razvoju ter predlog kaj bo potrebno za
njegov napredek še delati. In to je vse!
Kaj pa je najbolj pomembno pri evalvaciji? Predvsem to, da je evalvacija poštena –
da trener poda vse podatke in opažanja korektno in dejansko, da ne prikazuje
lepše ali grše slike, predvsem pa predstavi realne možnosti napredka otroka.
Nobenih obljub, zavajanj, leporečij..!, ker potem, ko čez določen čas otrok in starši
spoznajo realnost, se pod vprašanje postavi v prvi vrsti strokovnost, znanje in
sposobnsost trenerja, ob tem pa nastane tudi vrsto nevšečnosti za starše, ki morajo
ponavadi iskati nov klub, večina pa jih ensotavno preneha z vadbo. Zato je poštena
in direktna ocena sposobnosti otroka izjemno pomembna – pa ne le za igralca, pač
pa tudi za image kluba. Izjemno pomembno je, da se poda informacije na pravi
način, da se pripravi predlog za nadalnje delo: karierni plan, razvojni individualni
plan, možnosti razvoja in nadaljevanja v drugi sredini, če ne more igrati v sedanji
ekipi, ponuditi pomoč,....Najpomembnejše je, da morajo starši razumeti, kje je njihov
otrok v tem trenutku, čeprav ja včasih boleče.
Kaj je še pomembno?
Ko se trener pogovarja s starši se v nobenem primeru ne sme braniti, se postavljati v
bran svojim odločitvam, delu in procesu. Prav tako ne sme biti napadalen in
zaverovan sam vase, mora pa biti jasen in strokoven. Će je trener direkten in pošten,
s starši ne bo nikoli težav – če pa se bo branil, popravljal svoje odločitve in je
negotov, pa daje jasen znak neznanja ali nepoštenega ravnanja.
Starše je potrebno vedno poslušati – s tem trener tudi sam dobil nove informacije o
otroku, ekipi, odnosih in zadevah, ki jih ne pozna. Tako se ljudje učimo in
napredujemo. Če pa trener razgovore že vnaprej spravlja v negativni moment je
boljše, da se s starši ne pogovarja oziroma, da gre čimprej v drug poklic. Nihče se ne
sme bati učiti od staršev, ampak mora stremeti za tem, da si pridobi čim več
informacij, ki jih potem sam selekcionira. Zato mora biti trener dosleden, pošten in
enak do vseh. Samo po tej poti se lahko zagotavlja napredek – otrok, staršev,
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trenerja, ekipe in kluba! S takim odnosom se ustvarja pozitivna klima, ki je potrebna
predvsem na igrišču. Ko se trener pogovarja in rešuje probleme s starši, jih rešuje
predvsem zato, da bodo igralci čim boljše funkcionirali na igrišču, napredovali in se
razvijali. In to vsem skupaj ustvarja zadovoljstvo, veselje, druženje in pelje stran od
problemov sodobne družbe ter ustvarja prava prijateljstva.
VII. VRSTE STARŠEV
Verjetno so v vseh sredinah tri vrste staršev – tisti, ki trenerju pomagajo, tisti, ki jih
je treba prositi da pomagajo in tisti ki otroka pripeljejo in odpeljejo ter jih ne zanima
nič okoli kluba.
Trener mora sodelovati z vsemi starši. Najlažje verjetno s tistimi, ki jih ni. To so starši,
ki komaj poznajo trenerja, se ne pogovarjajo z nikomer, se držijo sami zase, prihajajo
na tekme, se ne vtikajo ne v igralce in ne v klubske probleme ter samo gledajo. Takih
imamo kar nekaj in so povsem nemoteči za vse. Te vrste staršev pripeljeJo otroka na
trening oz. tekmo z namenom, da se igra, da je v družbi in na svežem zraku. Njegov
otrok je več ali manj prepuščen sam sebi glede športnega udejstvovanja – starši
ponavadi postavijo v takem primeru na prvo mesto šolo. Otroku dopuščajo, da se
popolnoma sam odloča ali bo treniral ali ne. In s takimi starši ni težko delati, trener
pa mora vseeno vspostaviti in voditi osnovno komunikacijo tudi s takimi starši.
Druga vrsta staršev je
tista, ki jo je potrebno
prositi, da pomagajo pri
delu v klubu. Takih je
največ. Večina sprejme
določeno
nalogo,
nekateri pa se izogibajo.
Zato je potrebno naloge
tekom sezone razdeliti
staršem enakovredno na
skupnem predszonskim
sestanku, ko so vsi
prisotni in jim bo
nerodno odklanjati ponujeno nalogo. Ko jo sprejmejo, je potrebno skrbeti, da jo
bodo tudi izvajali. Zato je potrebno pripraviti pravila. Določene naloge so vezane tudi
na stroške in tudi to je potrebno jasno določiti – kdaj in koliko.
Potem imamo starše, ki se vpletajo v vse. Vodijo otroke za roko, pomagajo kjer se la
da, usmerjajo in spremljajo otroke od slačilnice do igrišča, nosijo jim torbe, imajo jih
pod stalnim nadzorom...Taki starši spoštujejo pravila, vedo kje je linija do katere
lahko gredo pri treningu in tekmah,..želijo pa stalno razvijati neke prijateljske
odnose, pogovore, sodelovanja. V svoji želji po pomoči trenerju, so tudi
obremenjujoči, ker so preveč osladni in želijo na vsak način vplivati na trenerja, po
svoje trenirati otroka ter ga narediti za igralca pod vsako ceno. S pomočjo, ki jo
ponujajo, želijo posredno vplivati na trenerja, treniranje, igranje, igralna mesta
otroka,.... Oni želijo potihoma otroka voditi tudi na igrišču in ga usmerjati po svoje.
Spoštujejo pravila, včasih jih morda prekoračijo, vendar se takoj opravičijo. Če ima
trener opravka s tako vrsto staršev, jim mora že na začetku povedati povedati, da
otrok igra v njegovi ekipi, ki jo usmerja kot trener, jo uči in vodi na podlagi izobrazbe,
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znanja in sposobnosti. To, da nekdo plačuje vadnino, še ne pomeni, da lahko tudi
trenira. Zato je postavljena linija, ki se ne sme prekoračiti in se mora spoštovati. Tudi
zdravnika je treba plačati, upoštevati pa je treba njegovo diagnozo, če želiš biti
zdrav! Ali pa šolo? ... Take vrste staršev želijo biti vključeni v delo izključno z
namenom, da potem tudi sodelujejo pri odločitvah trenerja ali celo klubske politike.
S takimi starši je treba biti ljubezniv, jih poslušati, vendar se od njih izolirati in delati
po svoje. Prav pri takih starših najhitreje prihaja do izbruhov nezadovoljstva in
negativizma, zato je potrebno za take starše vedno imeti na razpolago vse potrebne
statistične podatke in argumente ter z njimi komunicirati samo takrat, ko je to res
potrebno in predvideno. Posebno za take starše je sestanek pred sezono najbolj
potreben in njhove naloge, odgovornosti ter pristojnosti je treba natančno določiti
in omejiti. Nikakor pa se tovrstnih staršev ne smemo izogibati ali celo bati z njimi
komunicirati, posebno kadar prekoračijo linijo, ampak jih takoj postaviti na trdna
tla. Zato je potrebno paziti pri evalvaciji in znati argumentirati vsako potezo in korak,
napredek ali zastoj pri njegovemu otroku ter postaviti realne cilje za naprej in biti
pošten. Samo taki odnosi pripeljejo do dobrega sodelovanja in hitrega napredka
ekipe in igralcev.
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VIII. ZAKLJUČEK
Če se na koncu še enkrat vprašamo ali so starši problem ekipe ali ne, sem
prepričan, da mnogo več argumentov govori za to, da so starši sesatavni del ekipe
in da morajo trenerji delati pravzaprav z dvema ekipama – igralci in starši.
Če postavimo pravočasno pravo mejo in pravila obnašanja in jih sprovajamo s čisto
in pošteno komunikacijo, ni razloga za slabe odnose.
Kratek povzetek naloga trenerja:
•

•

•
•
•

predsezonski sestanek s starši – predstaviti:
o cilje ekipe,
o kako bo ekipa delovala,
o kakšen bo program in
o kaj se pričakuje v tem letu nogometne vzgoje od igralcev.
o kje smo v tem trenutku,
o kaj bomo delali in
o kje želimo biti
postaviti odgovornost za vse tri strukture ekipe:
o trenerja
o igralca
o starše
vspostaviti komunikacijo (24 ur)
pripraviti dvakrat letno evalvacijo vsakega igralca
delati z igralci in starši

Zaupanje, poštenost in hitra ter jasna komunikacija vedno poskrbijo za boljši
razvoj.
Ustvariti zaupanje pa je največja vrednota – za to pa je potrebno: znanje,
strokovnost, izkušnje ter razumevanje.
Trenerji, uporabite predlagan način sodelovanja s starši in veliko časa, energije ter
živcev, vam bo prihranjeno za strokovno delo na igrišču!

Pripravil:
Matjaž Jakopič
trener UEFA PRO
Predavanje na seminarju DNTOZ Ljubljana za trenerje B/C , dne 26.2.2017 na Vrhniki.
Gradivo je priporočljivo za uporabo trenerjem za starostne kategorije 6 do 14 let.
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