Spoštovani trenerji in trenerke !
Glede na moj položaj v trenerski organizaciji, se čutim dolžnega, da spregovorim par stavkov
v teh izrednih razmerah v katerih se je znašel ves svet in s tem tudi nogometni šport.
Žal se tudi trenerji in trenerke v Sloveniji nismo izognili tej svetovni pandemiji. Praktično
smo morali preko noči ustaviti svoje delo in opustiti proces treniranja tik pred začetkom
spomladanskega prvenstva v večini slovenskih lig. Zato enostavno ne morem govoriti o tem,
kakšen udarec je to za trenerje-ke in tudi igralce-ke, ker enostavno nimam moči in sem
preveč čustveno prizadet. Kakšne pa bodo posledice vsega tega nam bo jasno šele potem,
ko bo vse to mimo.
Sedaj je težko napovedovati v katero smer gremo in kdaj bo konec tega krutega obdobja, ker
tega enostavno nihče ne ve. Osebno veliko spremljam napovedi mnogih znanih institucij in
na razplet gledam kot optimist. Posebej me navdihuje dejstvo, da je Danska praktično
izplavala iz tega kolapsa in to predvsem zaradi lastne discipline in odgovornosti.
Prav slednje mi daje zelo veliko upanje, da smo tudi Slovenci, kot mali narod, prav zaradi
svoje discipline in odgovornosti sposobni zajeziti ta virus. Primer discipline in odgovornosti
pa je še toliko bolj prisoten med nami nogometnimi trenerji, ki znamo prisluhniti navodilom
veliko bolj kot mnogi drugi.
Osnovni pogoj - da se dosledno držimo navodil samoizolacije, je najboljše zdravilo proti
širjenju pandemije. Zato ne dvomim v vas trenerje-ke, na Vaš pozitiven sprejem vseh navodil
vlade ter spoštovanje in disciplino, saj Vam vsem zaupam bolj kot komur koli.
Ne želim govoriti stvari, ki so Vam vsem dobro znane in katere poslušate vsak dan. Prav tako
ne bom govoril o prihodnosti, saj takrat bodo vsi tako ali tako preveč pametni. Sedaj želim
spregovoriti le par besed, ki so vezane na naše strokovno delo in samoizobraževanje.
V zadnjih, recimo petnajstih letih, je ZNTS posvetila večino svojih aktivnosti z organizacijo
in izvedbo vsakoletnih licenčnih in izpopolnjevalnih praktičnih seminarjev tako na
republiškem kot tudi regionalnem nivoju v DNT. Bile so obdelane oziroma predstavljene
različne strokovne nogometne teme. Sam sem v zadnjih tednih posvetil veliko časa
pregledovanju in prebiranju teh snovi in sem bil nemalo presenečen, ko sem videl kakšen
»kapital« nam je bil ponujen in dan na razpolago. Predavali so nam mnogi eminentni
domači in tuji strokovnjaki. Priznam, da sem sam mnoge stvari prezrl in jih v obilici
vsakodnevnih obveznosti nisem dovolj natančno preučil in osvojil. V pogovorih s kolegi
trenerji v zadnjih dneh mi enako priznavajo tudi drugi. Na vsakem seminarju nam je bila
posredovana ustrezna literatura, ki je enostavno - odlična. Mnoge strokovne brošure,
knjige, pisni zapiski, kasete, DVD-eji, se prav tako nahajajo v Vaši domači zakladnici.
Prav tako so na spletu NZS in DNT objavljeni celotni seminarji, ki si jih lahko ponovno
ogledate. Mnogi med Vami so si te zadeve prenesli v lastni računalnik. Moram omeniti na

koncu tudi revijo »Naš nogomet« v izdaji NZS, ki v prilogi prav tako ponuja zanimivo
strokovno tematiko.
Spoštovani trenerji in trenerke! Sedaj imamo vsi nekaj več časa, ki ga lahko izrabite za
nadgradnjo svojega znanja, ki Vam bo še kako koristil za nadaljevanje kariere in večanju
lastnega intelektualnega kapitala. V življenju lahko vse kupimo, le znanja se kupiti ne da!
Zato Vam svetujem in priporočam, da prisluhnete mojemu gornjemu nasvetu oziroma
pobudi. Prepričan sem, da vas bo večina to storila. Verjemite, hvaležni mi boste. Dobili
boste tudi tisto kar ste mogoče prezrli, pozabili ali kar ravnokar iščete.
Ne glede na to, kdaj se bo nadaljevalo prvenstvo verjemite, da se bo to zgodilo prej ali slej.
Čas bo hitro minil, zato ga izkoristite sebi v prid. Vsi imamo enake možnosti. Pripravimo se
z novim znanjem za nove nogometne zmage. Verjemite, tudi drugje po svetu se trenerji v
tem času posvečajo izključno samoizobraževanju.
Na koncu Vas želim opozoriti še na nekaj! Ko bo prišel dan odločitve, da se lahko začne s
treningi in tekmovanji, BODITE MAKSIMALNO POZORNI NA ZDRAVJE IN POŠKODBE
IGRALCEV, saj bodo vsi neučakani in marsikateri igralec bo v preveliki želji po hitri vrnitvi,
precenil svoje sposobnosti.
Upam, da ste moje pisanje sprejeli kot dobronamerno in Vas nisem »zamoril« z vsebino
povedanega.
Želim, da vsi ostanete zdravi. Tak naj bo tudi pozdrav - ZDRAVO!
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