
8 th UEFA Grassroots Football 
Conference

16 – 20 March, Hamburg, Germany



Na konferenci so potekale tudi okrogle mize, na katerih so razpravljali 
tako predstavniki nacionalnih zvez kot tudi predstavniki UEFE

Izhodišča za razpravo so bila vprašanja:

1. Kdo je glavni organizator otroškega nogometa v državi?

2. V kateri starosti postane igra 11v11 izbrana igra za tekmovanje?

3. Kdaj se pričnejo beležiti rezultati v otroškem nogometu?

4. Ali zveza zagotavlja specialno izobraževanje za trenerje v otroškem nogometu?



5. Katere so poglavitne težave s katerimi se spopada otroški nogomet?

6. Kaj morajo storiti nacionalne zveze za izboljšanje kvalitete in razvoja otroškega
nogometa?

7. Kaj lahko stori UEFA pri nadaljnjem razvoju otroškega nogometa?



Vprašanja in sklepi udeležencev 
predstavljeni na plenarni razpravi

16 – 20 March, Hamburg, Germany



1. Kdo je glavni organizator otroškega nogometa v    
državi?

 V glavnem zveze (regionalne zveze)

 Klubi

 Šole

 Drugi – v mnogih zvezah, le te sodelujejo s šolami in klubi

Opazno je tudi, da je vse več vpliva s strani privatne sfere, 
predvsem pri organizaciji nogometnih kampov in 
nekaterih drugih aktivnosti



2. V kateri starosti postane igra 11v11 izbrana igra
za tekmovanje?

 V večini zvez pri 13 ali celo 14 letih, v nekaterih zvezah tudi 
prej, pri 12 ali celo 10 letih. Obstajajo tudi razlike med dekleti in 
fanti, dekleta običajno pričenjajo s to igro kasneje

3. Kdaj se pričnejo beležiti rezultati v otroškem
nogometu?

 Rezultati se beležijo zelo različno, že od 8 leta dalje ali pa šele 
po 16 letu



4. Ali zveza zagotavlja specialno izobraževanje za
trenerje v otroškem nogometu?

 Večina nacionalnih zvez zagotavlja specialen trening oziroma 
izobraževanje za trening v otroškem nogometu, vključno za učitelje 
v šolah. Mnoge zveze takšen program šele pripravljajo



5. Katere so poglavitne težave s katerimi se
spopada otroški nogomet danes?

 Tekmovanje – zmaga za vsako ceno

 Vpliv odraslih – prenos nogometa odraslih v nogomet otrok

 Pomanjkanje kvalitetnih trenerjev v nogometu otrok

 Velik izpad otrok že v mlajših kategorijah, zaradi že omenjenih
razlogov, predvsem pa zaradi tekmovanja in zmage za vsako ceno

 Pomanjkanje infrastrukture, volonterjev, rekvizitov in dostop do njih



 Pomanjkanje komunikacije

 Negativni vplivi moderne tehnologije (računalnik, internet, telefon)

 Zastarele metode dela

 Pomanjkanje prostega časa

 Pomanjkanje priznanja najrazličnejšim uspehom

 Previsoki stroški za udeležbo otrok

 Slaba notranja organizacija in komunikacija



6. Kaj morajo storiti nacionalne zveze za
izboljšanje kvalitete in razvoja nogometa otrok?

 Nacionalne zveze morajo imeti jasno vizijo, vključno z Grassroots
filozofijo

 Nacionalne zveze morajo upoštevati aktivnosti v povezavi z
nogometom otrok tudi v klubskih licenčnih postopkih

 Potrebno je povečati število trenerjev in volonterjev v nogometu otrok

 Potrebno je izboljšati sodelovanje s šolami in vladami



 Potrebno je zagotoviti več politične pomoči preko nacionalnih zvez

 Potrebno je nadgraditi materialne in infrastrukturne pogoje

 Potrebno je zvišati ugled Grassroots nogometa



7. Kaj lahko stori UEFA pri nadaljnjem razvoju
otroškega nogometa?

 Nadaljuje s finančno pomočjo nacionalnim zvezam 

 Opazuje in ocenjuje pravilno porabo njenih sredstev v nacionalnih
zvezah

 Nudi več pomoči pri specialnem šolanju za otroški nogomet
(diploma za trenerje otroškega nogometa)

 Nadaljuje z analizami in investicijami v dobre praktične primere in
jih poizkuša razširiti tudi v vse ostale članice

 Poizkuša izboljšati uporabo sodobne tehnologije (Training Ground)



 Nadaljevanje Hat Trick programa

 Potrebno je povezati licenciranje klubov z izvajanjem Grassroots
programa in programom izobraževanja na nacionalni ravni

 Nadaljevanje izvajanja UEFA Grassroots programa in vključevanje
novih aktivnosti (evropski nogometni Grassroots dan in povezava z
najodmevnejšimi nogometnimi dogodki)

 Potrebno je dati še več politične vzpodbude posameznim
nacionalnim zvezam

 Potrebno je organizirati tudi specialne seminarje za funkcionarje in
ostalo klubsko administracijo



Prevod in priredba: Miloš Rus, udeleženec 8. Grassroots
konference v Hamburgu


