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TRENERJI 

 
     

Mourinho 

Madrid vs City - Mourinho Slides.mp4


                             Tipi trenerjev                      /Raziskave /  

 1. Negativno usmerjeni 

•  “žaljivec” – najbolj nepriljubljeni, žali igralce, 

•  “kričač” - misli, da je uspeh odvisen od jakosti njegovega kričanja,   

•  “davilec “– dober na treningu, na tekmi v šoku in ni sposoben voditi igralce, 

•  “tresoči” – na tekmi nervoznost prenaša na igralce, 

• “general  Custer “– njegova taktika je vedno enaka, se ne prilagaja nastali situaciji, 

•  “heroj” – vedno hiti čestitati igralcu, da se vidi kdo je njegov trener, 

•  “maščevalec”, “znanstvenik”, “momljač”, “črni maček” – vraževerni trenerji 

 

2. Pozitivni trenerji  

• “podpornik /branilec “– daje igralcu podporo, ga opominja na napake in daje upanje 

na izboljšanje, 

•  “gospod Hladni” – vedno stabilen in sposoben dajati pametne in smiselne napotke, 

tudi ko je pod stresom (samokontrola) , kritizira na samem in zna pomiriti igralca, 

• “turist “– vsakemu pokloni pozornost, zna obrniti strah v taktične prednosti 

• “svetovalec “– obrazloži igralcem pomen njihovega truda, 

• “doktor “–  skrbi za zdravje igralca 

• “prodajalec” – pozitivni  motivator , zna igralca pripraviti za delo. 

Ćiro Blažević - Trening NK Zagreb (w_ lyrics).flv
Ćiro Blažević - Trening NK Zagreb (w_ lyrics).flv
Limeni - ČIR - NOVO.flv


TRENER v eni osebi je: 

 
STROKOVNJAK 

Pozna strukturo – vsebino 

igre, stalno išče formulo  

za uspeh .  Opazuje, 

razlaga, demonstrira, 

popravljanje (potrebno 

strokovno znanje) 

 

PEDAGOG 

Učitelj, pozitiven, vzoren, 

ima zmagovalno miselnost. 

Socializacija ekipe – 

ustvarjanje kolektiva in 

vključevanje posameznika 

. 

 

 

PSIHOLOG 

Ustvarja pozitivno in 

zanimivo okolje , 

motivira, daje 

pohvale, kritizira in 

usmerja. 

 

TRENER 

Načrtovanje in izvajanje treningov, 

priprava na tekmo, aktivnosti pred, 

med in po tekmi, analiza in 

ocenitev. Informacija o prehrani, 

zdravem načinu življenja, higiena 

 

 

 

SKAVT 

Spremlja tekme, ocenjuje 

igralce, vrši  

vključevanje  novih 

igralcev 

 

 

ORGANIZATOR 

Trening, tekme, priprave, 

potovanja, družbeni 

dogodki 

 

UČENEC 

Odprt za učenje (seminarji), 

sodelovanje,in izmenjava 

mnenj z ostalimi 

strokovnjaki  (krogle mize) 

 

PREDSTAVNIK ZA STIKE 

Z JAVNOSTJO 

Odnos do medijev, 

funkcionarjev, sodnikov, 

navijačev, uradnih oseb, 

staršev 

 



TRENERJI MLAJŠIH KATEGORIJ 



 

VEMO - da igralec v igri rešuje   

kompleksne naloge, redko na 

mestu, vedno v gibanju in je pri 

tem v glavnem oviran od 

nasprotnika (1-2). Igralec ni 

skoncentriran samo na izvajanje 

gibov brez žoge in z žogo, tem več 

tudi na reševanje nalog v igri, 

katere se spreminjajo. 

 

POMEMBNI so        

časovni  in prostorski 

odnosi, ki se spreminjajo 

glede na trenutne 

situacije (zelo zahtevne 

naloge).  

 

 

ZARADI TEGA - mora 

vadba biti že v samem 

začetku usmerjena proti 

končnem cilju / obvladanje 

žoge, medsebojno 

komuniciranje z žogo v 

oteženih pogojih oz. 

reševanje zadanih nalog, … 

.. 

 

 

PREJ  - mnenje, začetek 

organizirane vadbe 11 let. 

DANES - začetek 6 - 7 let 

starosti (napredek - vpliv 

celotnega razvoja v sistemu 

življenja. 

 

 

 UČINKOVITOST  vadbe   

posameznih elementov v nogometu in 

celotne igre je odvisna  od 

usklajenosti vsebine dela, metode 

dela, organizacije dela, od anatomsko 

fiziološkega razvoja otrok. Vsebina 

programa mora biti prilagojena 

potrebam, interesom in sposobnostim 

otrok (npr. otrok okrog 10 leta starosti 

ima že velike sposobnosti /fizične, 

psihomotorične/. 

 

ZAČETNI IZBOR IN PROCES TRENIRANJA 

 1. Postavljen CILJ - vzgoja mladega športnika - nogometaša 

  

                            * usposobiti igralca, da sodeluje pri doseganju začrtanih ciljev 

                         * ugotoviti začetno stanje in predvideti napredek (testiranje)   

* slediti razvoj sposobnosti,....... 



STROKOVNO DELO Z MLAJŠIMI KATEGORIJAMI 
 
 

Vodenje in treniranje igralcev - igralk mlajših kategorij je zelo zahtevno. Potrebno je veliko 

potrpežljivosti, da bi lahko spremljali razvoj mladih igralcev in predvideli profil igralca za dobo pet, 

šest in več let.  

 

Zato je potrebno pri delu z mladimi igralci - igralkami upoštevati : 

 

*  Uspešnost v nogometu je posledica in sad človekove fizične, psihične in družbene narave. 

 

*  Nekatere psihomotorične sposobnosti so za uspešnost v nogometu bolj pomembne, druge manj,    

    nekatere so močno podedovane, druge spet ne in jih lahko s vadbo tudi razvijemo. 

 

*  Nekatere sposobnosti so v večji meri prirojeni, so pa tudi taki, ki se jih da, posebej v rani mladosti, z  

    ustreznim načinov vadbe (treningom) voditi. 

 

*  Pri mladih je zelo pomembna motivacija ! 

 

*  Ne sme biti treninga brez igre ! 

 

*  Otroci dosegajo boljše rezultate  v tekmovalnih  oblikah dela. 

 

*  Nagnjenja, interesi in stališča mladih igralcev so pod močnim vplivom vzgoje in družbene sredine. 

 

*  Zahtevamo le toliko, koliko so posamezniki sposobni.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKE OBLIKE STROKOVNEGA DELA  
 
 

Pri strokovnem delu je potrebno  uporabljati naslednje oblike dela: 

 

•  ure treningov katere so organizirane v prostem času učencev in dijakov, 

•  v spomladanskem, letnem in jesenskem času na igrišču, 

•  v zimskem času v telovadnici, 

•  možnost vadbe  med zimskimi in letnimi počitnicami (tabor – planine, morje). 

 

Ure treningov po svoji obliki so: 

 

•  kolektivni (enotna vadba za vse igralce),  

•  skupinski (vadba po potrebi za igralce  z enakimi potrebami), 

•  individualni (vadba za izpopolnjevanje, popravljanje napak, usmerjanje (igralno mesto …..) 

 

Po vsebini so ure treningov: 

 

•  ure treningov učenja (novih elementov – osnove nogometne igre), 

•  ure treningov ponavljanja (izpopolnjevanje naučenega - avtomatizacija) 

•  ure treningov preverjanja znanja (preverjanje naučenega in uporaba v določenih   

   situacijah, v igri ….), 

•  ure treningov kot priprava na tekmovanje (način igre, vigravanje posameznih linij,   

   kombinacije v končnici napada, prehod iz obrambe v napad in obratno, vadba  

   različnih situacij pri prekinitvah igre  …..).  

 

M. B..wmv
Fußball spielen wie Mario Götze, Mesut Özil, Teufelskicker  and  Wilde Kerle.mp4


SELEKCIONIRANJE 
 

Osnovni kriteriji  pri selekcioniranju igralcev- igralk : 

  

*   SMISEL ZA NOGOMETNO IGRO (kombinatorika, domišljija, kreativnost,  

intuicija, vizualnost). 

*   KRITERIJI HITROSTI IN EKSPLOZIVNOSTI (hitrost reakcije, hitrost 

osnovnega gibanja, štartna hitrost,  frekvenca koraka, hitrost upravljanja z 

žogo, hitrost reševanja situacij v igri, eksplozivnost v startu v odrivih in v 

duelih). 

 *  KOORDINACIJA IN PRECIZNOST (sposobnost izvajanja kompleksnih 

gibanj  usklajenih v prostoru in času, hitrost učenja novih gibanj – tehnike, 

kinestetični občutek za žogo, preciznost pri podajah in strelu na vrata). 

 *  FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI ( aerobni in posebej anaerobni kapaciteti 

- maksimalna poraba kisika). 

*   PSIHOSOCIALNI KRITERIJ (vztrajnost, samozavest, konceptualna 

inteligenca, motivacija, nogometna agresivnost, emocionalna stabilnost, močan 

karakter, komunikativnost, pripadnost skupini – klubu).    

  

  
 



 

Kategorija 

 

Selekcija 

Vrsta priprave 

Tehnična priprava Telesna priprava Taktična priprava 

 

 

7 – 10 let 

 

 

 

   

 Začetna selekcija 

 

 - uvodne vaje tehnike  

 - osnovna tehnika 

 - dinamična tehnika 

 

 Vsestranska telesna priprava 

  -  hitrost reakcije 

  -  koordinacija 

  -  gibljivost 

 

  

Prosta igra 

 

 

 

10 – 12 let 

 

  

 

Osnovna selekcija 

 

 -  osnovna tehnika 

 -  dinamična tehnika 

 -  izpopolnjevanje 

 

 Vsestranska telesna priprava 

 -  koordinacija 

 -  hitrost (vse oblike) 

 -  moč (manjši obseg) 

 -  aerobna vzdržljivost (manjši obseg) 

 -  gibljivost 

 

  

Prosta, usmerjena in                                                                          

 organizirana igra 

 

 

12 – 14 let 

 

 Osnovna + 

 dopolnilna selekcija 

 

 -  osnovni trening 

 -  graditveni trening 

 -  izpopolnjevanje                   

 - tehnike (dinamična teh.) 

 

 Osnovna in specialna telesna priprava  

  -  povečana obremenitev 

  - aerobna vzdržljivost  

  - anaerobna vzdržljivost  (manjši  

     obseg) 

 

 Vodena igra, neomejena igra, 

  moštvena taktika 

 

 

 

14 – 16 let 

 

 

  

 

Dopolnilna selekcija 

  

 

-  osnovni trening – 

-  graditveni trening  

-  situacijski trening 

-  izpopolnjevanje  

   tehnike (dinamična teh.) 

 

 Osnovna in specialna telesna priprava     

  - povečana obremenitev 

  - hitrostna vzdržljivost 

  - vzdržljivost v moči  

 

 Univerzalne in specialne 

 TE-TA vaje 

 -  izpopolnjevanje osnovnega    

    načina igre  

 

 

 

16 – 18 let 

 

  

 

Končna selekcija 

 

-  osnovni trening  

-  graditveni trening 

-  situacijski trening  

-  izpopolnjevanje   

   tehnike (dinamična teh.) 

 

 Osnovna in specialna telesna priprava  

 -  povečana obremenitev  

   (približanje obremenitvi  

   članskega moštva) 

 

 Univerzalne in specialne  

 TE-TA vaje 

 -  izpopolnjevanje 

    osnovnega   načina igre  

Karakteristike programa za mlajše kategorije 



 

Vrste aktivnosti 

K  a  t  e  g  o  r  i  j  e 

  7-10 let 11-12 let 13-14 let 15-16 let  17-18 let   Skupaj 

 

   1. TEORIJA 

       - pravila igre 

       - higiena 

       - prehrana 

       - način življenja 

       - ostale teme iz športa 

  

   2.  VZGOJNO DELO 

        - sestanki 

  

   3.  ZDRAVSTVENA  KONTROLA 

 

   4. KONTROLA  SPOSOBNOSTI, 

   LASTNOSTI IN ZNANJA 

    - fiziološke 

    - motorične 

    - psihosocialne 

    - ocena igre 

  

  5. SESTANKI S STARŠI 

  

  6. ŠPORNI KAMP           
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OSTALE AKTIVNOSTI 

Ostale aktivnosti v  dvoletnem ciklusu za posamezno kategorijo igralcev: 
 



 

Št. 

 

VSEBINA 

1. LETO  

      1. del      2. del 

 

Tehnika brez žoge 

  1.   Hoja (naprej, nazaj) * 

  2.     Počasen tek po sprednjem delu stopala * 

  3.   Tek z dvigovanjem kolen * 

  4.   Tek z dvigovanjem pet * 

  5.   Tek z dvigovanjem kolen v ritmu * 

  6.   Tek z  kombiniranim dvigovanjem kolen in pet * 

  7.   Skiping na mestu  * 

  8.   Skiping v gibanju * 

Tehnika z žogo 

  1.   Prilagajanje na žogo na tleh * 

  2.   Poigravanje z žogo v zraku (enkrat lahko pade na tla) * 

Tehnični elementi 

  1.   Vodenje žoge z nartom * 

  2.   Vodenje žoge s spremembami smeri  * 

  3.   Udarec z notranjim delom stopala * 

  4.   Sprejem  žoge s podplatom (zapreka) * 

  5.   S prejem kotaleče se žoge z notranjim delom stopala * 

  6.   Prenos žoge z notranjim delom stopala * 

  7.   Prenos žoge z  zunanjim delom stopala * 

  8.   Podaja po tleh z notranjim delom stopala * 

  9.   Strel na vrata kotaleče se žoge z nartom * 

Taktika 

  1.   Varanje 1:1 * 

  2.   Odkrivanje v igri 2:1 * 

  3.   Pokrivanje v igri 2:1 * 

  4.   Igra na 2 mala gola * 

  5.   Prosta igra * 

  6.   Ostale aktivnosti iz programa 

PROGRAM IN METODIKA DELA 

Cicibani (starost 6 - 8 let) 

 



“Senzibilne” faze za razvoj kondicijskih sposobnostih 
/določene kategorije/ 

              Vsaka sposobnost ima svoj najboljši čas za razvoj         /Milanovič ,2003/  
KATEGORIJA 

   KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI Št. 

Maksimalna moč  1. 

  2. Eksplozivna moč 

 Vzdržljivostna moč 

 Aerobna vzdržljivost 

Hitrost reakcije 

Aciklična maksimalna hitrost 

Ciklična maksimalna hitrost 

  Gibljivost - fleksibilnost 

 Anaerobna vzdržljivost 

U/6-8 U/8-10 U/10-12 

3. 

4. 

5. 

U/14-16 
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Individualna igra posameznika   Ocena 

 Sprejemanje žoge statično 

primerno 

dinamično 

neprimerno 

 Varanje brez in z žogo uporablja 

koristno 

 ne uporablja 

nekoristno 

 Odvzemanje žoge odvzema 

primerno 

ne odvzema 

neprimerno 

 Vodenje žoge pravilno 

racionalno 

nepravilno 

neracionalno 

 Udarci na vrata izvaja 

efikasno 

ne izvaja 

neefikasno 

 Duel igra agresiven bojazljiv 

Končna ocena 

TEST – individualna igra  

 

Skupna Igra 

 

Ocena 

 Odkrivanje pravočasno 

koristno 

prepozno 

nekoristno 

 Pokrivanje izvaja 

dobro 

ne izvaja 

slabo 

 Pregled igre dober slab 

 Občutek za igro izražen dober slab 

 Občutek za prostor izražen dober slab 

 Občutek za sodelovanje izražen dober slab 

 Smisel za zložene kombinacije  ima nima 

  Končna ocena 

TEST – skupinska igra  

 



Angažiranost v igri 

  

Ocena 

 Nivo angažiranosti primerna dobra slaba 

 Taktična disciplina visoka povprečna nizka 

 Odnos do soigralcev korekten nekorekten 

 Odnos do nasprotnika korekten nekorekten 

 Odnos do sodnikov korekten nekorekten 

 Odnos v klubu korekten nekorekten 

              Končna ocena 

TEST – angažiranost  v igri in odnosi 

 



KAJ  MORAJO STARŠI VEDETI ? 

Športna- nogometna  AKTIVNOST omogoča mladim zdravo odraščanje, brez mamil, alkohola, 

cigaret  in stranpoti. 

  OBVEZNOSTI  STARŠEV     *   Otroku zagotovijo prisotnost na treningih (prevoz …..).  

                      *   Vršijo kontrolo učnega uspeha. 

                      *   Sodelujejo pri reševanju problemov, ki so vezani na aktivnost otroka. 

                      *   Otroku zagotovijo pravilno prehrano. 

                      *   Objektivno sledijo razvoju otroka pri vadbi in tekmovanju. 

                                                      *   Sodelujejo z trenerjem pri organizaciji tekmovanj in ostalimi aktivnostmi. 

         
Starši – pomemben faktor pri razvoju mladega igralca 

                      JA 
                                

  *  spodbuda pri aktivnostih  

  *  čustvena spodbuda (veselje ob zmagah,     

       tolažba ob  porazih)            

  *  sprejemanje realnosti  

  *  soočanje s porazom 

  *  zagovarjanje pozitivnih vrednot 

  

                  NE                               

  

  *  pritisk na otroka   

  *  nervoznost 

  *  analiza dogodkov                 

  *  kazni zaradi neuspeha 

 

 

 

           KAJ OTROK PRIČEKUJE OD STARŠEV 

 

Otrok potrebuje in pričakuje od staršev le čustveno podporo, ljubezen, zaupanje ter   zatočišče pred športnimi razočaranji. 



Rekviziti in pomagala 

Odbojna deska Viseča žoga Prenosna vrata z mrežo (aluminij) 

Lestvica Krožnik za ravnotežje Podstavki in palice Ovire različne (plastične) 

Link 

VAJA 
VAJA 

Koordinacija.flv
speed ladder with ball (2).flv
speed ladder with ball (2).flv


Prehrana mladega športnika 



STROKOVNI  KADER  
 
 

Določeni kriteriji katere trener ji morajo izpolnjevati pri delu z mlajšimi kategorijami: 

 

• da imajo trenerji določeni igralski staž,  

• morajo biti v stalnem  procesu izpopolnjevanja, 

• morajo biti dobri demonstratorji (individualno delo, izpopolnjevanje, popravljanje  

  napak), 

• morajo poznati karakteristike določene kategorije z katero delajo, 

• morajo biti sposobni selekcioniranja (ocena sposobnosti in znanja posameznega   

   igralca), 

• morajo biti kreativni,  

• morajo biti dobri organizatorji,  

• morajo biti dosledni pri delu, 

• morajo biti sposobni vodenja moštva, 

• morajo vzgojno vplivati na igralce, sodelovati z igralci,  

• morajo sodelovati z starši, šolo ….., 

• morajo biti odgovorni za svoje delo. 

 

Trenerji morajo pripraviti  program vadbe za določeno  moštvo katero vadijo.  

Trener je odgovoren  za izvajanje programa in prav tako ima vso pristojnost  pri svojem 

delu.  

Okvirni program dela.docx


Trije osnovni tipi trenerjev mlajših kategorij 

 

1.TIP:  Trener, ki zahteva, narekuje, kaznuje, veliko krat govori: moraš, smeš, ne smeš. On uči   

             otroke  o  lepem  obnašanju in verjame, da je dober trener samo, če je strog,  kritičen in   

             veliko zahteva. Otroci,  katere takšen  trener uči  se do njega in vadbe obnašajo kot  

             adaptirani otroci, ostali otroci, ki takšen način ne sprejemajo pa mu delajo težave in 

             trener ne ve,  kako reševati takšno problematiko, zato takšne otrok želi  izključiti iz  

             procesa vadbe. 

 

 

2.TIP:  Trener,  skrbi  za uspeh tistih, ki jih uči in  varuje,  ko je to potrebno, veliko krat govori:   

             bravo, odlično..., smeji se, zna objeti,  vspodbujati  in otroci, katere uči so na treningu bolj  

             sproščeni.  Trener pozna njihove strahove in  zahteve, odhaja v šolo  in intervenira, če  je  

             to potrebno.  

 

 

3.TIP:  Trener,  kateri proučuje,  zbira informacije, analizira in predvideva na temelju tega, kaj je   

             naredil, kaj je ugotovil in kaj zna. On,  se zaveda  potrebe po  novem znanju.  Pri vadbi  

             narekuje in zahteva, podpira in varuje igralce, če ugotovi, da je to potrebno. Ta trener    

             uporablja svojo intuicijo in  ve,  kako delati z ostalimi otroki. Na ta način sprošča potenciale   

             vseh otrok in usmerja , ter to maksimalno koristi v samem procesu treninga. 

 

 



                                       POMEMBNO                                Trener – portal.si                          

Delo z mlajšimi selekcijami si trener lahko šteje v čast. To so posebni trenutki katere verjetno ne boste nikoli pozabili in vas bodo 

vedno spremljali skozi celotno trenersko kariero in tudi ob njej. 

Biti trener pomeni biti pedagog , kjer je poleg teorije potrebno obvladati tudi prakso. Večja je vaša domišljija bolj vas bodo igralci - 

igralke sprejeli saj jih boste lahko skozi načrtno delo vodili na zabaven in igriv način in nikakor ne dolgočasen. 

Kljub njihovi mladosti pa imajo otroci radi spoštovanje, katerega morate vedno upoštevati in kljub zahtevi po disciplini, redu in 

pristopu ne sme biti spoštovanje do njih nikoli vprašljivo. 

Bodite nekdo, ki spodbuja, motivira in navdušuje - bodite to kar bi radi, da so oni do vas. Spoznajte jih dobro; njihove navade, 

družbo, kaj počnejo v prostem času, kaj jim šport in nogomet pomeni in njihove starše.... 

Odpeljite jih v kino, na bowling, pojdite skupaj na tek po trim stezi.... Ni trening vse kar jim prinese napredek ustvariti je treba 

motivirajoče okolje za še boljši pristop saj vrhunski rezultati ne pridejo samo od količine dela in udeležbe na treningu pač pa so zelo 

povezani s pristopom k delu. 

Dobro se pozanimajte o tem kaj in kakšen trening je pravi in dober za vašo selekcijo nato se na vsakega posebej pripravite in ga 

izpeljite sproščeno in z nasmeškom. 

Vaje morajo biti čim bolj enostavne, lahko razložljive in razumljive saj samo na ta način lahko pride do posnemanja in tekočega 

poteka treninga. 

Zavedajte se, da je nogomet igra katero igrajo igralci – igralke in ne vi kaj šele starši in tako naj tudi ostane saj boste samo v tem 

primeru vredni njihovega spoštovanja ter jim ostali za vedno zapisani kot njihov vzor. 

Bodite to kar ste in ne oponašajte nikogar, lahko si izberete vzor a to je tudi vse. Vsakdo med nami je unikat in kot tak lahko 

pripomore k še boljšem pri vseh trenerjih. Vedno se izobražujte saj človek nikoli ni tako pameten, da bi lahko sam vedel vse. 



 
 
 

 

 
 
 

 

Uspešen trener je tisti, ki ima sposobnost učinkovitega analiziranja 

samega sebe, situacije in svojih igralcev kot sistem spremljevalk, ki se 

nenehno spreminjajo. Trener na osnovi teh spoznanj nenehno prilagaja 

funkcioniranje sistema. 
 

 

Trener mora vedno vedeti, da se dober trener ne rodi, ampak to 

postane. To je temeljno načelo, ki nam mora dajati nenehno spodbudo 

za napredovanjem. 
 

Zaključek 


