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Kako doseči ustvarjalen in moralen nogomet 
 
Naši  pogledi  na  moderni  nogomet  za  delo  v  
nogometnih  ekipah  na Slovenskem  
                                    

 

                                
 
 Tako igramo v našem klubu ! 
 
Mi igramo dinamično;   

 
V sistemu tekmovalnega nogometa v katerega je vključen vsak nogometni klub, 

lahko dosežemo dobre uspehe samo z absolutno voljo po najboljšem trenažnem 

delu ter dosežemo uspeh pri velikem vlaganju energije v napad in obrambo. Samo 

»brcanje žoge«  ni dovolj.  

 

Mi moramo povečati, okrepiti voljo za vrhunsko delo, ki edino pripelje do zmage.  

 

Agresivnost v mejah Pravil igre je slika vrhunskega igralca in njegove osebnosti. 

Te psihološke moči  moramo razvijati že pri mlajših kategorijah.  

 

Angažiranost, veliko teka, zmagovanje v dvobojih tako v napadu kot v obrambi, 

vsestransko spodbujanje  k doseganju čim boljših uspehov, pa tudi tveganost v igri; 

vse to pomeni da igramo  atraktiven  nogomet in tudi da imamo  nadpovprečno 

dobre nogometaše v našem klubu in s tem se hitro povečuje uspešnost  kluba. 
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Mi igramo napadalno; 

 

V vrhunskem nogometu šteje v glavnem »REZULTAT«, bolj kot sama kvaliteta 

igre. Dober rezultat se lahko doseže tudi  z bolj obrambno postavitvijo, vendar to ni 

naša pot, ki pelje k uspehu.  

 

Če želimo odgovorno trenirati moramo  tudi v mlajših kategorijah dajati poudarek 

na tekoče toda težje igralne kombinacije. Dolga žoga in posledično borba za 

»drugo« žogo velja v vrhunskem nogometu za »železni repertoar«, mi pa moramo  

začeti pri »igri v obrambi« z veliko kontaktov, kvalitetnih podaj (natančne in 

močne), in tudi z veliko kontrolo same žoge. Zato je potrebno veliko teka 

(globinskega – proti golu ali pa nazaj) s tem je vedno možno odigrati točno- močno 

podajo. 

 

Napadalci, ki želijo biti uspešni morajo znati tvegati z različnimi udarci ali 

podajami in to predvsem ker je vložek velik, saj je velikokrat nepričakovan udarec  

na vrata dovolj za zmago ali poraz. To pa ne pomeni da lahko zapostavimo 

različnost kratkih podaj, centriranja, dvojni pas, udarce z glavo … ravno 

nasprotno!!! S takšnim delom igralci pridobivajo na samozavesti in psihično so 

močnejši in s tem tudi bolj dojamejo hitro in učinkovito igro, ki jo moramo gojiti, 

da bo publika zadovoljna!!! 

 

Mi igramo consko; 

 

Naše ekipe praviloma igrajo v postavitvi 1:4:2:3:1 v različnih variantah.  Pa tudi 

3:4:3 je sprejemljiva zaradi sprememb, ki so lahko posledica boljše ali slabše igre 

nasprotne ekipe, saj je enostaven  prehod na 4:5:1 ali celo na 5:4:1.  

 

Pomembno je da naše ekipe delujejo v treh taktičnih linijah: obrambni, zvezni in 

napadalni in nato glede na situacijo v igri reagirajo kot ekipa!!!  Pri taktičnih 

principih moramo najprej prikazati njihov učinek in nato na vsakem treningu  

utrjevati in izpopolnjevati in predvsem razvijati nogometne elemente  na višji in 

hitrejši nivo igre.  

 

Pomembne so hitre spremembe iz obrambe v napad, hitre odločitve o hitri podaji 

naprej, nepričakovani podaji ali štartu v obrambi. Taktični prostor se mora hitro in 

dinamično odpirati in zapolnjevati,  vedno močnejše podaje odigrati saj je vsaka 

desetinka sekunde lahko odločujoča, ker visoka hitrost in preciznost zmagujeta, in 

odpirata soigralcu več možnosti za tekočo in napadalno igro.  
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Napadalci morajo predvidoma v šprintu reševati napadalne akcije prav tako pa tudi 

znati odigrati kratke in dolge podaje, dribling,  vtekanje v globino in vse te naloge 

pospeševati v samem treningu in tekmi.  Velik pomen ima igra pred vrati 

nasprotnika, saj kdor malo strelja na gol, navadno da malo golov. Iskanje novih in 

novih  priložnosti in odločnost, pogum  v zaključnih akcijah to mora postati 

temeljno vodilo pri treniranju napadalnih akcij.  

 

Brez dobrega znanja nogometne tehnike, kondicije in psihične priprave ni možno 

igrati dobro v  napadu in vsi taktični principi so neuporabni. 

 

Naše ekipe so čvrste, trdne, kompaktne. Vsi igralci morajo sodelovati v obrambni 

igri in odgovarjajo za posledice. Med linijami naših igralcev so razdalje kratke. 

Tako se lahko pri hitri spremembi iz napada v obrambo učinkovito organizira naša 

ekipa in se s tem poveča možnost za napake nasprotne ekipe.  

 

Kako visoko je postavljena obramba je odvisno od dogovora v ekipi, v dvobojih so 

naši igralci agresivni in  ekipa pa je prav tako potrpežljiva v obrambi.  

 

Vsak podpira vsakega z bodrenjem, pomagamo si  v dvobojih, tako da varujemo 

tistega, ki je prvi napadel nasprotnika.  

 

Vratar je močno vpet v  moštvo in dirigira  ekipi v obrambi. 

 

Se nadaljuje…. 

 


