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Praktični nasveti za teorijo nogometa in razvoj  igralcev  v nogometu 

                                                          

      

»GRADITI    DOSLEDNO    TAKO    DA   JE    TISTO    »KASNEJE«   V 

SOZVOČJU    S    TISTIM    KAR    JE    BILO    »PREJ.« 

 
 

1. Ni mogoče pričakovati da bo vsak igralec, trener dal neke nove pobude če mu to ni 

dano, ima pa pravico sodelovati po svojih najboljših močeh in da zadovoljuje svoje 

potrebe. 

 

2. S svojimi mislimi – mišljenjem si predstavljamo igro nogometašev. Igralec ali trener 

razvija «svoje» občutke za nogomet. S svojo voljo pa deluje  na nogomet. 

 

3. Mi jasno razumemo kako se gibljejo igralci ali žoga,  moč za dosego vrhunskega 

nogometa pa težko dojamemo, imamo samo površne predstave. 

 

4. »Čarobna moč«  za spremembo igralca v boljšega  ali slabšega je v ponavljanju. 

Ponavljamo nekaj kar je bilo na začetku procesa učenja.  

 

5. Vaje se morajo dojeti kot del igre in nikakor ni dovolj da vemo kam se giblje žoga ali 

igralec..  

 

6. Če igralec reče tega pa jaz ne razumem: to velikokrat  pomeni da se ne ujema s tem 

kar so ga učili... 

 

7. Vsak igralec ima svoje mišljenje, občutenje in hotenje. Enostavne ideje, vaje  so 

najboljše, če izberemo komplicirane ideje ali vaje  pridejo takoj «razdiralne  moči»  in 

delujejo sugestivno na zavest in posledica je nerazumevanje z ostalimi deležniki v igri.  

 

8. Z večjo močjo koncentracije raste tudi moč zadrževanja pravilnega delovanja v igri. V 

primeru da se ideja pojavi trenutno,takrat  je potreben instinkt. 

 

9. Igralec gre lahko »predaleč« od svojega znanja, pride v situacije, položaje kjer 

enostavno »odpove«. In ko igralec prevečkrat gre »predaleč v igro« ne zna več realno 

ocenjevati svojega položaja v ekipi. »To so problemi  vseh vaj v nogometu«.  Preveč 

površno se opazuje igralca, ekipo in več objektivnosti je treba vnesti, torej 

objektivnost opazovanja je zelo pomembna. 

 

10. Objektivno spoznavanje: različno gledanje na sebe, soigralce, ekipo to pomeni z 

različnih pozicij…… Opazovati pozorno in vestno vedno, imeti interes za 

posameznosti v treningu, za soigralce na treningu, na tekmi izven treninga, torej 

vedno.. v nasprotnem primeru se ne vidi realno in objektivno.. 
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11. Trening ni samo da daje veselje, ugodje, ampak mora dati resnico. »Vsak dan si 

starejši« podoba igralca postaja lepša, resničnejša…  Igralec ne more občutiti  kako 

»dober je« če ne da vse od sebe.   

 

 

12. Tudi v nogometu vsa preteklost postaja sedanjost. Opazovati svoje obnašanje do 

drugih igralcev, gledamo namere, ki smo jih naredili in kakšni smo bili do igralcev, 

Dobro – slabo : vse to lahko vidimo, razen če ne zbežimo ali pa nam je neprijetno 

opazovati vpliv našega dela na  igralce.  

 

13. Igralec lahko doda nekaj ekipi ali pa odvzame ali pa obratno, torej  ekipa da nekaj 

igralcu ali pa odvzame nekaj igralcu. 

 

14. Nogomet je manifestacija skritih zakonov v igralcu, ekipi, ki pa se brez ekipe ne bi 

mogli da se izrazijo.   

 

15. Element » igre« je v osnovi živ, »bujen«  v katerem se dobro počutimo, zlijemo se 

skupaj. Vživeti se  v igro. Ni treba vedno spraševati: Kaj to pomeni ?, kaj to ?…  

 

16. Velikokrat se napačno razsoja, ker se ne želi spoznati kaj se dogaja izza trenažnega  

procesa in tekem. Zato je potrebna  globlja spoznava dejstev, to je pa možno le z res 

objektivnim  pristopom do trenažnega dela… 

 

17. Veliko stvari moramo spoznati z različnih strani, ker v nasprotnem mi lahko dobro 

ocenimo en vidik, toda spregledamo  druge in na koncu napačno ocenimo situacijo. 

Takšno opazovanje je površno. 

 

 

18. Glede na kakšen način igralec prehaja skozi različne procese, se tudi njegovo znanje  

formira na različne načine. 

 

19. Skozi pravilne  vaje se loči pomembno od nepomembnega in prebuja se »pravi 

igralec«. 

 

20. Bolj pomembno od samega treninga je da igralec »vidi« trenerja in njegov način 

učenja, da »vidi« soigralce in njihov način igre.  

.  

 

21. Vse kar  igralec dojema, opazi okoli sebe je v razvoju. Predstave gredo  v igralca, ga 

spreminjajo in delajo drugačnega.  

 

22. Če ni ljubezni v delu z igralci se ti zaprejo in se ne napreduje. Realno se vedno nekaj 

spreminja, preoblikuje in je zato sodelovanje med igralci izredno pomembno in ima 

velik pomen pri razvoju ekipe.  

 

23. Z treningi se spremenijo  razmerja v razvoju. Stopnja razvoja se mora najprej 

preobraziti, da lahko odgovarja novo nastalim razmeram. Začne se z ponavljanjem 

prejšnjih procesov toda v skladu z  novimi razmerami.  
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24. Vedno so tudi takšni igralci  ki zaostajajo, tudi boljši  občasno zaostajajo; torej so 

igralci  v »prostoru« v katerega trenutno ne spadajo. Ne morejo postati nosilci 

pravilnega izgrajevanja.  

 

25. Sposobnosti so darovane,  potem je igralec določen čas pod vplivom treninga,   ..s 

spremenjenimi vplivi se pojavi preobrazba, in pokažejo se prve spremenjene lastnosti.. 

 

26. Prepoznati razvoj in delati proti slabemu razvoju : Ritem ne daje le moč ampak tudi 

»čas« to pomeni da se za vaje ki so v ritmu igralca  porabi manj časa kot za vaje ki 

niso v ritmu igralca… 

 

27. Kaj dela igralca slabega::: Priključiti se na  naravne  ritme : zaradi regeneracije.. Ritem 

je zdravje, vsako menjanje ritmov je lahko škodljivo. Kdor dela iz ljubezni ta dela v 

skladu z ritmi življenja. Takt je nekaj mehaničnega in je negativen do ustvarjalnosti v 

igri …. 

 

28. Razvoj poteka vedno v etapah, nikoli linerarno: Ritem sprosti igro, razvije njeno moč 

in omogoča hitrejši razvoj. 

 

29. Trajne lastnosti so; talenti, navade, karakterne lastnosti..  

 

30. Individualna razlika: to pomeni da so igralci različni tako po sposobnostih in 

lastnostih vseh vrst.. Razlika ki je dobljena z individualnostjo: to pomeni da enake 

vaje na različne  igralce različno delujejo na različen način po poti nečesa kar se ne da 

enostavno povezati  v neposredno zvezo z igralskim  razvojem..  

 

31. Mirovanje je potrebno da se zberejo, združijo sile.. in da so igralci  sposobni  za vpliv 

drugih trenažnih  sil. S spremembo položaja se menja tudi vpliv , s prehodom na višji 

nivo se mora tudi kondicijsko  spremeniti. 

 

32. Treniranje pomeni da se igralec  pripravlja za tisto kar prihaja njemu nasproti in da se 

v igralcu zbudi tisto kar daje vrhunskost v igri…. 

 

33. Igralci dobijo idejo, jo poskušajo uresničiti, pa tudi trenirajo nekaj novega, torej 

»najdejo« nekaj v sebi kar prej niso imeli. Imajo v sebi neko idejo in jo trenirajo, 

razvijajo  in torej v njih je postalo nekaj dejavnega kar prej ni bilo. 

 

34. Ne moremo trenirati samo tisto kar nas trenutno veseli, ampak  moramo trenirati tako 

da dojamemo igro, da dojamemo svoje sposobnosti in lastnosti ter položaj – pozicijo v 

ekipi, ki pa izhaja iz treniranja in igranja v preteklosti, sedanjosti in se bo pokazala v 

prihodnosti. Za takšno dojemanje pa potrebujemo »nogometna dejstva« in ne samo 

vaje, ki so nam všeč. Šele na ta način bodo igralci dobili tudi »notranje« zadovoljstvo 

pri igranju in treniranju nogometa in s tem se postane popoln igralec v pravem 

pomenu.  

 

                                                             kmalu nadaljevanje……… 


