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Praktični nasveti za vse deležnike v nogometu za razvoj 
igralk in igralcev:   

 

3. del : 

 
 

 Princip št. 2: » čisti kot sneg « 

 

Vaje so praviloma čiste-dobre,  toda slabe  postanejo samo če jih igralci ne 

izvajajo pravilno – premalo zavzeto…. Seveda so tudi igralci »čisti«, ampak se na 

napačen način trudijo izvesti vajo in igralec mora odstraniti iz sebe vse kar ga 

ovira pri treningu, to pa je problem!!!!  Igralec naj bi imel lepe misli, idealno 

igro in s tem ogromno pridobi na kvaliteti prenosa svojega znanja v dobro igro. 

 

 

 

01. Mi treniramo in pripravljamo igralce na tisto kar prihaja v prihodnosti 

in kar bo prišlo… Treniramo tako da igralec spoznava elemente 

nogometa,  ki  jih lahko on izrazi v igri in ki se jih lahko  spomni v 

naslednji tekmi ali treningu; če ne trenira  v tej smeri potem ponavlja 

vedno  enake  napake, ker ni ustvaril  nekega avtomatizma,  ki  

preprečuje  da ;  » hoče nekaj, toda ne ve poti in ne ve kako doseči« 

 

 

 

.  



2 
 

 

02. Igralec se mora znati obvladovati in ne obstaja nobeno  trenažno delo 

brez posledic in  s tem se dobi red v našem igranju nogometa in  tudi  igralec 

postane  boljši na   moralnem področju, kar pa je bistvenega pomena za razvoj. 

 

03. Pravilno  trenažno  delo zahteva povečano delovanje tudi moralnih moči.   

Da igralec dobi pravo sliko mora trdo trenirati.  

 

04. Prehitro prebujeni nagoni, poželenja in strasti, ki se pojavijo če igralec 

igra preveč tekem in  vse to je zelo  nasprotno pravilnemu razvoju. Vse to je 

povezano z slabitvijo volje. Občutenje nezadovoljstva je znak slabe volje. Vedno 

»nekaj novega« to krepi voljo, in daje energičnost… 

 

05. Igralcu privzgojiti  športne navade, da se živo zanimajo  za  celoten 

trening in vse  kar  se dogaja  v njihovi  okolici; to deluje zelo dobro..Izlivi  

živčnosti, tečnosti, trmoglavosti  tako trenerja ali igralcev vedno zavirajo 

pravilen razvoj  čustev in imajo tudi širši vpliv. 

 

06. Igralec  mora najprej  imeti misel, predstavo in samo tedaj pride volja 

ven. Misel prikliče  impulz volje.  Razvijati je treba umirjenost in s tem volja 

razvija prijetno toploto,  dobro počutje. Tudi zaradi telesnega zdravja se mora 

disciplinirati volja.   Nikakor pa igralec  ne sme biti ravnodušen  in 

nezainteresiran za celotno  okolje  v nogometu. 

 

07. Ravnodušnost  pri igralcu je pomanjkanje dajanja pozornosti na sam 

trening.  In zaradi te ravnodušnosti ki  umrtvi  čustva  in posledično vodi k 

slabitvi volje se pojavi neuspešnost igralca v nogometu.  Trmoglavost  ali 

nagnjenost da se čvrsto ostaja  pri tem ali onem. 
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08. Igralci  s slabo voljo so običajno zelo trmoglavi. Vedno ko se igralec upre 

trmoglavosti  postane močnejši v razmerju do treninga.  Vzgoja emocij je 

posebno odvisna od napora da na vsak način premagamo trmoglavost, 

ravnodušnost in nezainteresiranost. 

 

09. Zdrava čustva igralca v nogometu  to enostavno pomeni domiselnost v 

igri.  Nezdrava čustva izzovejo trmoglavost.  

 

10. Igralec ki  nima  jasnega  mišljenja o treningu; to  nujno pripelje do slabe 

volje, nadutosti, hipohondrije, pogosto pa igralec  sploh ne  ve  od kod  so  

vzroki za vse to. 

11. Če igralec goji  določeno pripadnost klubu,  ekipi  in požrtvovalnost do 

soigralcev… to deluje dobro na njegovo mišljenje in razpoloženje. 

 

12.  Današnji čas zahteva v nogometu  hitro učenje in prilagajanje, zato je 

pomembno, da znamo gojiti notranji mir in da se iz njega odločamo za pravilno 

ravnanje;                                                       se nadaljuje naslednji teden: 

 
Če pa imate kakšno sporočilo za navedeno o nogometu;  franc.sivko@siol.net 

Vse informacije ali vprašanja  so več kot dobrodošle…. 
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