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PREDGOVOR		
	

Predavanje	 'Pripravljalno	 obdobje'	 je	 namenjeno	 trenerjem	 na	 seminarjev	 DNT	 za	
pridobitev	licence	B/C,	predvsem	tistim,	ki	še	želijo	napredovati	na	višji	nivo.	Smatram,	da	
mora	vsak	trener,	na	vsakem	nivoju,	spoznati	in	poznati	zahteve	in	naloge,	ki	ga	čakajo	in	
se	od	njega	pričakujejo.	
	
Tema	predavanja	je	bila	skrbno	izbrana	in	je	namenjena	slušateljem,	ki	želijo	svoje	znanje	
nadgraditi	 in	 izpopolniti.	 Morda	 je	 bila	 na	 predavanju	 podana	 prehitro,	 saj	 je	 bilo	 na	
razpolago	premalo	časa,	zato	je	prav,	da	predavanje	morda	še	enkrat	preberete	v	nekoliko	
širši	vsebini	in	bolj	pozorno.	
	

Iz	 gradiva	 izhajajo	 osnovne	 ideje,	 ki	 jih	 želim	 pri	 trenerjih	 vspodbuditi,	 ob	 tem	 pa	 tudi	
navodila,	 kako	 se	 stvrai	 lotiti.	 Čim	prej	 in	 čim	bolj	 sistematično.	Gre	 za	 usmeritve,	 ki	 jih	
boste	 slej	 ko	 prej	 potrebovali	 na	 višjem	 nivoju	 usposabljanja	 in	 dela	 v	 klubih	 zato	 jih	
skušajte	 osvojiti	 čim	 prej.	 Ni	 pomembno	 ali	 trenirate	 najmlajše,	 mlade,	 amaterje	 ali	
profesionalno	ekipo.	Gre	za	zahteve	 in	napotke,	ki	 jih	morate	vključiti	v	delo	 in	odnose	s	
svojimi	igralci	takoj	na	začetku	sezone,	pomenijo	pa	mnogo	več	kot	samo	prvi	sestanek	v	
sezoni	z	igralci	pred	pričetkom	priprav.	Zato	se	je	na	ta	prvi	dan	potrebno	pripraviti	mnogo	
prej,	mnogo	bolj	 temeljito	 in	 upoštevati	 navodila,	 izvajate	 pa	 jih	 po	 svoji	 poti,	 s	 svojimi	
sposobnostmi,	ki	pa	morajo	biti	plod	znanja	in	izkušenj.		
	

Osnovna	ideja	izhaja	iz	trendov	modernega	nogometa,	ki	nam	vsem	nalagajo	nove	zahteve	
v	 vadbenem	procesu	 v	 kolikor	 želimo	 slediti	 napredku	 sodobne	 nogometne	 igre.	 Gre	 za	
sledeče	zahteve,	ki	jih	morate	absolvirati	z	učenjem,	če	želite	napredovati:	

• v	prvi	vrsti	je	potrebno	odpraviti	stare	navade	in	se	spoprijeti	z	novimi	zahtevami	
strokovnega	dela	ter	zasledovati	sodobne	trende	in	jih	vključiti	v	delo	

• pripraviti	 natančen	 plan	 sezone,	 ga	 vseskozi	 spremljati	 in	 analizirati	 ter	 tudi	
popravljati	in	prilagajati	stanju	igralcev	(povečati	ali	zmanjšati	intenzivnost)		

o plan	 se	pripravi	 potem,	 ko	 imate	 izdelan	model	 igre,	 ki	 ga	boste	 razvijali	
skozi	vso	sezono	(vstrajati)	

§ pri	mlajših	selekcijah	 (od	U14	dalje)	pa	 je	potreben	poleg	modela	
igre,	postaviti	tudi	model	igralca	

o model	 igre	 se	 pripravi	 na	 podlagi	 analize	 in	 testiranja	 sposobnosti	 in	
kvalitete	igralcev	s	katerimi	razpolagate	(ne	želje	trenerja)	

o spremljati	je	potrebno	razvoj	in	stanje	vsakega	igralca	posebej	in	ekipe	kot	
celote	skozi	vso	sezono	

• postaviti	zmagovito	kulturo	in	pravila	
• prevzeti	odgovornosti	in		
• glede	na	možnosti	 izbrati	 strokovne	 sodelavce	 -	 v	nasprotnem	primeru	mora	biti	

trener	sposoben	delo	opraviti	sam.	Kvaliteta?	
	

Resnično	 bi	 želel,	 da	 se	 posvetite	 študiju	 potrebnih	 sprememb,	 odpravite	 stara	
razmišljanja	 in	prepričan	 sem,	da	boste	 kvalitetno	napredovali	 skupaj	 s	 svojimi	 igralci	 in	
ekipami,	 saj	 se	 vam	 bodo	 z	 novimi	 znanji	 odpirala	 tudi	 stalno	 nova	 obzorja	 in	 področja	
dela.	Samo	to	je	pot,	k	vodi	v	napredek	–	tudi	slovenskega	nogometa!	
	
Zato	vam	vsem	želim	veliko	uspeha	pri	vašem	(našem)	skupnem	delu.	Srečno	in	hrabro!	
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I. NAMEN	PREDAVANJA	
Nmen	 predvanja	 je	 predstaviti	 trenerjem	 nove	 poglede	 in	 usmeritve	 v	 vadbenem	
procesu	 sodobnega	 nogometa,	 tako	 na	 najvišjem	 nivoju	 kot	 v	 amaterskem	
nogometu.	 Tako	 kot	 se	
spreminja	nogometna	 igra,	
se	 spreminja	 tudi	 trening	 -	
z	 neverjetno	 hitrostjo	 in	
vedno	 novimi	 dognanji.	
Vrsta	 vsakodnevnih	
informacij,	 stalne	 nove	
študije,	ugotovitve,	analize,	
spoznanja,	 predvsem	 pa	
nogometne	 predstave	 na	
najvišjem	 nivoju,	 nas	
usmerjajo	 tudi	 v	 nove	
zahteve	 in	 pristope	 v	
vadbenem	procesu.	 Vedno	
nova	 tehnologija	 omogoča	
spremljanje	 obremenitev,	
analizo	vsake	tekme	in	posameznika	do	potankosti,	novi	pripomočki	prinašajo	nove	
ideje	in	prijeme,	treninge	lahko	dobimo	kjerkoli	na	spletu,...	
	
Vprašanje:		
Ali	se	naši	igralci	prav	tako	hitro	razvijajo	in	napredujejo?			
Mislim,	da	ne.	Zdi	se	mi,	da	je	vedno	več	igralcev	neuspešnih,	slabih,	saj	se	razvijajo	
pod	 pritiskom	 rezultatov,	 stagnirajo	 in	 ne	 napredujejo	 v	 razvoju	 in	 ne	 dosegajo	
svojega	potenciala.		
Ali	bi	morali	 glede	na	vse	obstoječe	nove	 resurse	 zahtevati	 več	od	 trenerjev?	Na	
voljo	 imamo	 neizmerne	 vire	 informacij.	 Ali	 imamo	 tudi	 dovolj	 znanja,	 da	 vse	
informacije	 uporabimo	 in	 izkoristimo	 na	 učinkovit	 način?	 Zakaj	 lahko	 drugod	 po	
svetu	 producirajo	 mlade	 igralce,	 ki	 se	 z	 lahkoto	 vključujejo	 in	 napredujejo	 v	 vseh	
taktičnih	sisitemih?	Kakšni	 so	 vzroki,	 da	 igralci	 ne	dosežejo	 višje	 ravni	 znanja	 in	 s	

tem	omogočajo	tudi	 igro	na	višjem	
nivoju?		
Verjetno	 je	 prav,	 da	 namesto	
izgovorov,	 ki	 so	 lahko	 za	 javnost	
vedno	 opravičljivi,	 pogledamo	 vase	
kot	 trenerji	 in	 poiščemo	 vzroke	 in	
načine,	 kako	 pomagati	 našim	
dobrim	 igralcem	 postati	 boljši	 in	
veliki	 igralci.	 Zato	 je	 rek	 znanega	
trenerja	 prav	 gotovo	 vreden	
posebnega	razmisleka: 	
	

'Moj	 cilj	 ni,	 da	postanem	boljši	 trener.	Moj	 najpomembnejši	 cilj	 je	 narediti	moje	
igralce	boljše!'	
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Vsaka	tekma	je	bila	 in	bo	tekma	igralcev!	Za	vsakega	trenerja	je	najpomembnejše,	
da	sprejme	sredino	tako	kot	je,	da	uporablja	to	kar	ima	na	razpolago	in	naredi	vse	kar	

je	potrebno,	da	bo	ekipa	boljša.	To	je	
težko	delo,	ki	se	ne	izvaja	tako,	da	se	
pobere	treninge	s	spletne	strani	in	se	
jih	 prenese	 na	 igrišče.	 Trener	 mora	
izhajati	 iz	 sposobnosti	 in	 dometa	
svojih	igralcev. 	
	

Žal	 pa	 večina	 trenerjev	 ne	 izhaja	 iz	
poznavanja	 svoje	 ekipe	 in	 igralcev,	
pač	 pa	 izhajajo	 iz	 tega,	 kar	 si	 sam	
želi,	da	bi	njihova	ekipa	igrala!	To	pa	
je	 velika	 razlika.	 Želja	 trenerja,	 da	 bi	

bile	stvari	perfektne	pomenijo	velko	izgubo	časa	in	energije,	ki	bi	se	lahko	prabila	za	
druge,	pomembnejše	stvari,	ki	 jih	je	potrebno	narediti	z	ekipo.	Vsi	trenerji	rastejo	s	
kruto	realnostjo	tekem	–	in	ravno	ko	mislijo,	da	gredo	stvari	na	bolje,	se	pojavijo	novi	
momenti	in	ovire	s	katerimi	se	morajo	soočiti	in	delati	naprej.		
Nikoli	 ne	moremo	 in	 ne	 smemo	 posnemati	 nobene	 ekipe	 –	 delati	 je	 potrebno	 z	
igralci,	 ki	 jih	 imamo	 na	 razpolago,	 jih	 razvijati	 in	 napredovati	 skupaj	 z	 njimi	 -	 v	
skladu	z	zahtevami	igre!	
	
II.	PRIPRAVLJALNO	OBDOBJE	
Predsezona	 je	 obdobje	 vsakega	 trenerja,	 ki	 ima	
visoka	 pričakovanja.	 Priprava	 programa	 za	 novo	
sezono	 je	vezana	na	koledar	 tekmovanja,	pogoje	
dela,	 igralski	 kader,	 predvsem	 pa	 se	 v	 tem	
obdobju	 postavlja	 cilje	 za	 novo	 sezono,	 ki	 so	
vedno	 ambiciozni,	 visoko	 leteči	 in	 večkrat	
nerealni.		
	

Trener		
Za	 trenerja	 je	 vsako	 pripravljalno	 obdobje	

prekratko	 –	 vedno	
zmanjka	 časa	 za	
kakšen	 trening,	 tekmo	 ali	 analizo.	 Ko	 trener	 postavlja	
koledar	 aktivnosti	 mora	 upoštevati	 predvsem	 analizo	
preteklega	 dela	 prvenstva,	 osredotočiti	 se	 mora	
predvsem	na	dobre	stvari	 in	gledati,	da	 jih	v	novi	 sezoni	
nadgradi.	 Zato	 trener	 tudi	 nima	 pravega	 odmora	 po	
zaključku	 sezone,	 saj	 mora	 pripraviti	 vse	 potrebno	 za	
novo	sezono,	ki	se	začenja	s	pripravami.	
Priprave	 vsakemu	 trenerju	 pomeniti	 osnovo	 –	 bazo,	 za	
delo	v	prvenstvu.	Predvidoma	6	tedensko	obdobje	mora	
biti	 zato	 skrbno	 in	 natančno	 načrtovano.	 Čeprav	 trener	

vidi	 koristi	 dobrih	 priprav,	 večina	 igralce	 gleda	 priprave	 kot	 kazen.	 Tudi	 moderni	
treningi	z	periodizacijo,	 regeneracijo,	odmorom,...	mišljenja	 igralcev	ne	spreminja	–	
priprave	sovražijo.	
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Igralci		
Igralci	 po	 počitnicah	pridejo	 neobremenjeni,	 vse	 začenjajo	 znova	 in	 vse	 skrbi	 nove	

sezone	in	priprav	prepuščajo	drugim	–	v	glavnem	trenerju,	sami	
sebi	 pa	 obljubljajo	 vse	 najboljše.	 Ponavadi	 pride	 v	 ekipo	 par	
novih	 igralcev,	 kar	 daje	 nove	 dimenzije	 timski	 kemiji.	 To	 je	
obdobje,	ko	se	presojajo	možnosti	in	prevladujejo	želje.		
Za	igralce	priprave	pomenijo	tek,	ogromno	fizičnih	naporov,	še	
več	teka,	trde	noge,	ponovno	tek	in	potem	veliko	žuljev,	krčev	
in	 utrujenosti.	 Večina	 igralcev	 sovraži	 priprave,	 ne	 glede	 na	
katerem	rangu	tekmovanja	se	o	pripravah	pogovarjamo.	
	
	
	

Preteklost	
Če	pogledamo	v	preteklost	lahko	ugotovimo,	da	so	bile	nekako	dve	desetletji	nazaj,	
priprave	 predmet	 vprašanja	 –	 preživeti	 ali	 ne?	
Priprave	so	bile	potrebna	preizkušnja	skozi	katero	
so	igralci	morali	iti	če	so	želeli	igrati	nogomet!	To	
je	prisotno	še	danes!	
	

V	preteklem	obdobju	so	celo	na	najvišjem	nivoju	
igralci	 izkoristili	 odmor	 za	 nekontrolirano	
prehranjevanje	 in	 pitje	 alkohola,	 ko	 nimajo	
nadzora	trenerjev.	Po	vrnitvi	na	priprave	pa	so	se	
morali	 najprej	 ukvarjati	 z	 zmanjšanjem	 kilaže,	
šele	nato	z	vsebino	priprav?	To	je	prisotno	še	danes!	
	

Priprave	v	preteklosti	niso	bile	pismeno	pripravljene.	Trener	si	je	zadal	cilj,	da	igralci	
pretečejo	 v	 pripravljalnem	 obdobju	 v	 naravi,	 po	 hribih,	 mivki,	 cesti,...določeno	
število	 kilometrov.	 Razmšljanje	 –	 ekipa	 trpi	 skupaj	 in	 tudi	 raste	 skupaj.	 Žalostna	
razmišljanja,	ki	so	v	garderobi	združevala	igralce	z	godrnjanjem	in	nejevoljo	skozi	vse	
pripravljalno	obdobje,	kamor	pa	trener	ni	zahajal	po	treningu.	Kako	se	na	tak	način	

zagotavlja	 napredek	 verjetno	 ni	 bilo	
vsem	 jasno!	 Tak	 sistem	 je	 prisoten	 še	
danes!	
	

Z	 vidika	 trenerja	 so	 bile	 priprave	
obdobje	 popolnega	 avtoritativnega	
vodenja	–	tak	je	program	in	od	njega	se	
ne	 odstopa!	 Kdor	 preživi	 preživi,	 kdor	
ne	 -	 odpade.	 Naravna	 selekcija!	
Igralcem	 je	 bilo	 naročeno	 kaj	 morajo	
opraviti	 in	 to	 so	 opravili.	 Nič	 ni	 bilo	
spremljano,	 analizirano,..razen	 količine	

dela.	Tudi	danes	trenerji	pošljejo	igralce,	ki	ne	pridejo	na	priprave	dovolj	pripravljeni	
in	ne	sledijo	intenzivnosti	fizičnih	naporov,	na	Crossfit	program	-	igralce	pošljejo	za	tri	
do	 pet	 dnevne	 priprave	 trenerjem	 fitnessa,	 ki	 jih	 po	 vojaškem	 treningu	 izmučene	
pošljejo	nazaj	na	proces	priprav	v	klub.	Tak	sistem	je	prisoten	še	danes!	
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III.	SODOBNI	TRENDI	
Nogometna	igra	danes	se	je	razvila	in	spremenila.	Ne	le	da	so	finančne	nagrade	večje	
kot	 kdajkoli	 doslej,	 pač	 pa	 se	 igra	 na	mnogo	 več	 različnih	 načinov	 kot	 kdajkoli	 do	
sedaj	 v	 zgodovini	 nogometa.	 Če	 pogledamo	 samo	 nekaj	 trendov	 modernega	
nogometa,	ki	jih	moramo	vključiti	v	vadbeni	proces:	

- intenzivnost	 in	 hitrost	 –	 tempo	 igre	 je	 mnogo	 večji	 predvsem	 iz	 dveh	
razlogov:		

o igralci	 so	 hitrejši,	 močnejši	 in	 večji,	 lahko	 proizvajajo	 več	 moči,	
pokrivjo	večji	prostor		

o igralci	 začno	 trenirati	 mlajši	 in	 zato	 bolj	 tehnično	 usposobljeni,	 da	
lahko	igrajo	hitreje	

- taktična	sposobnost	–	ekipe	so	danes	mnogo	boljše	organizirane	posebno	v	
obrambi	 in	 igralci	 danes	 mnogo	 lažje	 razumejo	 taktične	 zamisli,	 ker	 se	 jih	
začno	 tudi	 učiti	 v	 zgodnjih	 letih.	 Taktične	 razlage	 so	 del	 skoraj	 vsakega	
komentarja	 in	 razprav	 raznovrstnih	 strokovnjakov	 v	 različnih	medijih,	 saj	 se	
na	nogomet	vsak	spozna.	

- posest	žoge	–	zadrževanje	žoge	v	posesti	je	bila	še	do	nedavnega	sposobnost	
samo	 najboljših	 ekip.	 Danes	 je	 večina	 ekip	 že	 sposobnih	 držanja	 žoge,	 ima	
sposobne	igralce,	ki	 lahko	vodijo	 igro,	prekinjajo	akcije,	nadzorujejo	prostor.	
Tehnična	 usposobljenost	 igralcev,	 ki	 se	 zahteva	 za	 igro,	 je	 danes	 izjemno	
velika.	

- struktura	ekipe	–	danes	mora	trener	upravljati	z	velikim	številom	osebnosti	iz	
različnih	okolij	in	kultur.	Socialna	podoba	ekip	se	je	v	zadnjih	letih	dramatično	
spremenila	–	tako	pri	nas	kot	povsod	drugod.	

- tehnologija	-		socialni	mediji	imajo	ogromen	vpliv	s	katerim	se	morajo	soočati	
trenerji	na	vseh	 ravneh	delovanja.	Po	 tekmi	 lahko	vsak	komentira,	posebno	
pa	igro	in	trenerja	po	porazu.	Tega	so	deležni	vsi	trenerji	povsod	in	ne	glede	
na	selekcijo,	ki	jo	vodijo.	

- pomembnost	 igralcev	 –	 v	 zadnjih	 desetih	 letih,	 se	 je	 ozračje	 v	 slačilnicah	
močno	spremenilo,	predvsem	zaradi	vedno	večjih	plačil	igralcem,	ki	so	mnogo	
bolj	 cenjeni	 kot	 trenerji.	 Če	 nemir	 v	 slačinici	 raste	 predvsem	 zaradi	 slabih	
rezultatov,	potem	je	le	še	vprašanje	časa,	kdaj	bo	trener	odpuščen.	

	

Če	se	zdaj	povrnemo	k	izhodišču,	se	moramo	vprašati	sledeče:		
Ali	 so	 trenerji	 prilagodili	 delo	 v	 pripravah	 glede	 na	 spremembe	 v	 modernem	
nogometu?		

Če	gledamo	s	kako	dragimi	aparaturami	in	
računalniki	 trenerji	 pripravljajo	 trening	
programe,	 če	 pogledamo	 igrišče,	 ki	 je	
pripravljeno	 za	 trening	 in	 izgleda	 kot	
vzletna	steza	letališča,...	lahko	presodimo,	
da	so	trenerji	na	tekočem	s	spremembami	
v	 modernem	 nogometu.	 Vendar	 če	
pogledamo	 malo	 bolj	 podrobno	 izza	 teh	
računalnikov	in	čudovitih	kulis	za	trening,	
pa	lahko	ugotovimo,	da	v	večini	primerov	
temu	ni	tako	in	da	trenerji	niso	prilagodili	
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program	priprav	sodobnim	trendom	in	zahtevam,	niti	ga	ne	nameravajo.	Trenerji	so	
morda	videli	nekaj	novitet	treningov,	vendar	pa	se	jim	zdijo	priprave	kot	nujno	zlo,	ki	
ga	 je	 treba	 opraviti	 in	 ne	 potrebuje	 sprememb,	 ker	 že	 vrsto	 let	 deluje	 tako	 kot	 je	
postavljen.	 In	 prav	 iz	 takega	 razmišljanja	 in	 pristopa,	 ne	more	 biti	 drugače,	 kot	 da	
igralci	sovražijo	obdobje	priprav.		
	

Ko	se	apelira	na	trenerje,	da	zamenjajo	način	in	metode,	se	seveda	strinjajo.	Vendar	
navade	 igrajo	 pomembno	 vlogo	 in	 so	 nenaklonjene	 spremembam	 in	 napredku.	
Večino	trenerjev	niti	ne	zanima	ali	so	njegove	metode	primerne	za	današnji	nivo	igre.	
Večina	 se	 drži	 preizkušenega	 modela	 vadbe,	 tudi	 če	 je	 vprašljiva	 učinkovitost.	
Trenerji	tako	vsako	sezono	pripravijo	enak	tip	kondicijskega	programa	za	vse	igralce,	
ki	 ga	 morajo	 realizirati	 iz	 preprostega	 razloga,	 'saj	 smo	 vedno	 tako	 načrtovali	 in	
delali'.	 Večina	 trenerjev	 verjame,	 da	 je	 trdo	 delo	 dovolj	 za	 uspeh.	 Poslušajo	
negodovanje	 igralcev	 in	 presojajo	 težino	 treninga	 po	 obsegu,	 količini,	 ne	 pa	 po	
kvaliteti.		
	

Tudi	 današnji	 trenerji	 izhajajo	 iz	 rekla	 'brez	muje	 se	 še	 čevelj	 ne	 obuje'	 in	 iz	 tega	
izhaja,	da	učimo	naše	igralce	vrednot,	ki	so		smo	jih	bili	deležni	kot	igralci.	Seveda	
so	 tradicionalne	 vrednote	 kot	 so	 trdo	 delo	 in	 korekten	 odnos	 vedno	 pomembni	
faktorji	 igre,	 vendar	 pa	 je	 dejstvo,	 da	 če	 bo	 vse	 naše	 delo	 usmerjeno	 okoli	 teh	
vrednot,	igralci	in	ekipa	ne	bodo	boljši	–	ne	individulano	in	ne	kolektivno!	
	

V	 kolikor	 uporabljamo	 te	 tradicionalne	 prijeme	 priprav,	 bomo	 deležni	 vsaj	 ene	 od	
spodnjih	situacij,	če	ne	vseh:	

- dolgočasnost	 igralcev	–	stalni	dolgi	teki	in	kondicijska	priprava	ne	zagotavlja	
polnega	 sodelovanja	 ali	motiviranosti	 igralcev	 za	 trdo	 delo	 in	 večina	 komaj	
čaka,	 da	 se	 vsak	 trening	 konča.	 Sploh	 ni	 potrebno,	 da	 se	 jih	 kaj	 sprašuje,	
potrebno	 jih	 je	 samo	 pogledati	 in	 po	 govorici	 telesa	 je	 jasno,	 da	 so	 na	
treningu	samo	telesno,	ne	pa	z	glavo.	

- poškodbe	 –	 z	 določeno	 količino	 dela	 v	 pripravljalnem	obdobju,	 trenerji	 vse	
igralce	enako	fizično	in	mentalno	maksimalno	obremenjujejo.	Skupaj	z	dolgo	
tekmovalno	sezono	je	samo	vprašanje	časa,	kdaj	bodo	igralci	poškodovani	in	
tako	izločeni	iz	vadbe	in	tekem.	

- razmerja	vadbe	–	če	so	 igralci	 fizično	preobremenjeni,	 je	ravno	nasprotno	z	
vadbo	tehnike	in	taktike.	Ko	se	začne	delo	z	žogo,	se	morajo	trenerji	potruditi,	
da	 vključijo	 potrebno	 količino	 vadbe	 tehnike	 in	 taktike,	 na	 koncu	 pa	
ugotovijo,	da	jim	je	zmanjkalo	časa,	da	pravočasno	pripravijo	igralce	za	prvo	
prvenstveno	tekmo	

- rezultat	 –	 če	 igralci	 niso	 v	 celoti	 pripravljeni	 za	 prvo	 tekmo,	 se	 sezona	
ponavadi	začne	s	slabimi	rezultati,	kar	 je	skoraj	vedno	vzrok	nesoglasja	med	
med	 igralci	 in	 vodstvom	–	 trenerjem.	Avtoritativen	pristop	 v	 pripravljalnem	
obdobju	se	trenerju	dodatno	maščuje	s	poslabšanjem	odnosov	med	igralci	in	
trenerji.			

	

Kaj	narediti?	
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IV.	DRUGAČEN	PRISOP,	DRUGAČEN	REZULTAT	
Dobre	 priprave	 prinesejo	 zaupanje	 igralcev	 in	 ekipe.	 To	 sicer	 ne	 daje	 garancije	 za	
uspeh,	vendar	pomeni	osnovo	za	nadgradnjo,	ki	je	potrebna	skozi	sezono.		
Tudi	na	najvišjem	nivoju	morajo	igralci	vedeti,	
da	je	njihovo	trdo	delo	v	pripravah	investicija	
s	 ciljem,	 da	 bodo	 za	 to	 plačani.	 Zato	 je	
potrebno	priprave	vzeti	resno.	To	pa	ni	samo	
tako,	 da	 rečemo	 igralcem,	 kako	 pomembne	
so	 priprave	 in	 kako	 bo	 težko.	 Igralci	 morajo	
čutiti	 to	 pomembnost	 v	 vsakem	 delu	
programa.	 Prava	 kultura	 in	 okolje	 sta	 tam,	
kjer	 klubi	 uspevajo	 takrat,	 ko	 prehaja	 dober	
namen	v	pravo	akcijo.		
Postaviti	 zmagovalno	 mentaliteto	 pomeni,	 da	 naznaniš	 cilje,	 ki	 si	 jih	 sposoben	
uresničiti.	To	pa	se	doseže	na	 igrišču	z	obsežnim	 in	kvalitetnim	delom	na	treningu,	
natančnim	 načrtovanjem,	 analitično	 pripravo	 na	 nasprotnike	 in	 postaviti	 poudarek	
na	pozitivne	odnose	z	vsakim	posameznim	igralcem.		
Zaupanje	in	zagon	sta	kritična	faktorja	za	uspeh	v	športu.	Toda	do	tega	se	ne	pride	z	
lahkoto	in	trener	jih	ne	more	osvojiti	kar	mimogrede	skozi	sezono,	ne	da	bi	postavili	
temelje	 na	 začetku.	 To	 pa	 pomeni	 predvsem	 spremeniti	 navade	 in	 razmišljanja,	
pristop	in	način	dela.	
	
Spremeniti	miselnost	
Recimo,	da	imamo	dve	različni	ekipi	-	X	in	Y.			
Ekipa	 X	 pride	 na	 igrišče	 30	minut	 pred	 treningov,	 vsi	 igralci	 skupaj,	 se	 zabavajo	 z	
žogo,	 šalijo,	 smejijo	 in	 glasno	 komunicirajo.	 Ponavadi	 igrajo	 tenis,	 pepčka,	
žonglirajo,...v	 glavnem	 –	 pripravljajo	 se	 na	 trening,	 čutiti	 je	 pozitivno	 energijo,	
pripravljenost	za	delo,	vsak	 igralec	se	zaveda	 fizičnih	 in	 tehničnih	standardov,	ki	 jih	
njegovo	 telo	 potrebuje	 za	 uspešen	 trening	 in	 igro.	 Vsi	 so	 pripravljeni	 delati,	 imajo	
enake	 cilje	 in	 razmišljanja	 –	 nihče	 ne	 želi	 izgubiti	 tekme,	 zato	 tudi	 ne	 zamuditi	
nobene	vaje	na	treningu.	Ko	trener	razloži	 trening,	se	vse	vaje	 izvajajo	maksimalno	
zavzeto.	Po	treningu	igalci	želijo	še	ostati	na	igrišču,	da	izpopolnjujejo	svoje	tehnične	
pomankljivosti,	 se	med	 tem	 zabavajo	 in	pogovarjajo	 s	 trenerji.	 Tudi	 v	 garderobi	 se	
pogovori	nadaljujejo,	ne	hitijo	domov	pač	pa	se	družijo	ter	počasi	zapuščajo	stadion	
ali	se	s	fizioterapevti	pripravljajo	za	sledeči	trening	jutri.		
Ekipa	Y	–	igralci	pridejo	na	trening	20	minut	prej,	se	na	hitro	preoblečejo	in	kapljajo	
eden	po	eden	na	trening	tik	pred	začetkom,	nekateri	so	še	na	masaži,...	Površno	in	na	
hitro	poslušajo	navodila	za	trening	in	trening	se	začne	počasi,	ko	se	še	niso	preklopili	
mentalno	 na	 trening.	 Zato	 je	 tudi	 tempo	 treninga	 počasen,	 opozarjanja	 trenerja	
morda	pospešijo	intenzivnost,	toda	kvaliteta	dela	je	slaba	in	igralci	nikoli	ne	morejo	
doseči	ciljev	treninga,	če	k	njemu	tako	pristopijo.	(Enako	je	na	tekmah	–	ča	se	gre	v	
igro	s	podcenjevanjem,	se	to	ne	da	popraviti	v	teku	tekme).	Ko	trener	to	opazuje	in	
ves	 čas	 ponavlja,	 da	 je	 potrebno	 delati	 bolj	 trdo,	 je	 težko	 pozoren	 tudi	 na	 druge	
stvari.	Ko	pride	v	slačilnico	je	skoraj	prazna,	ker	so	vsi	odbrzeli	vsak	na	svoj	konec. 	
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Gre	za	dva	ekstremna	primera	in	verjetno	se	
pojavljajo	taka	obnašanja	in	odnosi	v	milejših	
oblikah	 v	 vseh	 sredinah,	 kjer	 ni	 pravega	
pristopa	 in	 razmišljanja	 oziroma	 skupnih	
ciljev.	 Razlika	 med	 obema	 ekipama	 je	
predvsem	v	 kulturi	 ekipe	 in	 odnosi	 igralcev	
do	ekipe	in	dela.	Ekipa	X	si	želi	delati	trdo,	se	
pripravljati	 vestno	 in	 kvalitetno,	 če	 želijo	
igrati	v	ekipi	se	igralci	zavedajo,	da	je	to	edina	

možna	 skupna	 pot	 k	 postavljenim	 ciljem.	 Zato	 ni	 prostora	 za	 negativizem	 in	
izogibanje	delu,	kot	je	to	pri	ekipi	Y,	kjer	je	prisotno	veliko	negativizma,	starih	navad	
in	 napačnih	 razmišljanj.	 Vse	 to	 jih	 utruja,	 dela	 nervozne	 in	 zato	 neodzivne	 na	
treningih.	Rezultati	na	tekmah	pa	so	samo	posledica	takega	stanja.		
Zato	 je	 najbolj	 pomemben	 cilj	 trenerja	 predno	 se	 priprave	 sploh	 začnejo,	 da	 ne	
dopusti	 oziroma	 odpravi	 mentalne	 ovire,	 ki	 se	 pojavljajo	 pri	 igralcih	 v	
najpomembnejšem	delu	sezone	–	pripravah.	Strah,	tesnoba,	negativizem	pri	igralcih,	
ki	 se	 pojavi	 z	 besedo	 priprave,	 mora	 trener	 s	 svojim	 pristopom	 in	 delom	 že	 na	
začetku	 priprav	 odpraviti.	 To	 pa	 pomeni	 seveda	 znanje,	 razmišljanje	 in	 nove	
metode	in	način	dela	trenerja.		
Če	 vemo	 kako	 pomembno	 vlogo	 igra	 kultura	 in	 okolje	 obenem	 z	 zaupanjem	 in	
željo,	zakaj	potem	ne	zahtevamo	to	od	prvega	dne	dalje?		

	
Igralci,	ki	ne	marajo	trenirati	se	s	tem	
ne	bodo	obremenjevali	–	zato	mora	to	
storiti	 trener.	 Preverjanje	 prisotnosti	
na	treningu	za	kakšen	velik	rezultat	ne	
more	 biti	 dovolj.	 Če	 želi	 ekipa	 doseči	
svoj	 maksimalni	 potencial,	 mora	
maksimalno	 razvijati	 sposobnosti	
igralcev	 na	 področju	 kondicije,	
tehnike,	 taktike	 in	 psihe	 vsak	 dan!	
Vemo,	 da	 je	 glava	 bistvo	 vsega.	

Znanost,	 telesna	priprava,..	 lahko	naredijo	 okoli	 10	 -15%	 razlike	med	 igralci,	 glava,	
napačno	 razmišljanje	 pa	 50%.	 Če	 trener	 stoji	 sredi	 igrišča	 s	 piščalko	 in	 izvaja	
zastavljen	trening	v	skladu	s	programom,	verjetno	pomeni	za	trenerja	dobro	izpeljan	
trening,	 postavlja	 pa	 se	 vprašanje,	 kako	 tak	 trening	 deluje	 na	 igralce,	 kako	 ga	
sprejemajo,..Trener	 mora	 ustvariti	 pravo	 ravnovesje.	 On	 mora	 čutiti	 igralce	 na	
vsakem	 treningu,	 čutiti	 kako	 sprejemajo	 vadbo	 in	 trening	 po	 potrebi	 prilagoditi	
psihičnemu	in	fizičnemu	razpoloženju	igralcev.	Trening	mora	biti		v	skladu	s	planom,	
naporen	 in	 težak,	 vendar	 tudi	prijeten	 in	 zanimiv.	Mora	vključevati	 vaje	ob	katerih	
morajo	igralci	razmišljati,	morajo	pa	biti	vaje,	ko	se	igralci	sprostijo.	Trener	je	tisti	ki	
postavi	pravila	in	standarde,	igralci	pa	jih	morajo	spoštovati.	Toda	še	enkrat,	pravila	
morajo	biti	uravnotežena	z	zahtevami	 in	prilagojena	ciljem,	ki	jih	želimo	doseči.	In	
če	 dosežemo,	 da	 igralci	 sprejmejo	 pravila	 težkega	 dela	 in	 imajo	 skupno	 željo	 da	
napredujejo	kot	igralci	in	ekipa,	potem	take	ekipe	nihče	ne	more	ustaviti.		Seveda	pa	
je	treba	vedeti,	da	se	v	začetku	priprav	pojavi	verjetno	v	vsakem	klubu	evforija,	želje	
in	ambicije	–	pri	vodstvu,	trenerjih	in	igralcih.	In	takrat	je	potrebno	postaviti	Pravila	
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dela	 in	kulture	 in	na	tem	vstrajati	skozi	vso	sezono.	Ob	cilju	vsakega	treninga	mora	
trener	videti	tudi	celotno	sliko	programa,	ki	vodi	k	cilju.	In	v	športu	se	tako	gledanje	
ceni,	 zagotavlja	napredek	 in	 to	 se	 tudi	plača.	Če	 trener	 gleda	 samo	 trening	ne	vidi	
celotne	 slike,	 ki	 stoji	 za	 tem,	 potem	 težko	 uspe.	 Posnemati	 treninge	 Murinho,	
Guardiola,..	 ki	 ga	 vzamete	 s	 spleta	 enega	 od	 teh	 trenerjev,	 ne	 pomeni	 nič,	 ker	 ni	
sestavni	del	vaše	cele	slike	oz.	programa.		
	

V.	KAJ	NAREDITI	
Cilj	 predavanja	 ni	 preprečevati	 trdo	
delo	v	pripravah,	pač	pa	zagotoviti,	da	
se	delo	v	pripravah	opravi	na	podlagi	
strokovnega	 dela	 kvalitetno,	 kjer	 ne	
smemo	spregledati	pomena	odnosov	
med	 trenerjem	oz.	 štabom	 in	 igralci,	
v	 kolikor	 želimo	 imeti	 dobro	 ali	
najboljšo	 sezono.	 Igralcem	 je	
potrebno	 dati	 vedeti,	 da	 v	 pripravah	
investirajo	 delo,	 ki	 se	bo	obrestovalo	
skozi	 vso	 tekmovalno	 sezono,	 zato	 bo	 delo	 težko	 in	 naporno.	 'Trdo	 delo	 ustvarja	
močno	ekipo.' 	
	

Prav	gotovo	ne	 smemo	v	pripravah	 izvzeti	 tekaških	 sposobnosti,	 ki	 so	potrebne	na	
tekmi,	ki	so	vedno	bolj	zahtevne	in	visoka	intenzivnost	teka	je	vedno	bolj	pomembna	
v	tekmi.	Zato	je	potrebno	pogledati	kako	učinkovito	planirati	in	pripraviti	program,	ki	
bo	 poskrbel,	 da	 ga	 bodo	 igralci	 lahko	 dosledno	 izvajali	 na	 čim	 višjem	 nivoju	 in	
optimizirali	svojo	igro	in	igro	ekipe.	V	kolikor	želimo	danes	biti	uspešni,	mora	trdo	
delo	 spremljati	 tudi	 kvaliteta.	Torej,	če	pripravimo	 igralce,	da	bodo	delali	 trdo	kot	
nikoli	do	sedaj,	ter	jih	bodo	spremljala	tudi	druga	področja,	bodo	naše	možnosti,	da	
dosežemo	načrtovan	uspeh	mnogo,	mnogo	večje.	Zato	si	je	potrebno	prizadevati	da:	

• odstranimo	 vse	 negativne	 stereotipe	 priprav.	 Namesto,	 da	 igralci	 priprave	
sprejemajo	 kot	 kazen,	 jim	 je	 treba	 to	 predstaviti	 kot	 nagrado	 in	 pravi	
zmagovalci	bodo	to	uresničili	z	delom!	

• posvetiti	večjo	pozornost	 igralcem	z	osveščanjem,	da	bodo	razumeli	model	
igre.	Vsi	treningi	morajo	biti	namenjeni	temu,	kako	se	bo	igralo!	

• proučiti	 je	potrebno	kondicijske	 zahteve	 tekme	 in	posebno,	 kakšeno	 fizično	
pripravo	 potrebujejo	 igralci	 na	 posameznih	 igralnih	 mestih.	 To	 se	 pravi	 –	
postaviti	kateri	fizični	faktorji	so	pomembni	za	to,	kako	želimo	igrati.	Nato	je	
to	potrebno	trenirati	skozi	vso	sezono.	

• nadgraditi	 je	potrebno	ekipo	 in	posameznike	skozi	vadbeni	proces,	ki	bo	v	
ključnih	trenutkih	zagotavljal	formo	in	sposobnosti	skozi	vso	sezono	

• ustvariti	 se	mora	sistem	pomoči,	ki	bo	kreiral	okolje	v	katerem	bodo	igralci	
pripravljeni	 maksimalno	 delati,	 ne	 pa	 se	 pritoževati	 in	 stokati.	 Videti	 je	
potrebno	prehrano,	počitek,	obveznosti,..	ter	vse	stvari,	ki	lahko	zagotavljajo	
hitrejšo	 regeneracijo	 po	 naporih	 in	 ustvarjajo	 pomembno	 lastnost,	 da	
ostanejo	nepoškodovani	in	zdravi	skozi	vso	sezono.	
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• graditi	 je	potrebno	 'timski	duh'.	Postaviti	zmagovalno	kulturo,	ki	je	sprejeta	
tako	s	strani	igralcev	kot	vodstva,	in	zagotavlja	tekmovalno	okolje	kjer	igralci	
uživajo	v	treningih	in	želijo	delati	trdo	za	ekipo,	štab	in	za	sebe.		

	
VI.	PRED	PRIPRAVAMI	
Verjetno	je	kar	nekaj	razlag,	kaj	se	smatra	za	uspešne	priprave,	vendar	če	je	cilj	štaba	
'da	 igralci	 trdo	 delajo'	 in	 'da	 so	 igralci	 pripravljeni'	 ni	 nobene	možnosti,	 da	 ekipo	
pripravijo,	da	doseže	svoj	potencial.	
Ironično	 je,	 da	 se	 isti	 trenerji,	 ki	 pripravijo	 program	 priprav,	 nato	 pritožujejo	 nad	
pripravljenostjo	ekipe,	ko	pride	do	prvega	poraza	v	prvenstvu!	Tu	gre	predvsem	za	
trenerje,	ki	sodijo	uspešnost	izvedbe	glede	na	pretečene	kilometre	(količino	dela),	ne	
glede	 na	 intenzivnost,	 osredotočenost	 ali	 kvaliteto.	 Trenerji	 ne	 opravljajo	 analize	

stanja	 igralcev,	 čeprav	 ves	 čas	 priprav	 poslušajo	
nezadovoljne	 igralce,	da	priprave	niso	v	 redu,	da	pogoji	ne	
ustrezajo,...		
To	jim	je	jasno	šele	ob	začetku	prvenstva	in	ob	prvih	porazih,	
ko	iščejo	vzroke	v	slabih	pogojih	priprav,	odnosih	igralcev,...	
In	to	je	velik	problem.	Vrsto	novih	dognanj	strokovnjakov	je	
potrebno	 spremljati	 in	 jih	 vključevati	 v	 delo	 z	 igralci.	 Vse	

preveč	trenerjev	išče	bližnjice	in	planira	samo	v	svojih	glavah	in	zato	ne	morejo	nikoli	
videti	napak,	ki	so	 jih	storili	v	preteklosti,	ne	morejo	opraviti	kvalitetne	analize	 in	s	
tem	 tudi	 ne	 napredka	 –	 ne	 svojega	 dela	 in	 ne	 igralcev.	 Trener	 je	 sposoben	 samo	
spremljati	vsakodnevno	količino	dela,	ne	ve	pa	kaj	to	ekipi	prinaša.	Tudi	napisan	plan	
priprav	 je	potrebno	spreminjati,	 trener	mora	ekipo	 spremljati	 vsak	 trening,	 čutiti	
kako	dihajo,	vsakega	 igralca	obravnavati	posebej,	 če	želi	 zagotavljati	napredek	 in	
rast	 ekipe.	 Zato	 mora	 tudi	 prisluhniti	 igralcem	 v	 času	 priprav.	 Pri	 tem	 pa	 je	
pomembno	še	nekaj:		
Čim	bolj	se	bliža	prvenstvo,	mora	ekipa	vedeti,	kje	so,	kam	gredo	in	kako	trenerski	
štab	namerava	priti	tja.	In	to	je	treba	igralcem	strokovno	predstaviti!		
	

Prvi	 korak	 za	 trenerja,	ki	želi	 spremeniti	 svoje	razmišljanje	mora	biti,	da	pripravi	 in	
predstavi	 plan	 priprav	 igralcem	 ter	 za	 to	 prevzame	
tudi	 odgovornost.	 Trener	 in	 njegovi	 pomočniki	
(štab),	morajo	strukturirati	delo,	izbrati	pravilne	vaje,	
določiti	obremenitve,	postaviti	moč	obremenitev	ter	
voditi	 program	 z	 entuzijazmom	 in	 energično.	 To	
vsekakor	 pomeni	 veliko	 dela,	 toda	 če	 ni	 opravljen	
pravilno,	 lahko	pozabimo	na	 zmagovalno	miselnost,	
avtoriteto	 in	 pademo	 pod	 vpliv	 igralcev.	 Trener	mora	 biti	 vodja,	 šofer,	 od	 začetka	
priprav	 dalje	 in	mora	 tako	 ostati	 do	 konca.	 Tisti,	 ki	 kaže	 igralcem	 pot,	 to	 dela	 na	

lastno	odgovornost.		
Drugi	 korak	 je	 namenjen	maksimanemu	 izkoristku	 časa	 v	
pripravah.	 Zato	 je	 potrebno	 izločiti	 vsa	 posploševanja	 iz	
programa	 in	 jih	 čim	 bolj	 natančno	 specificirati	 s	 cilji	 in	
določiti	 merila	 uspešnosti	 dela	 –	 ekipe	 in	 igralcev.	 Če	
trenerji	 stalno	 govorijo	 kako	 trdo	 in	 učinkovito	 delajo	 to	
igralcev	ne	naredi	boljše,	ko	je	potrebno	reševati	probleme	
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na	tekmah.	V	kolikor	želi	ekipa	napredovati	morajo	biti	cilji	treniranja	mnogo	večji	in	
bolj	definirani	kot	enostavno	samo	opredeljeni	kot	trdo	in	učinkovito	delo.		
Priprave	so	zato	mnogo	več	kot	le	tek.	Vsaka	ekipa	ima	od	4	–	6	tednov	priprav,	kar	
je	dovolj	časa	za	osnovno	fizično	pripravo,	vendar	če	igralci	niso	sigurni	v	program	in	
svoje	sposobnosti	na	tekmah	ko	so	pod	pritiskom,	bodo	slej	kot	prej	vedno	zaostajali.	
Vedno	 je	potrebno	 imeti	 v	glavi	 sporočilo	 'da	 je	 najboljši	 način	 za	 napovedovanje	
prihodnosti,	da	se	jo	ustvarja'.	
	
VII.	POSTAVITI	MODEL	IGRE	
Predno	sploh	začnemo	postavljati	program	priprav	in	kondicijske	vadbe,	mora	imeti	
trener	že	 izdelan	model	 igre,	ki	ga	bo	ekipa	igrala	skozi	sezono.	Ta	del	planiranja	je	
prav	 gotovo	 najbolj	 pomemben,	 obenem	 pa	 tudi	 kritičen	 korak	 priprav,	 ki	 mora	
definirati	 točno	 količino	 in	 vrsto	 priprave	 igralcev	 na	 vseh	 štirih	 področjih	
(kondicijskem,	 tehnične,	 taktičnem	 in	 mentalnem).	 Zato	 trener	 ne	 more	 postaviti	
programa	kondicijske	vadbe	preden	ne	ve,	kako	bo	model	igre,	to	je	ideja	-	koncept	
igre,	 ki	 ga	 postavi	 trener	 in	 za	 katerega	 smatra,	 da	 so	 ga	 njegovi	 igralci	 sposobni	
igrati!		(ne	želja	trenerja,	pač	pa	sposobnost	igralcev)	
Igralni	model	 je	podoben	trenerski	filozofiji,	toda	malo	bolj	praktičen	in	gre	globlje,	
saj	indentificira	ključna	področja	in	upošteva	številne	faktorje,	ki	se	naj	vključujejo	in	
vplivajo	 na	 filozofijo.	Najpomembnejši	 namen	modela	 igre	 je	 točno	 definirati	 kako	
želi	 ekipa	 igrati	 čez	 določen	 čas.	 Tu	 ne	 gre	 za	 sklope	 sistemov	 ali	 različnih	 taktik,	
ampak	 za	 določanje	 natančnih	 principov,	 ki	 jih	 bo	 ekipa	 sprejela	 v	 vadbi	 in	 na	
tekmah.	Guardiola:	 'Naloga	 trenerja	 je,	 da	določi	 stil	 igranja	 svoji	 ekipi-	 kako	bodo	
napadali	 in	 kako	 se	 bodo	 branili.	 Obe	 fazi	 morata	 biti	 učinkoviti	 na	 obeh	 koncih	
igrišča'.	
Brez	plana	ali	modela	je	ekipa	prepuščena	sreči	in	izgovorom!	
	
VIII.	IGRALNI	MODEL		
Igralni	model	 je	 lahko	pripravljen	na	mnogo	različnih	načinov	 in	ni	 točno	predpisan	
za	mlajše	in	članske	ekipe.	Lahko	se	uporablja	tudi	v	mlajših	kategorijah,	kjer	pa	mora	
biti	poudarek	na	razvoju	tako	igralca	kot	ekipe!	V	članskih	ekipah	je	pomemben	samo	
rezultat,	zato	so	vsi	podvrženi	velikim	pritiskom.			

Žal	 se	 vedno	 bolj	 razvoj	 ocenjuje	 kot	
ocenjevanje	 izvajanja	 vaj	 in	 tehničnih	
sposobnosti,	tako	da	na	višjo	razvojno	stopnjo	
prihajajo	 igralci	 brez	 razumevanja	 igre.	 Zato	
je	po	nekaterih	teorijah	potrebno	zagotavljati	
ločeno	 razvoj	 ekipe	 in	 igralca,	 pri	 čemer	 je	
izjemno	 pomembno,	 da	 se	 igralci	 razvijajo	
procesno	in	v	skladu	z	starostno	kategorijo.		
	

Ko	 je	 igralni	model	postavljen,	 je	prva	naloga	
trenerskega	štaba,	da	ga	učinkovito	predstavi	igralcem.	To	je	zelo	pomembno	ker	se	
s	 tem	postavi	 jasne	clje	 in	usmeritev	 ter	 s	 tem	dovoli	vsakomur,	da	vidi	 zahteve	 in	
cilje	sistema	vadbe.	Ob	tem	se	igralcem	tudi	predstavi	pravila,	kako	se	bodo	izvajali	
treningi	in	komunikacija	na	igrišču.		
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Nekaj	 razlogov,	 zakaj	 je	pomembno,	da	 imamo	model	 igre	 izdelan	pred	pričetkom	
priprav:	
Fleksibilnost	 –	 Igralni	 model	 je	 mnogo	močnejši	 kot	 sistem	 igre,	 predvsem	 zaradi	
svoje	 fleksibilnosti.Trener	 lahko	 uvaja	 enake	 principe	 iz	 modela	 igre,	 vendar	
uporablja	različne	formacije.	Guardiola	je	uporabljal	celo	vrsto	sistemov	v	Bayernu	v	
3	 letih	dela,	a	principi	so	bili	vseskozi	 isti.	Ko	je	model	 igre	postavljen,	se	obstoječe	
formacije	lahko	spreminjajo	glede	na	nasprotnika	ali	rezultat	tekme.	Zato	sistem	igre	
ni	dovolj	močna	osnova,	na	kateri	bi	lahko	gradili	model	igre.	
Usmerja	 delo	 –	 če	 rezultati	 ne	 gredo	 kot	bi	morali,	 se	 trenerji	 zgovarjajo	na	 slabo		
pripravo,	 selekcijo,	 sodnike	ali	pa	vse	 tri	 stvari	 skupaj.	Če	pa	 ima	 trener	postavljen	
model	 igre,	 lahko	 vsako	 tekmo	 vidi,	 kaj	 gre	 narobe	 in	 kaj	 je	 potrebno	 popraviti,	
izboljšati	in	nato	lahko	postavi	prioritete	dela	na	treningu.	To	omogoča	trenerju,	da	
dela	na	treningu	tisto	kar	je	potrebno	in	se	ne	ukvarja	z	delom,	za	katerega	'misli'	da	
je	potrebno.	
Izboljšati	 komunikacijo	 –	 nič	 ne	 zmede	 igralcev	 bolj	 kot	 različni	 napotki	 s	 strani	
trenerskega	 štaba,	 kar	 povzroča	 zmedo	 in	 zamegljuje	 odgovornost.	 Igralni	 model	
daje	 igralcem	 in	 treneskemu	 štabu	 osnovo	 za	 enotno	 komunikacijo	 ter	 omogoča	
globoko	in	pozitivno	razpravo,	kar	krepi	sodelovanje	in	ekipo.	
Postaviti	 specifične	 zahteve	 za	 igralce	 –	 dobro	 treniranje	 zahteva,	 da	 se	 postavi	
specifične	 cilje	 in	 standarde	 ter	 jih	 nato	 vodi	 skozi	 sezono.	 Večina	 igralcev	 ima	 v	
pripravah	samo	en	cilj	–	uvrstiti	se	v	prvo	ekipo.	S	kreiranjem	in	delom	na	igralnem	
modelu	 trenerski	 štab	 razdeli	 igralce	 na	 nekaj	 različnih	 načinov.	 Tu	 ne	 gre,	 da	 se	
postavi	 igralca	 na	 neko	 igralno	 mesto,	 pač	 pa	 za	 razumevanje	 igralnega	 mesta	 in	
kako	 pomagati	 ekipi,	 da	 postane	 uspešna.	Model	 je	 prav	 tako	 pripravljen	 tako,	 da	
izboljša	kvliteto	in	kvantiteto	povratnih	informacij.	
Ekipi	 daje	 cilj	 in	 usmeritev	 –	 da	 bi	 bila	 ekipa	 dolgoročno	 uspešna,	 je	 potrebna	
indentiteta	ekipe.	Močnejša	kot	je	indentiteta,	toliko	bolj	si	želijo	igralci	biti	vključeni	
v	prvo	moštvo	–	na	in	ob	igrišču.	Vsakodnevno	spremljanje	dogajanja,	obdaja	ekipo	z	
energijo,	energija	pa	je	seveda	največja	vrednost	v	pripravah	in	še	naprej.	
Pooblastila	 igralcem	 –	 najboljši	 način,	 da	 se	 maximalizira	 energija	 igralcev	 za	
postavljene	 cilje	 je,	 da	 se	 jih	 vključi	 kot	 sodelavce	 na	 poti.	 Ko	 ima	 igralec	
odgovornosti	 napram	ekipi,	 se	 začno	 dogajati	 velike	 stvari,	 dobi	 se	 več	 energije	 in	
obveznost	 do	 nalog.	 Ko	 odgovornost	 postane	 sestavni	 del	 ekipe,	 nihče	 ne	 želi	
razočarati	ekipe.	
Vpliv	 planiranja	 na	 vsebino	 treniranja	 –	 ko	 je	 igralni	 model	 postavljen,	 se	 lahko	
začne	 izvajati	 sezonski	plan	 in	v	okviru	 tega	periodizacija	dela.	V	kolikor	želimo	biti	
dosledni	pri	izvajanju	modela	igre	in	metodologije	treninga	je	potrebno,	da	trener	v	
vsako	vajo	vključi	svoj	vidik	nogometne	filozofije!	
	
VIII.	KAKO	RAZVIJEMO	MODEL	IGRE	
Za	 razvoj	 modela	 igre	 je	 seveda	 potrebno	 veliko	 časa	 in	 upoštevati	 veliko	 število	
dejavnikov,	ki	jih	mora	upoštevati	strokovni	štab	trenerjev.	

1. Ugotoviti	 dobre	 stvari	 ekipe	 –	model	 se	 lahko	 gradi	 samo	na	 igralcih,	 zato	
mora	 biti	 določeno	 startno	 izhodišče.	 Igralce	 se	 mora	 ocenjevati	 na	 vseh	
ravneh	(te,ta,ko	in	mental)	predno	se	odloči	katero	področje	je	prednostno.	

2. Držati	se	svojih	prepričanj	–	model	igre	mora	biti	dosleden	s	principi	igre,	ki	
jih	trener	najbolj	ceni	oz.postavi.	Principi	se	 lahko	menjavajo	od	trenerja	do	
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trenerja,	 a	 so	 lahko	 tudi	 posebni.	 Nogometno	 igro	 dela	 zanimivo	 to,	 da	 jo	
lahko	vsak	razlaga	drugače,	zato	je	to	priložnost	trenerja,	da	uveljavlja	svoje	
principe	v	delo.	

3. Ustvariti	enotno	terminologijo	–	včasih	trenerji	uporabljajo	izrazoslovje,	ki	ga	
igralci	 ne	 razumejo.	 Zato	 je	 potrebno	 zagotoviti,	 da	 tako	 igralci	 kot	 trenerji	
uporabljajo	 enako	 terminologijo	 in	 razumejo	 pravo	 vsebino	 in	 zahteve	
navodil.	

4. Preprostost	 –	 tu	 se	 misli	 predvsem	 na	 to,	 da	 se	 ne	 zmede	 igralcev	 ali	
izpostavlja	 znaje	 trenerja.	 Čim	 bolj	 je	 pogled	 trenerja	 na	 igro	 kompleksen,	
tem	bolj	ga	je	potrebno	razdeliti	na	manjše	dele,	da	lahko	informacije	igralci	
lažje	 sprejemajo.	 Preprosto	 je	 težje	 od	 kompleksnega	 in	 uspešni	 trenerji	 so	
zelo	dobri	 v	 tem,	da	 razdelijo	 igro	 v	delce,	da	omogočijo	 igralcem	 razumeti	
informaije,	da	jih	vključijo	v	igro.	

5. Potrebno	je	biti	realen	–	vsi	želimo	igrati	kot	Barcelona,	toda	realnost	nam	ne	
omogoča	 igrati	 vsake	14	dni	na	Wembleyu.	Model	 igre	mora	biti	 v	 skladu	s	
stilom	 in	 sposobnostmi	 igralcev.	Zato	model	 igre	ne	more	biti	 v	nasprotju	 z	
idejo,	ki	 jo	trener	želi	ustvariti	v	 igri.	 	 (će	trener	ne	zaćenja	 igre	od	zadaj,	ni	
potrebno,	da	tako	idejo	vključuje	v	vaje	na	treningu)	

6. Deliti	–	igralni	model	mora	biti	jasen	in	razčiščen	pri	vseh	članih	strokovnega	
štaba,	 pri	 tem	 pa	 ne	 smemo	 pozabiti,	 da	 so	 najpomembnejši	 prejemniki	
informacij	 igralci.	 Če	 se	 jim	 z	 vseh	 koncev	 dosledno	 naslavlja	 enake	
informacije,	je	možnost	vpliva	na	njihovo	razmišljanje	mnogo	večja	kot	pa	če	
se	 jim	 sporoča	 različna	 sporočila,	 ki	 jim	 mešajo	 glave.	 Če	 dobro	 delo	 in	
usmeritve	spremljajo	tudi	rezultati,	začne	napredovati	tudi	cela	ekipa.	

7. Vstrajati	–	če	 imamo	 igralni	model	nam	 to	 še	ne	garantira	uspeha,	 toda	če	
delamo	 na	 tem	 dolgoročno	 trdo	 in	 vstrajno,	 imamo	 veliko	 možnost	 da	
uspemo.	 Tudi	 po	 porazu	 je	 pomembno,	 da	 strokovni	 štab	 presodi	 in	 oceni	
situacijo	 ter	 razume,	 da	 gre	 za	 proces,	 ki	 raste	 	 s	 časom	 in	 seveda	 kar	 je	
najpomembnejše,	 s	 kvalitetnim	 delom.	 Zato	 ni	 dovolj,	 da	 igralci	 samo	
razumejo	model	igre.	Igralci	morajo	model	razumeti	in	osvojiti,	verjeti	vanj,	
ga	izpopolnjevati	in	izvajati	–	igrati	pod	pritiskom.	

	
IX.	KONDICIJSKA	PRIPRAVA	ZA	TEKME		
Ko	definiramo	kako	želimo	igrati	je	naslednja	stopnja	kako	pripraviti	ekipo	fizično,	da	

bo	lahko	90	minut	uspešno	igrala	in	igralci	
izpolnjevali	svoje	vloge	in	naloge	v	igri.		
Tradicionalne	 priprave	 so	 tudi	 vodile	 v	
razmišljanje,	 da	 se	 splošna	 kondicijska	
priprava	avtomatično	prenese	na	zahteve	
kondicijske	 priprave	 igralcev	 v	
tekmovanju,	 v	 tekmah.	 Strokovnjaki	
ugotavljajo,	 da	 se	 splošna	 kondicijska	
priprava	in	kondicija	potrebna	na	tekmah,	
medsebojno	 izklučujeta.	 Priprave	
zahtevajo,	 da	 se	 igralce	 pripravi	 na	

progresiven	 način,	 da	 povečajo	 volumen	 in	 intenzivnost	 skozi	 periodizacijo,	 ki	
zahteva	metabolične	zahteve	 in	pridobivanje	moči.	 Izpostavlja	se	prav	tako,	da	bolj	
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kot	je	trener	specifičen	glede	fizičnih	zahtev	tekme,	boljši	je	odgovor	igralcev.	Večina	
igralcev	ima	v	današnjem	času	splošno	bazo	vzdržljivosti,	področja,	ki	pa	potrebujejo	
razvoj,	pa	zahtevajo	visoko	stopnjo	obremenitev	kot	so	šprinti,	visoko	intenzivni	teki,	
pospeševanja	in		zaustavljanja,..	
To	je	skladno	s	tem	kako	se	spreminja	igra	na	fizičnem	področju	-	pretečene	razdalje	
danes	postajajo	nižje,	rastejo	pa	visoko	intenzivni	teki.	Zato	je	potrebno	na	najvišjem	
nivoju	na	kondicijskem	področju	zasledovati	v	mnogo	večji	meri	intenzivnost	kot	pa	
vzdržljivost.		
Trener	 je	 odgovoren,	 da	 indentificira	
specifične	 zahteve	 igralnega	 modela	 in	
pripravi	 vaje	 in	 vsebino	 treningov	 s	 katero	
bo	 razvijal	 te	 lastnosti	 pri	 igralcih.	 Npr.	 Če	
se	 odločimo,	 da	 bomo	 napadali	 visoko,	 je	
potrebno	napadalce	pripraviti	ne	le	da	bodo	
kondicijsko	 sposobni	 vzdržati	 fizične	
zahteve	 te	naloge,	pač	pa	 je	potrebno	 tudi	
zagotoviti,	 da	 bodo	 obrambni	 igralci	 igrali	
visoko	 a	 pri	 tem	 zagotovili	 sigurnost	
obrambe	 v	 prostoru	 za	 njimi.	 Zato	 	 mora	
trener	 ali	 štab,	 ugotoviti	 kakšne	 so	 fizične	 zahteve	 za	 igralca,	 šele	 potem	 se	 lahko	
sestavi	trening	glede	na	zahteve	tekme.	Kaj	to	pomeni?	Ko	je	model	igre	postavljen,	
se	mora	vadba	osredodotočiti	na	rezultate,	ki	se	pričakujejo	–	za	to	pa	 je	potreben	
ćas.	 Igralec	 potrebuje	 najmanj	 4	 tedne	 da	 se	 prilagodi	 načinu	 igre.	 Če	 ima	 trener	
pomočnika	 (kondicijskega	 trenerja)	 je	 odločilnega	 pomena,	 da	 sta	 na	 isti	 valovni	
dolžini.	 Količina	 dela	 v	 pripravah	 je	 izjemno	 velika,	 trenerjem	 pa	 po	 navadi	 vedno	
zmanjka	 časa,	 ker	 bi	 želeli	 trenirati	 še	 in	 še.	 Sodoben	 trener	 mora	 dopustiti	
sodelovanje	 strokovnjakov	 posameznih	 področij,	 ki	 mu	 lahko	 svetujejo	 glede	
utrujenosti	 in	 predvsem	 regeneracije	 organizma,	 ki	 zagotavlja,	 da	 igralci	 ostanejo	
pripravljeni	in	zdravi.		
	
X.	POSTAVITI	ZMAGOVALNO	KULTURO	
Kultura	 in	okolje	v	katerem	se	dela,	 imata	pomembno	vlogo	na	uspeh	ekipe.	To	 je	
osnova	na	kateri	so	zgrajene	zmagovalne	ekipe	in	imajo	direkten	učinek	na	razultate	
skozi	 sezono.	Enostavno	–	kultura	 zahteva	obnašanje,	obnašanje	postavi	navado	 in	
navada	neizogibno	kreira	uspešnost.	

Poglejmo	 malo	 bližje,	 kako	 se	 postavi	 kultura	 v	
pripravah.	 Več	 stvari,	 ki	 jih	 lahko	 zahtevamo	 in	
zagotovimo	 od	 igralcev,	 da	 delajo	 pravilno	 izven	
igrišča,	več	bomo	od	njih	dobili	na	igrišču!	
Pri	 tem	 je	 treba	 vedeti	 v	 prvi	 vrsti,	 da	 kultura	 ni	
slučajnost!	Trener	je	vedno	odgovoren	zanjo	in	če	jo	
oblikuje	 na	 napačnih	 osnovah	 ali	 način,	 jo	 je	 zelo	
težko	potem	postaviti	 na	pravo	pot.	 To	 je	 tudi	 eden	
od	kriterijev	vključevanja	igralcev	v	klub	oz.	ekipo,	saj	
najboljši	 želijo	 delati	 le	 z	 najboljšimi	 in	 se	 zato	
odločajo	 za	 sredine,	 ki	 imajo	 postavljene	 visoke	
standarde.		
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Nekaj	osnov	za	postavljanje	kulture:	
• Postavljanje	standardov	–	igralci	se	morajo	zavedati	kaj	se	od	njih	pričakuje	

v	 vsakem	delu	 programa.	 Kaj	 se	 lahko	 oprošča	 in	 kaj	 ne.	 Čim	bolj	 je	 ekipa	
neizkušena	tem	bolj	morajo	biti	standardi	natančni.	Pri	tem	ne	gre	toliko	za	
pravila,	 kot	 pa	 za	 učenje	 igralcev	 zakaj	morajo	 biti	 stvari	 postavljen	 na	 tak	
način.	Najprej	je	potrebno	rešiti	najvažnejša	področja	odnosov	in	obnašanja,	
odpraviti	negativnosti,	ki	so	lahko	moteče	in	se	nato	lotimo	dodatnih	zahtev.	

• Potem	 ko	 postavimo	 potrebne	 standarde	 je	 potrebno,	 da	 jih	 igralci	
sprejmejo	 in	se	zavežejo	da	 jih	bodo	spoštovali.	Gre	za	osnovne	zadeve,	za	
katere	 si	 je	 potrebno	 vzeti	 čas,	 kajti	 nič	 ne	 demotivira	 igralce	 bolj	 kot	
neurejeno	okolje	in	stalni	problemi,	ki	se	ne	rešujejo.		

• Postaviti	 vodstveno	 strukturo	 –	 čeprav	 je	 strokovni	 štab	 odgovoren	 za	
postavljanje	 kulture,	 se	 ne	 more	 posvečati	 ves	 čas	 nadzoru	 dogajanja	 ali	
preverjanju	 ali	 so	 jih	 igralci	 sprejeli.	 Izvajanje	 standardov	 je	 najbolj	 vidno	
takrat,	ko	trenerji	niso	prisotni	in	jim	ni	potrebno	ukrepati.	Ekipa	mora	imeti	
skupino	 igralcev,	 ki	 skrbi	 za	 red	 in	 disciplino	 v	 ekipi	 in	 se	 jih	 za	 to	 tudi	
pooblasti.	Sicer	pa	je	najboljša	pot	pozitivnega	vzgleda	članska	ekipa.	

• Brez	 izgovorov	 –	 redko	 se	 zgodi	 sezona,	 da	 bi	 ne	 bilo	 problemov.	 Težki	
trenutki,	slaba	igrišča,	sodniki,	slaba	igra,...	vse	to	so	možni	 izgovori.	Graditi	
zmagovalno	kulturo	pomeni	nadomestiti	izgovore	z	reševanjem	problemov.	
Zato	 je	posebno	 v	pripravah	potrebno	paziti	 na	 'govorico	 telesa'	 ker	 igralci	
takoj	opazijo,	če	se	dogaja	kaj	negativnega	okoli	njih	kot	tudi	sami	pokažejo	
nazadovoljstvo.		Zato	je	potrebno	k	temu	pristopiti	od	prvega	dne	dalje.	

• Boriti	se	–	najlažji	del	je	postaviti	kulturo,	najtežji	pa	držati	visoke	standarde	
kulture.	Tu	gre	ogromno	energije	samo	zato,	ker	morajo	trenerji	poslušati	in	
gledati	stvari,	ki	niso	sprejemljive	za	določen	nivo	ekipe.	Povsem	naravno	je,	
da	igralci	postavljajo	svoje	meje,	da	nastajajo	nesporazumi	in	problemi,	ki	so	
vsakdanje	 narave	 in	 so	 jih	 pripravljeni	 nekateri	 izkoriščati	 za	 prepire	 in	
nesoglasja.	 Zato	 je	 potrebno	 biti	 na	 to	 že	 prej	 pripravljen	 in	 take	 zadeve	
prekiniti	še	preden	dosežejo	nivo	igralcev	ali	ekipe.	Če	take	drobne	probleme	
ignoriraš,	si	gotov!		

	
XI.	ODGOVORNOSTI	TRENERJA	IN	VODSTVA	
Če	 pričakujemo,	 da	 bodo	 naši	 igralci	 zavezali	 izpolnjevati	 visoke	 standarde	 in	
vrednote,	se	to	 isto	pričakuje	tudi	od	trenerjev	 in	vodstva.	Trenerski	štab	mora	biti	
enotna	 skupina,	 ki	 	 prav	 tako	 sprejema	 vse	 vrednote	 in	 standarde	 kot	 skupina,	 če	
želimo	maximizirati	priprave	in	začeti	sezono	na	pravi	način.	

• Entuzijazem	 –	 z	 majhno	
energijo	 trener	 ne	 more	
pričakovati,	 da	 bo	 lahko	 dal	
visoko	 stopnjo	 energije	
okolju.	 'Poskušam	živeti	vsak	
dan	 kot	 da	 je	 zadnji,	 z	
entuzijazmom	 in	 idejami	 ki	
jih	delim	z	mojimi	igralci.	Nogomet	je	moje	življenje!'	–	Diego	Simeone.	Strast	
lahko	privlači	in	drži	v	pozornosti	veliko	igralcev,	zato	je	potrebno,	da	se	pride	
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na	trening	s	polno	entuzijazma	in	pripravljenostjo,	da	se	inspirira	tako	igralce	
kot	trenerski	štab. 	

• Biti	 vzor	 –	 trener	 mora	 biti	 vzor	 obnašanja	 in	 kulture,	 ki	 jo	 promovira	 in	
postavlja.Če	to	pomeni,	da	mora	biti	 tudi	fizično	fit	ker	to	zahteva	od	svojih	
igralcev,	 to	pomeni	 tudi	 to.	Če	 je	 komunikacija	 v	 centru	klubske	kulture,	 se	
trener	 lahko	 neposredno	 pogovarja	 z	 igralci	 in	 mu	 ni	 potrebno	 biti	 na	
telefonu	ves	čas.	Majhne	spremembe	lahko	naredijo	velike	razlike	in	trenerju	
se	ne	more	očitati,	da	se	ne	obnaša	v	skladu	s	sprejeto	kulturo.	

• Varnost	–	Del	odgovornosti	štaba	je	tudi,	da	skrbi	za	zdravje	igralcev,	določa	
in	 razporeja	pravo	mero	obremenitev	 ter	 količino	dela.	V	 kolikor	 v	 klubu	ni	
strokovnjakov,	 mora	 biti	 prisotno	 učenje,	 ko	 ni	 treningov.	 Trenerji	 morajo	
iskati	 tako	 inforamativne	kot	 tudi	 inovativne	poti,	da	se	nadgradi	 in	 izboljša	
igra	 ekipe.	 Igra	 se	 spreminja	 zelo	 hitro	 in	 hitreje	 kot	 kdajkoli,	 se	 lahko	
zaostane	za	sodobnimi	trendi.	

• Postaviti	 izzive	 –	 igralci	 napredujejo,	 rasti	 morajo	 tudi	 izzivi.	 Višji	 nivoji	
omogočajo	tudi	potreben	napredek.	 Isti	 trening	 skozi	obdobja,	prinaša	 iste	
rezultate.	 Za	 planiranje	 sezone	 je	 pomembno	 ravnovesje.	 Pri	 delu	 so	
ponovitve	potrebne,	da	dvignejo	in	zagotovijo	kvaliteto	vaje,	toda	kreativnost	
trenerjev	je	prav	tako	potrebna	za		olajšanje	učnega	procesa.	

• Biti	dosleden	–	štab	mora	biti	organ		kjer	ni	nikoli	panike,	ne	v	pripravah	ne	v	
prihodu	v	sezono.	Slabo	planirane	priprave	so	v	tem,	da	slabi	rezultati	ali	slabi	
občutki	 nepotrebno	 vodijo	 v	 spremembe	 brez	 potrebne	 analize,	 kaj	 je	 bilo	
narejeno.	

• Biti	cenjen	–	če	želimo,	da	igralci	napredujejo	
in	 gredo	 vštric	 z	 aktivnostmi	 in	 zahtevami	
dela,	 se	 je	 potrebno	 stalno	 potrjevati.	 Če	 se	
težave	 ponavljajo	 in	 če	 igralci	 čutijo,	 da	 je	
trener	 nepopustljiv,	 tedaj	 ponavadi	 spustijo	
standarde. 	

• Biti	 prijazen	 –	 če	 trenerji	 razumejo,	 da	 je	
razumevanje,	 inspiracija	 in	povezava	z	 igralci	
mnogo	močnejša	 kot	 pa	 da	 se	 jih	 kontrolira	 in	 kaznuje,	 potem	 so	 na	 pravi	
poti.	Kajti	 vrednote	 in	dejanja	 so	mnogo	močnejša	 z	 oblikovanjem	ekipne	
kulture	kot	pa	s	postavljanjem	pravil.	

	

XII.	ZAKLJUČEK	
	Večina	 klubov	 ima	možnosti	 in	 potencial	 v	 začetku	 priprav,	 toda	 samo	 nekaterim	
uspe	 to	 potrditi	 na	 koncu	 sezone.	 Celo	 na	 najvišjem	 nivoju	 se	 lahko	 vidi	 razlike	 v	
pristopu.	Osredotočeni	so	na	trud,	zaveze	in	skupno	nalogo	delati	trdo	in	uspešno.	Ta	
dva	elementa	sta	prav	tako	pomembna	kot	sposobnost	in	talent.	
Koliko	 ekip	 dela	 trdo	 v	 pripravah?	 Po	 neki	 oceni	 vsi!	 Koliko	 ekip	 dela	 pametno	 v	
pripravah?	Po	mojem	mnenju	ne	veliko!	Priprave,	ki	niso	resne,	ne	dajejo	nobenega	
upanja	na	uspeh.	Kvaliteta	planiranja	in	opredelitev	modela	igre	(stila)	ter	izvedba	
sta	 ključna	 za	 trenerje.	 In	 šele	 ko	 je	 vse	 postavljeno,	 se	 lahko	 usmerimo	 na	 pot	
(odpravo).	
Toda	delo	 je	 še	vedno	v	povojih.	Dokler	 trener	deluje	na	avtoritativen	način,	bodo	
igralci	naloge	v	najboljšem	primeru	izpolnjevali,	s	tem	pa	postali	odvisni	od	trenerja.	
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Včasih	 je	 bilo	 mnogo	 lažje	 kreirati	 pogoje	 za	 trening	 –	 trener	 je	 dajal	 navodila	
igralcem	ter	jih	opazoval	pri	izvajanju.	Sedaj	je	postalo	treniranje	bolj	kompleksno	in	
igralcem	se	daje	informacije	skozi	raznovrstne	oblike	-	slačilnica,	sestanki,	razgovori	
1:1,	 pisarna,	 telefon,	 iPad,..Zato	 mora	 trener	 izbrati	 nov	 model,	 ki	 bo	 omogočal	
igralcem	razvoj	ter	jih	motiviral	za	svoje	delo	in	s	tem	tudi	ekipo.	
	

Ko	 dosežemo,	 da	 igralci	 sprejmejo	 proces	 in	 kulturo,	 smo	 na	 poti,	 ko	 lahko	
maksimaliziramo	sposobnosti.	Uspešni	trenerji	ponavadi	prenesejo	podoben	model	
iz	ene	sredine	v	drugo	 in	prepričajo	 igralce,	da	sprejmejo	delovne	obremenitve	kar	
vsaj	v	začetku	prinaša	tudi	uspešno	sezono.	V	pripravah	imajo	po	2	treninga	na	dan	
in	igralci	so	obremenjeni	do	limita,	vendar	delajo	plansko	in	z	razlogom.	Ta	vzrok	se	
vidi	 pozneje	 v	 rezultatu.	 Ko	 se	 sezona	 odvija,	 so	 igralci	 boljši	 in	 boljši,	 stalno	 je	
prisotna	 analiza	 in	 popravki.	 Samo	 tako	 lahko	 sodobni	 trener	 danes	 funkcionira	 in	
vodi	ekipo	skozi	sezono.	

	
	
Okolje	 in	kultura	naredijo	več	kot	karkoli	drugega	za	oblikovanje	ekipnega	duha	ter	
uspeha	na	dolgi	rok.	Ko	so	temelji	postavljeni,	je	ekipa	pripravljena	na	intenzivne	in	
tekmovalne	treninge.		
Naslednji	korak	je	pripraviti	vaje	(taktično	periodizacijo),	ki	jih	je	potrebno	izvajati	na	
igrišču.	In	tako	se	na	terenu	samo	dopolni	kultura,	ki	je	bila	postavljena	izven	igrišča.	
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