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FILOZOFIJA DELA V AKADEMIJI 

   

 



SMERICE DELA V AKADEMIJI 
 Prioriteta je razvijanje tehnike in koordinacijskih 

sposobnosti 

 Maksimalno 1 trener na 12 fantov 

 Do 12-13 leta ni specializacije po igralnih mestih  

 Najpomembnejša je demonstracija  

 Pravočasno in pravilno prepoznavanje in odpravljanje napak 

 Ni specialnega  treninga moči pri mlajših selekcijah  

 Paziti, da ni monotonosti v treningu   

 Elementarne igre kot ključni del treninga 

 Zagotoviti visoko intenzivnost v treningu 

 



MODEL SLEKCIOIRANJA 
Beograd je več milijonsko mesto v katerem je veliko nogometni šol, predvsem takih, ki se 

ukvarjajo pretežno z otroci do 12 leta starosti. Crvena zvezda sodeluje z njimi, prav tako pa 

ima po Srbiji 3 regijske centre. Skupno sodeluje s 57 nogometnimi šolami. 

Delo v regijskih centrih:   

 

- najboljši igralci iz okoliških klubov 

  

- trenirajo v opremi Crvene zvezde 

 

- oblikujejo reprezentanco (ti hodijo na 

mednarodne turnirje) 

  

- NAJBOLJŠI so povabljeni v klub (pridejo 

in so v klubu od petka do nedelje) 





PROCES DELA V AKADEMIJI 

Ekipe do U12: 

 1 trener na 12 otrok  pri selekcijah do U12 

 Klub ima v vsaki selekciji 2 ekipi – ena je ekipa Grafičara 

 S selekcioniranjem začnejo že z najmlajšo selekcijo U7 

 Vsak trener mora poznati vse najboljše igralce generacije, ki jo trenira in to 
mora konstantno spremljati 

 

Delo v selekcijah do U12:  

 Mesečno imajo trenerji določeno eno glavno vsebino in dve pomožni vsebini 

 Ključno pri njihovem procesu je prepoznavanje napak in jih v pravem 
trenutku popraviti – ne sme biti preveč ustavljanja saj s tem ubijamo ritem 
treninga  

 Intenzivnost mora biti velika – ali počasi ali v šprintu – veliko mora najbolj 
intenzivnih delov  

 V tem obdobju so pozorni samo na individualno taktiko! 

 Glavna  vsebina je tehnika 

 Rotirajo igralna mesta – že znotraj tekme 

 



UVODNI DEL TRENINGA 

Večina treningov selekcij do U12 se začne na isti princip : 

  

1. ŽONGLIRANJE V PROSTORU – prosto vsak sam 

2. NAVAJANJE NA ŽOGO – na mestu in v gibanju 

3. KOORDINACIJSKI POLIGONI – z žogo in brez 



PRIMERI VAJ 

GLAVNEGA 

DELA 

Ključno pri vseh izvedenih elementih je 

pravilnost tehničnega elementa in predvsem 

sprememba ritma, ki mora biti očitna. 

Eden glavnih elementov v 

njihovi nogometni šoli je igra 

1:1. Igro 1:1 izvajajo iz zelo 

različnih pozicij in pod 

različnimi pogoji ter navodili.  



Vaji 5 in 6 ponovno predstavljata dve različici igre 1:1 v povezavi z drugi tehničnimi elementi. 

- Vaja 5 se začne s podajami, igralec, ki je bližje velikim vratom se v enem trenutku odloči da bo žogo 

sprejel z obratom proti vratom ter zaključil s strelom. Ko to stori, ga drugi igralec lovi in mu poskuša to 

preprečiti, če žogo odvzame takoj poskuša zaključiti akcijo na dvoje malih vrat. 

 

- Vaja 6 je po organizaciji enaka, le da igro 1:1 poveže s sprejemom za 90 stopinj. Pravila igre so enaka 

kot pri vaji 5. 



Delo v selekcijah  U15 – U19:  

 Pri U15 je nadgradnja skupinske taktike v moštveno taktiko 

 U17 in U19 je še posebej veliko individualnega dela – nogometnega dela po 

pozicijah – tukaj sprva delajo na stvar v katerih so igralci še posebej dobri in nato 

poskušajo popraviti tiste v katerih so slabi (zanimivo zaporednje) 

 Pri teh dveh selekcijah ima 70% igralcev profesionalne pogodbe, ki pa so v 

finančnem smislu precej manjše kot pri nas, saj je njihov standard bistveno 

manjši  

 

Splošna navodila vodje nogometne šole za vse selekcije:  

 Pri mlajših selekcijah je „prepovedano“ nabiti dolgo žogo iz gol-avta 

 Vsak igralec, ki je na klopi mora igrati vsaj 20 min tekme 

 Menjava igralnih mest pri mlajših selekcijah 

 Trenerji se ne smejo pogovarjati s starši na »ulici« 

 Starši nimajo vstopa na igralne površine – odložijo fante in jih pridejo pobrat  

 



UVODNI DEL  

Koordinacija. 

 

Različni sprejemi. 

 

Dvojna podaja. 

 

Podaja v gibanje. 

 

 



GLAVNI DEL 
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UEFA YOUTH LEAGUE  



ANALIZA TEKME 

ROTACIJA MEST 

VELIKO IGRALCEV NA 

ZAKLJUČKU 

ŠIROKA POSTAVITEV 

KRILNIH IGRALCEV 



KLJUČNE STVARI 

 Dvigniti INTENZIVNOST v treningu 

 Ohranjati ritem treninga – ključna navodila v 

ključnih trenutkih (ne prepogosto) 

 Rotacija igralnih mest 

 Pri selekcijah do U13 poudarek na igri 1:1 

(individualna taktika), U13 – U15 skupinska 

taktika, U15 naprej moštvena taktika 

 Psihologija – postaviti se v vlogo otroka in mu 

poskušati pomagati tudi pri razvoju osebnosti 

 Kondicija? Pri mlajših nič specifičnega – razvoj 

vsestranost in učenje funkcionalnih nogometnih 

gibov 



POVEZAVA S NAŠIM SISTEMOM?  

 TRADICIJA?  

 

 ŽELJA?  

 

 IZ TUJIH PRIMEROV PRENESTI STVARI, KI 

PAŠEJO V NAŠE SISTEM  

 

 STROKOVNOST – TISTA, KI DELA PRI NAS 

RAZLIKO – tukaj smo dobri – tukaj smo lahko 

pred ostalimi 



Hvala za pozornost! 


