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OTROK NI POMANJŠANA RAZLIČICA 
ODRASLEGA



1. V	vadbeni proces vnaša:	strukturo,	
2. raznolikost in		dinamiko,	ki omogočata večjo svobodo

gibanja,
3. varnost,	ki jo	dosežemo z	določanjem pravil in	

nadzorovanim tveganjanjem
4. ter kreativnost,	ki je	posledica koncentričnega
pristopa,	implicitnega načina poučevanja in	postavitve

otroka v	aktivno vlogo.

NASTAL KOT MOJ POGLED 
NA ŠPORT IN POSLEDICA 

IZKUŠENJ TER 
RAZUMEVANJA POTREB 
MLADEGA ŠPORTNIKA

GSMP	je	inovativni,	multidisciplinarni program	za
celosten razvoj otroka in	ter telesno pripravo

vrhunskih športnikov,	ki znanja juda prilagaja drugim
špotom.	

Temelji na izsledkih pozitivne pedagogike,	sodobne
nevroznanosti in	kineziologije.	



POWERPOINT

CONTENTS

PRESENTATION

RAZŠIRJENOST GSMP ? PEDIATRI
VOJSKA



ZAKAJ JE GIBANJE POMEMBNO?

u Vloga gibanja/telesne aktivnosti/športa in kašen je odnos in pogled laične in 

strokovne javnosti (različne vloge v različnih obdobjih)? – razvoj sistema, 

povezovanje komponent

u Razlika med živimi bitji, ki se gibajo in tistimi, ki se ne

u Potrebe otroka in sodobni način življenja (igra na igrišču, gibanje po zunanjih

povšinah, socialni stiki in veščine) 

u Potrebno se je vprašati zakaj določene stvari počnemo tako kot jih in kaj želimo 

doseči in nato iskati rešitev 

u Širiti znanje in delati z mladimi je privilegij in dolžnost, je pa tudi odgovornost –

zato se je tega potrebno lotiti resno! 



PROBLEMI/IZZIVI (kontekst)
• Omejena	športna	vzgoja	v	šolah,	otroci	se	ne	igrajo	zunaj	(igra	na	ulici- plezanje	po	drevesih,	tekanje	po	naravnem	terenu,	ustvarjanje	

izzivov	in	okoliščin	za	tveganje,	itd).

• PREMALO	IZZIVOV	IN	ADAPTACIJA

• KOLIKO	 JE	PROSTE	IGRE	– zakaj	je	ta	pomembna?	ŠPA

• Katera	so	OGZ	in	kje	se	jih	naučijo	otroci	danes?

• Prerana	SPECIALIZACIJA,	 OGZ	se	dojema	kot	nadgradnjo

• Izogibanje	kontakta	(strah),	delavanost	in	pomanjkanje	zdrave	tekmovalnosti

• Razvoj	empatije	– bazični	športi

• Zaščitniški	 starši	in	dolgčas	ter	hitenje	z	rezultati

• Ko nekaj vprašamo otroka, mu ne damo dovolj časa, da bi razmislil in povedal, ampak ga pohitrimo. Na ta način mu ne dovolimo, da bi 

razvijal miselne procese.

• Življenjski	 slog	in	sodobne	tehnologije/pred	leti	predlog	o	uporabi	tablic	zaradi	pretežkih	šolskih	torb	(natančnost	 izvedbe	giba,	vizualna	

prilagoditev	razdalje,	govor	in	mimika)

• OVG	in	video	igrice?

• – manjši	BG	in	slabša	povezanost	(orientacija	v	prostoru)

• IGRA	NA	REZULTAT





POTREBE OTROKA
u DOBRO POČUTJE, SPREJETOST, OBČUTEK NAPREDKA (otroci niso

št.)

u DRUŽENJE Z VRSTNIKI, SODELOVANJE, DELITEV USPEHA IN 
NAPREDKA, PRILAGAJANJE

u Pozitivni hormoni, hitrejše učenje, boljše pomnjenje

u VARNOST (šola padanja, preventiva, motivacija, zatopljenost, 
raziskovanje)

u AKTIVNA VLOGA – soustvarjanje procesa in razvoj mislecev

u RAZVITI OTROKA, KI RAZMIŠLJA, IMA SAMOZAVEST, RAZISKUJE

u FABRIQUA DE VALORES (Manuel Sanchez) 

u Kakšno sredimo želimo ustvariti

u Najljubša igra?

u Najtežje prepustiti

u Kako jih naučimo teči, razmišljati, se boriti?

u NECESIDAD DE APRENDER (David Cardenas)



POZITIVNA PEDAGOŠKA KLIMA OTROK

1. ZAUPANJE
2. SPOŠTOVANJE
3. VZAJEMNA POMOČ in 

DOPOLNJEVANJE
4. PROFESIONALIZEM IN 

OTROCI? – prefrontalni k.

1. STRAH – NAPAKE – VZDUŠJE - MIMIKA UČITELJA?
2. KDAJ SE ZAKLJUČI TRENERJEVO UČENJE?
3. POGLED NA TO KAR JE POMEMBNO V ŠPORTU?
4. ALI JE ŠPORT DOBER ALI SLAB?
5. V KATERI ŠPORT VPISATI OTROKA?



u OKOLJE S ČIM BOLJ RAZNOLIKIMI DRAŽLJAJI – genialnost je sposobnost
najhitrejšega prilagajanja na zunanje in notranje spremembe. Razvoj CŽS 
omogoča, da je otrok sposoben zaznati in obdelati veliko število dražljajev in v 
kratkem času pripravljati učinkovite odzive 

u PRILAGODLJIVOST TRENIRAMO S SPREMEMBAMI OKOLIŠČIN (šprinterji)

u OTROKU POSTAVLJAMO IZZIVE

u PRAVILA (VARNOST, NE NADZOR) znotraj njih svobodo, sodelovanje, 
razmišljanje, zatopljenost

u FIZIČNI KONTAKT – EMPATIJA – OKSITOCIN - (odbojkarji – timski duh)
u Šport, kjer prihaja do stika imajo bolj aktiven somatosenzorni predel možganov. 

u Pomembno vnašanje veselja, radosti, optimizma. 

u POTREBA PO ZAVORI...



RISK MANAGEMENT - TVEGANJE
Ne	naučijo	se	sprejemati	odgovornosti	in	tvegati	– PLEZANJE	
NA	DREVO	– naloga	starša?	(risk	management).	odsotnost 
staršev in bosonogo gibanje, da čutijo npr. 

• Da povezujejo, da je črna barva na soncu vroča
(vzročno posledične zveze), se naučijo bolje 
amortizirati pri hoji, skokih, teku, da vedo kaj 
zaboli…

• Če se otrok giblje samo v okolju kjer je vajen, to 
pomeni stagnacijo (vsakič enako ogrevanje), 

• Lahko pa samozavestno raziskuje lastne meje in jih 
premika oz. dviga letvico še višje, temu pravimo 
napredek, kar nam daje občutek, da smo živi,
sproščajo se pa tudi hormoni sreče

• Pomembno je spoznavati nove stvari in razvijati 
interese

• Če želimo možgane razvijati, jih torej moramo vsak 
dan naučiti nekaj novega



POMANJKANJE NATANČNIH 
POKAZATELJEV TALENTA V OTROŠTVU

u Pri identifikaciji nadarjenosti mladih pogosto opazujemo samo
telesne/antropometrijske dejavnike
u Telesno močnejši, hitrejši, bolje telesno pripravljeni, bolj odrasli

u Značilnosti, ki pripomorejo k pozitivni diskriminaciji med razvitimi igralci, ko so vsi
na fizično visokem nivoju, so PSIHOLOŠKI, KOGNITIVNI in ZAZNAVNI, SAMONADZOR, 
VZTRAJNOST, MENTALNA TRDNOST:

u Branje igre

u Anticipacija

u Postavitev v prostoru

u Biti ob pravem času na pravem mestu

DELATI JE POTREBNO NA STVAREH, KI NAREDIJO POZITIVNO RAZLIKO MED IGRALCI IN 
OMOGOČITI VSEM ENAKE MOŽNOSTI ZATO, KER NIKOLI NE VEMO KDO SE BO RAZVIL V 

ZMAGOVALCA



u Imajo 2 reprezentanci – reprezentanco DANES in reprezentanco
JUTRI (s pozno razvijajočimi igralci -Dries Mertens)

u Pomembno je dati prave vrednote in enake možnosti – isti 
strokovni štab

u Tekme REP1 in REP2 - razlike

1. Branje igre in osebni razvoj
2. intuicija
3. Zmagovalna miselnost
4. Nadzor telesa in žoge
5. eksplozivnost



TODA ALI JE TALENT 
PRIROJEN? 
HMMM…%?

uDaniel	Coyle…
u Prepotoval	svet	in...
u je	prepričan,	da	je	skrivnost izjemno
uspešnih posameznikov v	treh
stvareh:
uPOGLOBLJENA	VADBA
uZAŽIG	- ZANETENJE
uUSPOSOBLJEN	– PRAVI	TRENERJU



POGLOBLJENA VADBA
u Gre za živčni sistem izjemno intenzivno in 

utrujajočo obliko vadbe, ki ne sme presega 3h 
na dan

u Vsak človekovov gib, misel ali čustvo je 
natančno časovno definiran električni signal, 
ki potuje skozi specifično verigo nevronov v 
možganih. 

u Kaj pa misel med gibanjem, kjer so močna
pozitivna čustva?

u Celice, ki jim pravimo astrociti prebudijo
živčno iskro, ki stimulira drugo celico, ki ji
pravimo oligodendrocit, ta pa povzroči, da se 
mielin ovije okrog živčnega vlakna - axona.



u Močneje kot živčna struktura
izžareva, debelejša bo
mielinska ovojnica in električni
dražljaji (signali) bodo hitreje
potovali (tudi 100xhitreje) –
avtomatizacija g.

u Ko izvajamo gibalno nalogo se 
mielin nabira okrog živčnega
vlakna. Večkrat kot jo bomo
ponovili, debelejša bo njegova
plast, hitrejši bo prenos signala
in manjše bodo izgube le tega -
izolacija.

u Mielinsko ovojnico lahko
krepimo že samo z mislimi
(primer raziskava košarkarjev)



PONAVLJANJE…
u To pa dosežemo z vadbo v coni izzivov (sweet spot), kjer smo prisiljeni delati napake

in jih nato popravljati - uspeva nam 50-80% ponovitev.

u Potrebno je poskušati, delati napake in jih nato popravljati

u Imamo dve vrsti gibalnih znanj (trda in mehka, prosti met in igra)

u BRA futsal



RAZDROBITEV
u Kot izjemno učinkovita strategija učenja (tudi do 5x) se je 

pokazala metoda drobljenja – oz. razkosanja igralne akcije
na manjše dele in njihova vadba posebej, v različnih
zaporedjih in kombinacijah ter izdelava povezav med 
njimi.

u Učinkovita pa je tudi metoda izvajanja istih elementov
(poligonov) v različnih smereh gibanja (naprej, nazaj, 
vstran, diagonalno) – tek nazaj, padec naprej (z in brez obrata)

u Odlične učinke ima tudi izvajanje gibalne naloge kar se da 
počasi in postopoma dvigovati hitrost

u Včasih pa se lahko tudi nalogo izvaja v obratnem vrstnem
redu



ZANETENJE - ISKRICA
u Strast in dolgoročni načrt

u Predanost – koliko je nekdo
pripravljen vložiti v to, da bo uspel

u Pomembno je v to tudi verjeti in se s 
tem indentificirati

u Primer KOR golfistk, Sankaku Celje

u Verjeti v zgodbo o uspehu



IZBERITE DOBREGA TRENERJA:
1. Načeloma nekdo, ki ni imel odmevnih športnih

uspehov, ampak uživa pri poučevanju

2. Poiščite nekoga, katerega vas je malo strah ali ga
spoštujete, občudujete (ki vas pozormo gleda in je 
akcijsko usmerjen, iskren)

3. Kratka in jasna navodila, do 5 sek in jih lahko
“vizualno prikličemo”

4. Nekdo, ki z veseljem razvija gibalne osnove

5. Izberite odraslo (starejšo osebo), poučevanje je 
spretnost, poiščite nekoga, ki je to spretnost dolgo
razvijal

6. Kdo je najbolši trener za otroka?



RAZVOJ MOŽGANOV
u Začnejo se razvijati že pred rojstvom

u Ob rojstvu imamo okoli 100 milijard nevronov

u V prvih treh letih nastaja 700 živčnih povezav vsako sekundo

u Do tretjega leta imamo preko 1000 triliard povezav, ki se pa do 10 
leta razpolovijo zaradi nerabe (barva otrokove sobe)

u Do 12 leta so možgani kot spužva, ki vskrava vsa znanja z veliko
hitrostjo, po tem pa začne ta sposobnost upadati

u Odrasla oseba tvori okrog 700 nevronov vsak dan

u Bolj kot je okolje stimulativno – več nevronov nastaja in tej tvorijo
več sinaps (primer mišk v laboratoriju)

u Pismenke in paličice v Aziji

u BDNF (Brain-derived neurotrophic factor), Vascular endothelial 
growth factor (VEGF) signalni protein, Cerebrospinal fluid (CSF)

u Nevroni med gibanjem?



RAZVOJ MOŽGANOV – sprednji reženj
u Gibalno znanje nastane, ker možgani ustvarijo in okrepijo spominsko 

pot med treningom in med dvema vadbenima enotama. Znanje je 

tudi sposobnost izluščenja ključnih informacij in izbira učinkoite 

strategije za rešitev problema – intuicija? 

u Trenerji se moramo zavedati, da je razumevanje pri različnih 

starostnih skupinah različno in da enak pristop ne bo nujno deloval 

pri različno starih otrokih. 

u Neuropsihološke študije dokazujejo, da možgani mladih ljudi lahko 

obvladajo samo določeno količino samostojnosti. To je del možganov, 

ki se razvija sorazmerno pozno ima pa velik razvojni potencial. 

Vključen je v boljše kognitivno delovanje ali eksekutivne funkcije, 

načrtovanje, prožno obdelovanje informacij, z rekrutacijo 

pozornosti in njeno inhibicijo. 



u Zorenje prefontalnega dela možganov se zaključi pri 25 
letih – zato je možno z manj treninga in bolj učinkovitimi 

strategijami doseči tudi boljše rezultate.

u Zato najstniki niso sposobni sprejemanja zahtevnih 

odločitev, vračunanja posledic svojega ravnanja ter 
učinkovitega tehtanja med možnostmi in različnimi 

perspektivami.

u V tem obdobju mladostniki potrebujejo odrasle, da jih 

vodijo, motivirajo in navdihujejo. Mladi ljudje morajo 

sami doseči izkušnje in spoznavati svet, vendar pod 

okriljem staršev, učiteljev, trenerjev (puzle).

u Pri 7 letih se otroci učijo planiranja, ampak nimajo dovolj 

učinkovitih strategij, pri 12 letih začnejo izvajati ciljno 

usmerjena ravnanja, kot so prevzemanje iniciative, 
socialno sprejemlivo vedenje – pomembna spodbuda.

u Razvoj možganov je ključen za učenje v športu in njegovi 

generalizaciji – transferu.

Recent data and models indicate that 
working memory may also be based on 
synaptic plasticity, and that working 
memory can operate on non-consciously 
perceived information.



Faze gibalnega učenja (J. COTE):

u Otrok, ki uživa v gibanju

u Otrok, ki je spreten in se dobro giba

u Otrok, ki ima široka gibalna znanja in postane športnik

u Športnik, ki prične z uvajanjem specialnih gibalnih znanj

u Športnik postane specialist

u Specialist postane športnik

UČENJE MORA BITI ZABAVNO



ZABAVA IN IGRA (HORMONI SREČE IN 
ZATOPLJENOST) - Špa

u Igra je zakoreninjena v našem biološkem nagonu ima ključno

vlogo v procesu učenja, socializacije in zorenja

u Spontano, sproščeno, ponavljajoče

u Hoteno vedenje - Izgubi čar, če jo želimo opisati in razložiti

u Omogoča pridobivanje socialnih veščin – začutenje emocij drugih – EMPATIJA

u Omogoča tveganje in je pomemben dejavnik za preprečevanje poškodb

u Igra je nujna za optimizem, zadovoljstvo, občutek sposobnosti in 
avtentičnosti (v vseh starostih)

u Preko igre rešujemo 3D uganke, razvijamo koordinacijo, humor

u Otrok, ki se igra,… zatopljenost, sitost... Ustvarja močne vezi

NE PRENEHAMO SE IGRATI, KER SE POSTARAMO, PAČ PA SE POSTARAMO, KER SE 
NEHAMO IGRATI! VRHUNSKI ŠPORT?





Fiziologija igreHormoni sreče
ü serotonin (boljša samozavest, antidepresiv, pomirja 

vzdraženost; gibanje, sonce, smeh)

ü endorfin (dviguje voljo, blaži bolečino, občutek sreče; 
skupinske vadbe, smeh, dobra družba, hobi, spolnost)

ü dopamin (blaženost, evforija, motorična kontrola, fokus; 
dosegljivi cilji, meditacija, spanje, vadba, glasba)

ü acetilholin (pozornost, gibanje, spomin, rastni hormon; 
prehrana)

ü melatonin (deluje proti staranju, regulira bioritem; 
spanje v temi, ne EMF, večerna meditacija)

ü oksitocin (sočutje, hormon ljubezni, rast CŽS; dotik 
kože, pohvala, dišave)

Biologija igre: 
1. Višji IQ in EQ, 
2. bolj aktivna amigdala in center za odločanje, 
3. večji frontalni korteks (kognicija), večji mali možgani, 
4. večja nevronska gibljivosr in več povezav



KREATIVNA IGRA 
u Kreativno razmišljanje je sposobnost, ki ni vezana na 

določen šport, ampak na miselni proces. 
u Je sposobnost oblikovanja različnih originalnih, 

iznajdljivih in prožnih rešitev v različnih igralnih 
situacijah – KREATIVCI V RAZLIČNIH ŠPORTIH. 

u Raziskave so pokazale, da so bili bolj kreativni tisti 
igralci, ki so imeli do 14 leta več ur igre za seboj. 

u Prednost pozno razvijajočih otrok – velika prednost je, 
da lahko izkoristijo velikanski koordinacijski potencial, 
ki ga razvijejo v zlati in najbolj pospešeni dobi razvoja 
gibalnih 

u Otroci, ki so sodelovali v organiziranih športnih 
aktivnostih, so v odraslosti kazali manj domiselnosti in 
kreativnosti, kot otroci, ki so bili aktivni v nevodenih 
aktivnostih – tudi pri organizirani vadbi moramo prepustit 
svobodo – ne smemo biti omejeni s storilnostjo



V Ajaxu – Wormhoudt – Athletic skills 
model

u 6-9 osnovna gibalna znanja

u 10-12 napredna gibalna znanja

u 13-14 prehodna gibalna znanja

u 15-18 tekmovalna gibalna znanja

u 19-24 elitna (vrhunska) gibalna znanja



ZDA OLIMPIJSKI PRVAKI?

u Olimpijski prvaki so v času osnovnega šolanja 
trenirali 3,4 športe v povprečju, izven šole 
pa 3,1. S športom, v katerem so dosegli 
olimpijsko odličje so fantje v povprečju 
začeli pri 12 letih, dekleta pa pri 11,5 (to je 
zapisano tudi v USOC – US Olympic cometee)



BASIC MOVEMENT SKILLS – osnovna gibalna znanja (OGZ) 
u Izredno pomembo je pravilo PRVI NOT – ZADNJI VEN. OSNOVNA GIBALNA ZNANJA:

u Vzpostavljanje/ohranjanje ravnotežja ter padci

u Najbolj pomembno (osnova), kako ohranjati in vzpostavljati ravnotežje, na stabilni oz. 
nestabilni površini ali v zraku, pa tudi med rotiranjem ali drsenjem po različnih materialih. 
Ravnotežje je izjemno pomembno pri raznih spremembah smeri. Slabo ravnotežje in padci 
so močno povezani. 

u Prerivanje in pretepanje

u Vzpostavljanje telesnega kontakta, porivanje, vlečenje, dviganje, nošenje, borba. Primerno 
kot vadba stabilnosti in telesne priprave po fazi zaključene pospešene rasti.

u Gibanje in gibalni načini

u Plavanje, kolesarjenje, rolkanje, veslanje, surfanje, kajtanje, tek na smučeh, hoja po 
rokah, različne vaje tekaške abecede, naravne oblike gibanja v VSEH SMEREH, jahanje , tek 
v klanec in po hribu navzdol, pospeševanja in upočasnjevanja

u Skakanje in pristanjanje/doskakovanje

u Skoki naprej in v zrak, globinski skoki, skoki z rotacijami (izjemno pomemben živčno-mišični 
nadzor), mehko amortizirano pristajanje in vzpostavljanje ravnotežja

u Primerjava s trki s partnerjem/nasprotnikom 



u Kotaljenje, rotiranje v različnih oseh

u Rotiranje okrog vseh treh osi (vzdolžne, bočne, globinske)

u Metanje, lovljenje, odbijanje in zadevanje z roko

u Obvladanje žoge, preigravanje, vodenja, odbijanja, 
uporaba loparjev, roke (udarcev)

u Brcanje, streljanje in zadevanje z nogo

u Zajema veščine z nogo (preigravanje, podajanje, tačke, 
amortiziranje pri sprejemih), udarci v različne smeri z nogo 

u Plezanje 

u Plezanje gor, dol, vstran, plezanje po žrdi ali vrvi, ripstolu, 
plezalni steni, sloneti in viseti

u Kolebanje in zibanje

u Kolebanje na drogu, zibanje na obročih

u Gibanje po ritmu (glasbi)

u Vodenje žoge, plavanje v ritmu, kombinacije udarcev, aerobila, skoki s 
kolebnico

u Opore in prehodi v opore



DONOR & MULTI – GIBALNA 
VSESTRANOST 

u Problemi prerane specializacije

u POVEZANOST MED DAROVALNIMI ŠPORTI IN IZBRANIM ŠPORTOM

To so športi in aktvnosti, ki imajo veliko podobnosti s športom, ki 
ga treniramo, oz. se OSNOVNA GIBALNA ZNANJA v veliki meri 
prekrivajo. Split step (poskokec pred spremembo smeri pri tenisu) 
je lahko uporaben tudi pri drugih športih. 

Izredno so pomembni za prenos učenja in znanja 
(generalizacijo), pa tudi prenos telesne pripravljenosti iz borilnih 
športov v športe z žogo. Prihaja pa tudi do prenosa taktičnih 
rešitev, v igri 2:1.



POVEZANOST MED VEČŠPORTNOSTJO 
(multisport) IN IZBRANIM ŠPORTOM

u Gre za športe in aktivnosti, ki na prvi pogled nimajo veliko skupnega z izbranim 
športom, ko gledamo na OSNOVNA GIBALNA ZNANJA - KOMPETENCE. Izredno 
pomembni je zaradi najširšega gibalnega razvoja, ki zmanjšuje možnost za 
nastanek poškodb, daljše športne kariere, manj prenehanj, večjo domiselnost in 
prilagodljivost, povečan fitnes in večjo mentalno in fizično variacijo. 

u KAKO VSTAVITI TE STVARI V TRENING (OGREVANJE) 3X5MIN

u 5MIN VEČŠPORTNOST

u 5MIN DAROVALNI ŠPORT SPORT

u 5MIN prilagojenih tehničnih prvin

ZAKAJ 5 min? – aktivacija CŽS

u Povezovanje z drugimi športi v lastnih sredinah ali pa gostovanja. Pri vpeljevanju 
donor in multi je potrebno pričeti že pri najmlajših kategorijah. Če začnemo to z 
odraslimi, lahko to pripelje do poškodb, saj telo ni pripravljeno na drugačne napore.

• Nekateri trenerji
nogometa proti
smučanju, 
borilnim
športom, …



ZNANI NOGOMETAŠI 
in KLUBI



PRENOS ZNANJA
u PRENOS GIBANJA 
gre za prenos učenja znotraj iste skupine osnovnih gibalnih 
znanj, med različnimi športi, znotraj športa. Zato je bil 
uveden koncept multisporta (večšportnosti) – treniranje več 
različnih športov hkrati, prvenstveno zaradi užitka (implicitno 
učenje gibalnih znanj) pri mlajših – širjenje gibalne baze in 
donorsporta (podproni šport) športne aktivnosti (tudi različni 
športi), ki so izbrane, da bi prispevale boljšemu razvoju znotraj 
izbrane športne panoge.

u ČUTNI PRENOS 
Prenos čutnega zavedanja, prepoznavanje vzorcev, 
prostorsko zavedanje, sprejemanje odločitev, temelji na 
vizualni informaciji. Gre tudi za prenašanje taktičnih zamisli z 
drugih igrišč oz. športov. Ko je otrok, ki igra nogomet 
»nadarjen«, ga pri 7-8 letih dajo za napadalca. Lahko se 
zgodi, da bo tam ostal, do 18 leta... pomembno bi bilo, da bi 
ga dali na gol, v obrambo, na sredino, da bi bolje razumel kaj 
pomeni soočenje z nasprotnikom, ki napada. Pozitivni prenos 
med borilnimi športi in nogometom je mogoč v podobnih 
elementih.

Ali so trenerji v SLO zaspali – rokomet, košarka, nogomet – kdo 
je vratar?



u PRENOS KONCEPTA 

Ta poteka med športi, ki imajo podobna pravila, 
smernice ali tehnične prvine (gimnastika in skoki v 
vodo). Igranje istega športa v drugačnih okoliščinah 
lahko tudi pomeni prenos koncepta igre, lahko pa 
ostanejo pravila enaka, le okolje se spremeni 
(igranje tenisa v dvorani, balonu, na travi, pesku, trdi 
podlagi), mali in veliki nogomet... 

u PRENOS FIZIOLOŠKIH ALI FIZIČNIH DEJAVNIKOV 

Načeloma ni vezan na posamezni šport, pač pa na 
gibalne sposobnosti, ki jih prenašamo (agilnost, 
stabilizacijo, gibljivost, moč in hitrost, vzdržljivost 
(kolesarji – tekači).

u PRENOS KOMPETENC 

Disciplina, delovne navade, samonadzor, sposobnost 
odreagiranja na stresne situacije, občutek za ostale, 
sprejemanje zmag in porazov, spoštovanje soigralcev, 
nasprotnikov in sodnika...



TEHNIKA VARNEGA 
PADANJA

STRATEGIJE 
HITREGA IN 
SPRETNEGA 
VSTAJANJA

DVIGANJE; 
PRENAŠANJE 
IN SPUŠČANJE 

BREMEN

IGRA V 
KONTAKT

U

• ROTACIJE - SINAPSE
• ORIENTACIJA V PROSTORU
• SPOSOBNOST HITREGA REAGIRANJA
• ZABAVNA STABILIZACIJA
• MULTI IN DONOR SPORT
• JUDOIST V TRENUTKU MED METOM 

STABILIZIRA

• STRATEGIJE 
MIŠIČNE 
AKTIVACIJE

• STABILNOST 
TRUPA

• VARNOST

• USKLAJENOS
T NOG, ROK, 
CELEGA 
TELESA

https://www.youtube.com/watch?v=N1xCLc1cgfg



Delitev koordinacijskih sposobnosti

u Prilagodljivost – se trenira s prilagajanjem
okoliščin vadbe.

u Sposobnost ohranjanja ravnotežja – svoj višek
doživi med 12 in 14 letom. Razvijamo z različnimi
športi (drsanje, trampolini, smučanje, kajtanje, 
kajak, jahanje. Izredno pomembno je razviti
znanje padanja.

u Sposobnost združevanja oz. sinhronizacije
gibanja – usklajevanje različnih delov telesa in 
različnih gibanj v celote. Pomembno je načelo
postopnosti (od lažjega k težjemu). 

u Kinestetična diferenciacija – amortizacija -
razvija se med 6-7 ter 10-11 let. Pomembna je za
prilagajanje sile okoliščinam, amortizacija udarca, 
sprejem žoge, itd. 



u Prostorsko zaznavanje – ohranjanje
telesa v ravnotežju glede na objekte iz
okolja, je sposobnost za zaznavanje telesa
v prostoru glede na značilnosti okolja, 
soigralcev, nasprotnikov in opreme. 
“Branje” igre in potez nasprotnika je 
pomembna značilnost prostorskega
zaznavanja. 

u Sposobnost reagiranja – kompleksna
sposobnost, ki je najbolj pomembna v 
borilnih športih, igrah z loparji, pri
vratarjih

u Sposobnost izvajanja gibanja v ritmu – gre
za zaznavanje in sposobnost prilagajanju
tajmiga (nogomet, košarka, borilni športi, 
plavanje, veslanje, itd.)



u Za trenerja je pomembno, da ustvari okoliščine, v katerih se otrok uči. Da razume problem... in 
postavi uganko otroku in ga privede do tega, da išče rešitev. Ne pa da mu jo on ponudi

u Otrok se ne sme bati poskušati, tudi če naredi napako (vzpostaviti spodbudno, sproščeno okolje)

u Linearni pristop predstavlja izvajanje gibalne naloge za izpolnitev točno določenega cilja – izvedba 
gibalne naloge, učenje izbrane tehnične prvine – ima konkreten cilj

u Koncentrični pristop – holistični pristop - nima za cilj konkretnega cilja, pač pa razvoj

u Njegova značilnost je, da vnaša zabavo za vse športnike, ne glede na starost, način ukvarjanja 
(amater ali vrhunski športnik) in stopnjo pripravljenosti

u Pomemben za preprečevanje poškodb, zmanjševanje pritiskov na športnika in predčasnih 
zaključkov kariere

u Spodbuja kreativnost, saj vpliva na izgradnjo širše nevronske mreže

u Ustvarjalnost se ne rodi sama po sebi, potrebno jo je spodbujati preko igre, miselnih nalog, 
kjer se iščejo rešitve. Repeticija ubija ustvarjalnost

u Koncentrični pristop ne razvija samo vadečega, pač pa tudi domiselnost in iznajdljivost 
trenerja

u Krepitev centra za odločanje

PRISTOP K PODAJANJU GIBALNIH ZNANJ



u DELOVANJE MOŽGANOV V ŠPORTU:

u Proaktivnost

u Anticipativnost

u Taktična inteligenca

u Reakcijski nadzor

u Prilagodljivost na spreminjajoče okoliščine

u Kreativna inteligenca

u Sposobnost avtomatizacije

u PRIPRAVA SISTEMA:

u Delovni spomin, pozornost, prostorsko zaznavanje, eksekutivne 
funkcije

u Kompleksne kognitivne sposobnosti: razmišljanje (abstraktno, vzrok-
posledica, kreativno mišljenje, planiranje)

Podpirati razvoj razmišljujočih, intuitivnih, 
čutečih, empativnih, pozitivno naravnanih 

in samozavestnih posameznikov



Dr. Samo Masleša

KONTAKT:
info@gsmp.si
Fb: GSMP – Genius 
safe motor program
TEL: 040438928

HVALA ZA POZORNOST!


