TRENERSKI SEMINAR
ZA PRIDOBITEV LICENCE UEFA
PRO/PRO/UEFA A
ZA SEZONO 2018/19

PREDAVANJA
PORTOROŽ, 13. in 14.januar 2018

Hotel »SLOVENIJA« Portorož
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SOBOTA, 13.01.2018
URA

08.45 do 09.00

OTVORITEV SEMINARJA
mag. Rudi Bračič, prof.,
predsednik ZNTS

09.00 – 09.45

VLOGA TRENERJA V PREPREČEVANU DOPINGA
Jani Dvoršak, dr.Nina Makuc – SLOADA
Jani Dvoršak je že peto leto prvi direktor slovenske
protidopiške organizacije (SLOADA). V skladu s
svetovnim protidopinškim programom, SLOADA skrbi
za ozaveščanje, usposabljanje in izobraževanje vseh
vpletenih v šport. Drugo področje njenega delovanja
so nenapovedana in preventivna testiranja športnikov
na nacionalnih državnih prvenstvih. Z organi pregona,
carinskimi organi in kriminalistično policijo sodeluje
pri preprečevanju distribucije prepovedanih snovi.
Sodeluje z raziskovalnimi ustanovami iz našega področja v državi, pa tudi s Svetovno
protidipinško organizacijo, mednarodnimi in slovenskimi panožnimi zvezami. Predavanje
je namenjeno trenerjem nogometa in njihovi vlogi v preprečevanju dopinga, ki je ne
glede na vedno večjo kontrolo, še kako prisoten tudi v našem okolju.
09.45 do 10.45

OPTIMALIZACIJA TELESNE PRIPRAVE
NOGOMETAŠA
dr. Branko Škof, Fakulteta za šport Ljubljana
Prof.dr.Branko Škof je dolgoleni redni predavatelj na
Fakulteti za šport v Ljubljani. Je avtor več knjig, njegova
najnovejša knjiga 'Šport po meri otrok in mladostnikov'
je izjemen priročnik za delo z mladimi, ki je vreden vse
pozornosti tudi nogometnih trenerjev. Njegovo
predavanje temelji na opravljeni raziskavi in primerjavi
prirave nogometašev ter atletov na Fakulteti za šport v

Ljubljani.
11.15 do 11.30

NOVOSTI PRI ŠOLANJU
TRENERSKIH KADROV
Brane Elsner, vodja šolanja
NZS
Brane Elsner je vodja šolanja trenerskih kadrov na
NZS in bo glede na nekatere spremembe, ki jih pri
šolanju predvideva in pogojuje UEFA za vse držav
članice, predstavil na seminarju.
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11.30 do 12.15

PSIHOLOŠKI VIDIKI DELA NOGOMETNIH
TRENERJEV
dr. Tanja Kajtna, Fakulteta za šport Ljubljana
Prof.Tanja Kajtna, univ,dipl.psih je izredna predavateljica na Fakulteti za
šport v Ljubljani in pri svojem delu spremlja tudi nogometaše in trenerje,
sicer pa je njena specialnost športno treniranje.

12.15 do 12.45

UVOD V PRAKSO
Slobodan Pavković, trener UEFA PRO
Slobodan Pavkovič, trener UEFA PRO in pomočnik selektorja
srbske reprezentance v kvalifikacijskem ciklusu za SP v Rusiji, je
pripravil nadaljevanje predavanja o sistemu igre 3.4.3, ki je
lahko uporaben za vsak model igre v klubu. Vrsta treningov, ki
je potrebna za razumevanje in pristop k oblikovanju modela
igre, odpira tudi pogled organizacije in širine vadbe. Predavanje
zajema samo koncept treninga taktike, ne pa tudi vseh ostalih
zahtev sodobnega nogometa, ki jih mora trener upoštevati in
graditi pri svojem vsakodnevnem delu z ekipo na področju
tehnike, kondicije in osebnostnega razvoja.
15.00 – 16.30

PRAKTIČNO NA IGRIŠČU MNK IZOLA V IZOLI
Slobodan Pavković z ekipo MNK Izola U17/ U19
'IGRA ZA IZPOPOLNJEVNJE SISTEMA 3.4.3
PREKO TREH CON '

Praktični del seminarja se bo odvijal na igrišču MNK Izola v Izoli, demosntrirali bodo igralci
U17 in U19 MNK Izola, pomagal pa bo trener Nedžad Okčić.
Treningi v širši obliki bodo priloženi.

17.00 – 17.45

SPREMEMBA PRAVIL NOGOMETNE IGRE
Robert Krajnc, ZNSS
Robi Krajnc je naš bivši odličen mednarodni sodnik, ki sedaj
aktivno deluje v ZNSS. Ker se Pravila nogometne igre sedaj
spreminjajo že na pol leta, jih je potrebno tekoče spremljati in
razumeti, posebno pa trenerji in igralci. V izogib neprijetnim
situacijam na igrišču na relaciji sodnik – trener, smo se odločili za
predstavitev najnovejših sprememb, ki jih bo predavatelj prav
gotovo kvalitetno obrazložil in predstavil.
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17.45 – 18.45

OKROGLA MIZA
Ervin Čurlič - sodobni nogomet

Okrogla miza novinarja Ervina Čurliča, želi videti potrebne cilje
in usmeritve v nadaljnem razvoju nogometa v Sloveniji. Nikakor
ne želimo iskati in pogrevati starih problemov, pač pa
predstaviti pogled naprej in kako najodgovornejši delavci na
terenu – selektorji in trenerji, vidijo in gledajo na našo
prihodnost. Nov selektor – Tomaž Kavčič in selektor U21 Primož
Gliha, bosta predstavila trenerjem svoj pogled iz
reprezentančnega, najvišjega nivoja, trenerja Dušan Kosič in Simon Rožman, pa iz pogleda
klubskega nogometa in potreb trdnega sodelovanja.

NEDELJA, 14.01.2018
URA

08.30 do 09.30

TRENER – VODJA PROCESA
Dalibor Zorko, trener
UEFA PRO
Dalibor Zorko, trener UEFA PRO, je odgovoren
za šolanje trenerjev v Srbiji pri FSS. Že kar
nekajkrat nas je obiskal na seminarjih,
njegovo predavanje pa je namenjeno vlogi
sodobnega trenerja v klubu.
Skušal bo odgovoriti na sledeča vprašanja:
• Kaj uspešne trenerje dela uspešne?
• Kaj je vsakodnevno delo trenerja in
kako lahko dviguje svoje kompetence
pri delu?
• Od česa je odvisen nivo na katerem trener deluje?
• Kakšni so profili trenerjev?
• Kako trener analizira sebe in na osnovi česa si postavlja cilje?
Zanimivo predavanje, ki odpira celo vrsto novih vprašanj in dilem!
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09.30 do 10.15

MERSKE KARAKTERISTIKE HRVAŠKE REPREZENTANCE
dr.Fredi Fiorentini, trener UEFA PRO

Dr. Fredi Fiorentini je dolgoletni nogometni delavec v
hrvaškem nogometu, sedaj tudi v funkciji podpredsednika
AEFCE (evropske zveze nogometnih trenerjev). Zanimivo
bo spremljati njegove analize in jih primerjati z našimi ter
morda tudi srbskimi, kar bomo morda zasledili v
njegovem predavanju!
Morda se bo kdo temu kdaj posvetil tudi pri nas?
10.30 do 11.30

ŠEST IGRALNIH MEST – ŠEST FUNKCIJ IN NALOG
Slobodan Pavkovič, trener UEFA PRO
Predavanje Slobodana Pavkoviča, trener UEFA PRO,
je vezano na analizo sistema 3.4.3, ki ga je igrala
srbska reprezentanca v kvalifikacijah za SP 2018.
Opredelil se je za 6 najodgovornejših igralnih pozicij,
ki imajo točno določene naloge, zahteve, ki
zahtevajo določeno kvaliteto ter sposobnosti
igralca. Pri tem bo izhajal iz analize predstavitve
igralcev srbske reprezentance, ki so igrali na teh 6
pozicijah – centralni obrambni igralec na sredini in
boku, bočni in centralni zvezni igralec ter bočni in
centralni napadalec.
Prav gotovo njegova predavanja od lanskega seminarja, pa preko praktičnega seminarja v
Velenju, dajejo vsem trenerjem, ki so se uspeli poglobiti v analizo sistema 3.4.3 in igro srbske
reprezentance, tudi druge okvire razmišljanja in nove ideje za delo v klubu.
11.30 do 12.15

OPERATIVNO ZDRAVLJENJE NAJPOGOSTEJŠIH
POŠKODB PRI NOGOMETAŠIH
dr. Matjaž Vogrin

Predavanje, ki ga je tako kot vsako leto pripravil dr. Matjaž
Vogrin, bo prav gotovo trenerjem v pomoč predvsem pri
skupnem odločanju z igralcem in zdravnikom za eventuelni
operativni poseg.
12.15 do 13.00

TRENERSKI RAZGOVOR
Ervin Čurlič z gostom

Novinar Ervin Čurlič bo vodil zanimiv razgovor z našim bivšim selektorjem in profesorjem na
Fakulteti za šport v Ljubljani ter našim skupnim učiteljem,
dr.Zdenkom
Verdenikom
o
sodobnem nogometu, trendih in
zahtevah, potrebnih za napredek
nogometne igre. Vsekakor bo 45
minut za tako široko temo
premalo, želimo pa
podati
trenerjem
izhodišča
za
razmišljanje in usmeritve vsem tistim, ki razmišljajo pozitivno in želijo napredovati.
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