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1. ANALIZA ‘A’ REPREZENTANCE SLOVENIJE V KVALIFIKACIJAH
ZA SP 2022 V KATARJU
Matjaž Kek, selektor A reprezentance bo v
razgovoru z novinarjem Ervinom Čurličem,
podal kratko enourno analizo preteklega
kvalifikacijskeg ciklusa A reprezentance
Slovenije za uvrstitev na Svetovno
nogometno prvenstvo 2022 v Katarju.
Predavanje bo podprto z video posnetki, ki
jih bo pripravil analitik pri NZS Dejan
Kopasič.

2. ANALIZA EP 2020
Dejan Kopasič, trener PRO, bivši prvoligaški
igralec in trener, je sedaj zaposlen kot analitik pri
NZS ter spremlja delo in tekme reprezentanc.

Na podlagi gradiva in študije UEFE letošnjega
Evropskega nogometnega prvenstva (ki se sicer
vodi pod letnico 2020), bo predstavil analizo
evropskega prvenstva, ki bo podprta z obilico
video posnetkov in analiz strokovne skupine
UEFEA, ki so spremljale tekme prvenstva.

3. SODELOVANJE GLAVNEGA TRENERJA IN TRENERJA
VRATARJEV
Branko Zupan, trener UEFA PRO, bivši prvoligaški
vratar z osmimimi nastopi v državni selekciji, je bil
v kasneje v svoji trenerski karieri tudi selektor
slovenskih reprezentanc U19 in U21 ter trener
vratarjev, se bo v svojem predavanju osredotočil
na pomen sodelovanja med glavnim trenerjem
moštva in trenerjem vratarjev. To mora biti
vspostavljeno na novih osnovah in zahtevah
modela igre ekipe, saj je vratar v sodobni igri
postal pomemben zadnji igralec in potrebuje tudi
nov način vadbe in sodelovanja z moštvom. Na
seminarju smo problematiko vratarjev obravnavali leta 2017, ko na je predaval
Packie Bonner, bivši vratar Celtica in državne selekcije Republike Irske, sedaj pa
Inštruktor UEFE in član Tehnične komisije UEFE. Zato bo zanimivo primerjati in
spoznati spremembe in pristope pri delu z vratarji, ki so nastali v zadnjih 5 letih.
Pomembnosti vloge vratarja je z uvajanjem specialnega šolanja na nivoju UEFA B in
UEFA A za trenerje vratarjev, namenja tudi UEFA. To šolanje se zato uvaja tudi pri
nas kot obvezno.
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4. UVOD V PRAKTIČNI DEL
Praktični del seminarja se bo odvijal na
igrišču v Izoli in bo zaradi epidemioloških
razmer sneman v naprej in predvajan v video
obliki na seminarju v dvorani. Trening bo pod
vodstvom selektorja Tončija Žlogarja in
strokovnega štaba reprezentance U18.
V tem 'Uvodu v praktični del' bo v 30 minutah
selektor predstavil cilj in namen treninga z naslovom 'Model igre reprezentance
U18 ', ki bo posredovan tudi v pismeni obliki na spletni strani ZNTS pred seminarjem
tako, da si ga lahko vaje sprintate za svojo uporabo.

5. MODEL IGRA REPREZENTANCE U18 –
VIDEO PRIKAZ TRENINGA SELEKCIJE
Selektor Tonči Žlogar bo predstavil enega od
treningov v katerem zasleduje model igre
reprezentance v fazi branjenja in napada. Gre za
nadaljevanje praktičnega prikaza iz Velenje v
septembru 2021, ko je bil predstavljen trening
modela igre v napadu. Trening bo predstavljen v
video obliki v dvorani in z razlago selektorja. (Trening
je bil sneman 13.1.2022 v Izoli). Za lažje spremljanje
je vsebina treninga v pismeni obliki objavljena na spletni strani ZNTS.
Pri predstavitvi treninga bodo sodelovali tudi: Aleksander Radosavljevič (selektor
U17), Vanja Starčevič (Inštruktor NZS), Matjaž Kek ml. (trener reprezentance),
Andrej Kračman (trener vratarjev).

6. ANALIZA NASPROTNIKA IN TEDENSKA PRIPRAVA NA TEKMO
Predavatelj Dejan Kopasič bo predstavil kaj in kako
analizirati nasprotno moštvo, s katerim se bo naša
ekipa pomerila naslednji teden v prvenstvenem
tekmovanju. Opozoril bo čemu je potrebno posvetiti
posebno pozornost pri vadbi v tekočem tednu in kako
analizo predstaviti igralcem. Predavanje je namenjeno
predvsem praktični uporabi analize trenerjem, ki pa
morajo poznati in upoštevati sposobnosti svojih
igralcev, okolja in pogojev, ki pa so v vsaki sredini
drugačni in specifični.
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7. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI IGRALCEV IN DRUGIH
DEJAVNIKOV USPEHA V NOGOMETNI IGRI
Prof. Rado Pišot je bivši nogometaš in trener PRO, ki se
je posvetil delu na znanstvenem področju v športu in
izjemno uspešno deluje v okviru Univerze na
Primorskem, kjer opravlja delo vodje raziskovalnega
programa 'kineziologija za kakovost življenja'. Njegovo
predavanje je namenjeno načrtnemu delu, ki zahteva tudi stalno spremljanje
sposobnosti igralcev ter vseh drugih dejavnikov, ki so potrebni za doseganje uspeha in
dobrega rezultata moštva.

8. ŠPORTNI PSIHOLOG V NOGOMETU – IZKUŠNJE V PRAKSI
Robert Misja, diplomiran psiholog in trener PRO, je
svoja znanja koristil v različnih funkcijah v kar nekaj
nogometnih sredinah prve in druge SNL ter mladinskih
nogometnih šol. Sedaj deluje v prvoligaški sredini ter z
mladimi reprezantancami NZS na področju psihološke
priprave. Delo psihologa je v tujini nepogrešljivo v vseh
organiziranih klubih in sredinah, zato se mu bo težko
izmaknti tudi pri nas v prihodnosti, če bomo želeli biti uspešni tudi na višjem
nivoju. Predavatelj nam bo predstavil svoje izkušnje iz bogate dolgoletne prakse,
na vas pa je, da ocenite pomembnost dela psihologa v klubu.

9. PREDSTAVITEV SISTEMA 'VAR' IN NJEGOVA IMPLEMENTACIJA
V SLOVENIJI
Jure Praprotnik, dipl.iur. in mednarodni nogometni sodnik je
vodja projekta 'VAR' pri NZS. Njegova naloga je postaviti
tehnologijo VAR v najbolj primerni obliki za vse prvoligaške
stadione v državi ter omogočiti sodnikom pravične in čim
hitrejše odločitve tudi s pomočjo sistema 'VAR'.
Vrsta dilem in nejasnosti izvira iz zahtev osnovnega namena te
tehnologije, ki jo je postavila FIFA. Predavatelj bo skušal vsem
prisotnim predstaviti na razumljiv način kdaj so posegi 'VAR'
sploh dopustni v skladu s protokolom in kaj to pomeni v praksi.

PREDAVANJA

4

ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE

10.

POGOVOR S TRENERJI – OKROGLA MIZA

Novinar Ervin Čurlič bo ob zaključku seminarja vodil pogovor s
trenerji na temo 'Kako narediti naš nogomet boljši?'.
Od naših trenerjev bomo skušali dobiti odgovore na sledeča
vprašanja:
• kaj, kako in kje se lahko naredi več in boljše, da bomo
dvignili kvaliteto slovenskega nogometa na višji nivo?
• kako se tega lotevajo v tujini?
• proces razvoja mladih igralcev, njihovo vadba in vzgoja –
so tu potrebne spremembe ?
• kaj je potrebno spremeniti in kako?
Seminar bo v celoti posnet in dosegljiv na spletni strani ZNTS teden dni po zaključku
seminarja.
Upravni odbor ZNTS
Igor Bole, l.r.
predsednik
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