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Današnje teme

Razvojne značilnosti
Motivacija v športu
Samozavest in osebnostne lastnosti
Postavljanje ciljev
Vodenje in čustvena inteligentnost
Komunikacija
Idealno nastopno stanje
Tehnike psihične priprave
Nasilje v športu
Etika v športu
Pozitivni vidiki ukvarjanja s športom



Osnove razvojne psihologije

Telesni razvoj
Motorični razvoj
Miselni razvoj
Čustveni razvoj



Telesni razvoj

• Hiter potek 2-6 let (upadanje v tempu po 6.letu)
• Dednostni dejavniki
• Pravilna prehrana
• Zdravstveno stanje
• Duševni dejavniki

• Čustvene napetosti
• Neprimerna vzgoja
• Prezgodnji vpis
• Pretirano obremenjevanje

• Povečevanje individualnih razlik
• Podhranjenost
• Debelost



Telesni razvoj

• Pomen gibanja!
• Veliko na zraku
• Menjavanje klime
• Čim več različnih aktivnosti

• Spreminjanje telesnih razmerij (okoli 6. leta)
• Razvoj možganov se umiri (med 6. in 9. letom)
• Razvoj kombiniranega prsnega in trebušnega načina dihanja



Motorični razvoj

• Do 6. leta se razvija najširši gibalni potencial (pomen stalnega gibanja in 
pridobivanja izkušenj)

• Mejniki do 6. leta:
• Stopnja zrele hoje vsaj pri 5.letu, 
• Izpopolnjevanje teka
• Sposobnost skakanja (3-4)
• Hoja po stopnicah (2-3)
• Razvoj velike motorike kasneje proti 6. letu (npr. rolanje, drsanje, 

smučanje).
• Do 3. leta težave s koordinacijo oko-roka
• Brcanje in metanje (od 4.leta dalje)

• Velike razlike v motoriki



Motorični razvoj

• Obdobje med 6. in 11. letom

• Večja umirjenost in stabilnost razvoja
(počasnejši tempo razvoja, manjše razlike, večja prediktivnost)

• Idealno za bolj sistematično učenje novih in bolj zapletenih gibanj
(razvoj spretnosti, uvajanje v trenažni proces)



Čustveni razvoj

Temeljne čustvene potrebe: 

• občutek varnosti
• doživljanje izražanja ljubezni
• pridobivanje priznanja
• pridobivanje najrazličnejših izkušenj (radovednost) 
• avtonomija in iniciativnost
• pomen igre



Razvojne faze – Erikson

• ZGODNJE OBDOBJE NOVOROJENČKA: 
splošno zaupanje nasproti nezaupanju

• ZGODNJE OTROŠTVO (2-3 leti): 
avtonomija nasproti občutkom sramu in dvoma

• PREDŠOLSKO OBDOBJE (4-6 let):
iniciativnost nasproti občutkom krivde

• OBDOBJE MLAJŠEGA ŠOLARJA
delavnost nasproti občutkom manjvrednosti



Razvojne faze – Erikson

• ADOLESCENCA
skupinska identiteta nasproti občutkom osamljenosti
individualna identiteta nasproti konfuznosti vloge

• ZAČETEK ODRASLOSTI
intimnost nasproti občutkom izolacije

• ZRELO OBDOBJE
generativnost nasproti stagnaciji

• OBDOBJE STAROSTI
integriranost nasproti občutkom obupa.



Razvoj mišljenja

Senzomotorična faza
Predoperativna faza
Konkretno-operativna faza
Formalno-operativna faza



Razvoj mišljenja

Senzomotorična faza
Predoperativna faza
Konkretno-operativna faza
Formalno-operativna faza

• Od 0 do 2. let
• otrokovo mišljenje temelji na zaznavah in 

manipulacijah s predmeti
• mišljenje je povezano z usklajevanjem zaznavanja in 

gibanja
• otrok izkušnje pridobiva z gibanjem in s fizičnimi 

akcijami
• otrok ne loči med seboj in okoljem
• značilno je tudi pomanjkanje trajnosti objekta (v 

zavesti ima le stvari, ki jih trenutno zaznava) – do 6. 
meseca

• po 6. mesecu pride do razvoja načela konstantnosti –
zaveda se da obstajajo tudi stvari, ki jih ne more videti

• proti koncu te faze začne uporabljati tudi govor



Razvoj mišljenja

Senzomotorična faza
Predoperativna faza
Konkretno-operativna faza
Formalno-operativna faza

• Od 2. do 7. leta
• razvijejo se predstave in pojmi, ki so notranje 

reprezentacije
• otrok postopoma krepi sposobnost pomnjenja in 

predstavljanja
• mišljenje otroka je ireverzibilno – neobrnljivo
• značilna je centriranost mišljenja – osredotočenje 

samo na en vidik
• mišljenje je egocentrično – vidi le svoj zorni kot



Razvoj mišljenja

Senzomotorična faza
Predoperativna faza
Konkretno-operativna faza
Formalno-operativna faza

• Od 7. do 12. leta
• razvijejo se miselne operacije – akcije, ki potekajo na 

nivoju misli
• glavna značilnost je reverzibilnost – otrok se lahko v 

mislih postavi od izhodiščnega h končnemu stanju in 
nazaj

• pojavi se decentracija mišljenja
• razvije se sposobnost razvrščanja predmetov
• operacije so še zmeraj vezane na konkretne predmete 

in pojave
• sposoben je logičnega sklepanja, če stvari vidi
• abstraktnih vprašanj še ne razume



Razvoj mišljenja

Senzomotorična faza
Predoperativna faza
Konkretno-operativna faza
Formalno-operativna faza

• Od 12. leta
• mišljenje postane abstraktno
• ni več vezan na konkretne primere in situacije
• razvije se sposobnost izvajanja miselnih 

eksperimentov in hipotetičnega mišljenja
• osvaja abstraktne pojme



Dejavniki uspeha… 

USPEH

Kompetence 
in znanje

Motivacija 
in cilji

Učinkovito 
vodenje

Samozavest

Kakovost

Komunikacija 
in 
spoštovanje

Teamsko delo 
in sodelovanje

Zaupanje in 
osebna 
odgovornost



MOTIVACIJA V ŠPORTU



Kaj je motivacija?

Impulz, ki povzroči, da se oseba premakne.

Odgovor na vprašanje ZAKAJ?

Definicija: 
motivacija je teoretični konstrukt, ki razlaga vedenje. Daje 
razlog posameznikovim dejanjem, željam in potrebam.



Kaj je motivacija?

Razlog za vse kar počnemo



Motivacija v športu…



Motivacija v športu…



Motivacija v športu…



Motivacija v športu…



Motivacija v športu…



Motivacija v športu…



Motivacija v športu…



Kako je motivacija orientirana?

• Notranja ali zunanja motivacija



Kako je motivacija orientirana?

• Napišite glavne razloge, zakaj nekaterih pomembnih 
ciljev v športu niste uspeli realizirati v preteklosti?

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________



Lokus nadzora…

• Individualna percepcija vzrokov (ne)uspeha

• Prepričanje, da so posledice v življenju 
rezultat naših aktivnosti ali zunanjih razlogov



Lokus nadzora…

• Individualna percepcija vzrokov (ne)uspeha

• Prepričanje, da so posledice v življenju 
rezultat naših aktivnosti ali zunanjih razlogov

NOTRANJI
Rezultat odvisen od truda, lastnosti, odločitev



Lokus nadzora…

• Individualna percepcija vzrokov (ne)uspeha

• Prepričanje, da so posledice v življenju 
rezultat naših aktivnosti ali zunanjih razlogov

ZUNANJI
Rezultat odvisen od „usode“, 
ne glede na trud, lastnosti, odločitev



Lokus nadzora…

ZUNANJINOTRANJI



Notranji lokus nadzora…

• Močno notranje motivirani
• Poudarjajo težnjo k dosežkom
• Trdo delajo, da bi razvijali svoje znanje in sposobnosti
• Poskušajo razumeti, zakaj so se stvari dogodile, kot so 

se in iščejo spremembe na boljše
• Iščejo informacije, ki bodo pomagale do uspešnih rešitev 

v bodoče
• Imajo bolj odprte sodelovalne stile vodenja



Notranji lokus nadzora…

Spodbujanje notranjega lokusa kontrole:

• Vključitev v odločanje

• Spodbuda (iskrena in specifična)

• Povratna informacija o opravljenem delu (takoj)

• Objektivno vrednotenje opravljenega dela, nastopa



Zunanja motivacija proti samomotivaciji…

• Priganjanje

• Spodbude 

• Zunanji ojačevalci (nagrada)

• Kratkoročna



Zunanja motivacija proti samomotivaciji…

• Samodisciplina

• Samokontrola motivacije

• Zmožnost odlaganja potreb

• Samostojno motiviranje

• Visoka povezanost z 

uspešnostjo



SAMOZAVEST in OSEBNOSTNE LASTNOSTI



Kako visoka je samozavest?

• Najraje delam tisto v čemer sem dober

• Motivira me tisto, kar verjamem, da lahko dosežem

• Stresnost situacije odvisna od samozavesti



Kako visoka je samozavest?

Samozavest je odvisna od:

• Preteklih izkušenj

• Povratne informacije

• Opazovanja modela

• Fiziološkega in čustvenega stanja



Kako visoka je samozavest?

I‘ve missed more 
than 9.000 shots in 
my career. I‘ve lost 
almost 300 games. 
Twenty-six times I‘ve 
been trusted to take 
the game winning 
shot and missed. I‘ve 
failed over and over 
and again in my life. 
And that is why I 
succeeded.



Osebnostne lastnosti

Velikih 5 dimenzij osebnosti
Impulzivnost in koncentracija
Depresivnost in anksioznost
Tekmovalnost



Osebnostne lastnosti

Velikih 5 dimenzij osebnosti
Impulzivnost in koncentracija
Depresivnost in anksioznost
Tekmovalnost

• Ekstravertnost
• Prijaznost
• Vestnost
• Čustvena stabilnost
• Odprtost



Osebnostne lastnosti

Velikih 5 dimenzij osebnosti
Impulzivnost in koncentracija
Depresivnost in anksioznost
Tekmovalnost

• Sposobnost hitrega reagiranja
• Kontrola (negativna in pozitivna impulzivnost)
• Vzdrževanje koncentracije
• Preklapljanje koncentracije



Osebnostne lastnosti

Velikih 5 dimenzij osebnosti
Impulzivnost in koncentracija
Depresivnost in anksioznost
Tekmovalnost

• Negativno mišljenje
• Trema
• Pesimizem
• Nizka samozavest
• Pasivnost



Osebnostne lastnosti

Velikih 5 dimenzij osebnosti
Impulzivnost in koncentracija
Depresivnost in anksioznost
Tekmovalnost

• Visoka storilnostna motivacija
• Želja po uspehu
• Nadvlada nasprotnikov
• Agresivnost



POSTAVLJANJE CILJEV



Motivacija = samozavest x cilj

Motivacija je k cilju usmerjena dejavnost

• Kaj doseči v življenju?

• Kaj doseči v športu?

• Kaj doseči v poklicu?



• Napišite glavni cilj, ki ga želite doseči v življenju? Na 
področju športa.

______________________

Postavljanje ciljev…



Postavljanje ciljev…

Dolgoročni cilj

Kratkoročni cilj

Kratkoročni cilj

Kratkoročni cilj

Kratkoročni cilj



Postavljanje ciljev…



Postavljanje ciljev…



Postavljanje ciljev…



Postavljanje ciljev…

• Glavni cilj kariere

• Vmesni oz. podcilji

• Strategija za doseganje cilja

• Časovni okviri



Vizualizacija cilja…

• Videti = verjeti

• Rešitev težav, preden se pojavijo

• Ponavljanje = vaja

• Ohranjanje koncentracije

• Vizualizacija NI sanjarjenje 



VODENJE in ČUSTVENA INTELIGENTNOST



VODENJE IN ČUSTVENA INTELIGENTNOST



VODENJE IN ČUSTVENA INTELIGENTNOST



Kompleksnost komunikacije…

Čustva

Vloga

Stališča

Izkušnje

Znanja

Sposobnosti

Okolje

Čustva

Vloga

Stališča

Izkušnje

Znanja

Sposobnosti

Okolje

sporoči

reagira

Verbalno, neverbalno



Čustvena inteligentnost…

• Prepoznati lastna čustva

• Prepoznati čustva drugih oseb

• Obvladovati čustva

• Reagirati čustvu primerno

• Medosebni odnosi

• Empatija



Čustvena inteligentnost…

uspešnost
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Uspešnost vodenja in motiviranja športnikov



Kako voditi?

Avtokratsko Demokratičnoali



Kako voditi?

• Usmerjenost v odnose?

• Usmerjenost v nalogo?



STRES in ANKSIOZNOST



Stres v teoriji…

• Stres je  normalna reakcija organizma na 
ogrožajoče dražljaje iz okolja.

• Stres je fiziološki in psihični odziv posameznika na 
dogodke in situacije, ki predstavljajo grožnjo ali 
zahtevajo od posameznika neko prilagoditev. 
(Hans Selye, 1956).



Reakcija na stres…



Reakcija na stres…

FIZIOLOŠKI/ TELESNI ZNAKI
Razbijanje srca, povišanje srčnega utripa, zasoplost, cmok v grlu, pospešeno in bolj globoko dihanje, 
prebavne motnje, pogostejše uriniranje, splošna mišična napetost, povešena ramena, bolečine in krči v 
mišicah, potenje rok, vročinski valovi, nižja periferno telesna temperatura, razširjene zenice, pospešeno 
izločanje hormonov in endorfinov.

VEDENJSKI ZNAKI
Nepotrpežljivost, vzkipljivost, omahljivost, pomanjkanje interesa in zanimanja zase, za zdravje, 
prehrano… Neučinkovitost, neuspešnost, zmedenost, hitenje, izogibanje družbi, motnje spanja

ČUSTVENI ZNAKI
Obupanost, zaskrbljenost, razdraženost, nezadovoljstvo, dolgočasnost, pomanjkanje sposobnosti 
jasnega mišljenja, težave s koncentracijo, pozabljivost, občutek preobremenjenosti, nizka samozavest 
in močan vpliv negativnih misli.



Reakcija na stres…

Lestvica stresnih dogodkov (Holmes, Rahe)

smrt soproga – 100
uradna ločitev – 73
konec pomembnega razmerja – 65
poroka – 50
izguba delovnega mesta – 47
sprava partnerjev – 45
upokojitev – 45
smrt dobrega prijatelja – 37
sprememba delovnega mesta – 36
težave z družinskimi člani – 29
izreden osebni dosežek – 28
selitev – 20
počitnice – 13
manjše kršitve zakona – 11



Reakcija na stres…



Trije vidiki stresa…

• Okolje: stres kot dražljaj (stresorji)

• Osebnostne lastnosti (samozavest, osebnostna 
čvrstost)

• Odziv na stres (soočanje in spoprijemanje s 
stresom)



Eu-stres in di-stres…



Anksioznost kot poteza in
anksioznost kot stanje…

• Počutje pred tekmo (stanje)

• Počutje na splošno, nagnjenost k doživljanju stresa (poteza)

NUJNO je potrebno prepoznati predtekmovalno anksioznost



Kognitivna in somatska
anksioznost…

• Mentalna komponenta –
miselni stres

• Telesna komponenta –
fiziološki stres



Odnos med anksioznostjo in 
nastopom…



Idealno nastopno stanje…



Idealno nastopno stanje…

• Univerzalen občutek ob dobrem nastopu (ne glede 
na panogo)

• Ugodno nastopno stanje predhodi dobremu nastopu

• Mentalna trdnost



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Popolna sproščenost mišic pred nastopom
Brez napetosti v telesu



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Popolna mirnost, umirjenost
Čas teče počasi



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Zelo nizka anksioznost
Izkušnje soočanja z anksioznostjo



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Občutek napolnjenosti z energijo
Ne sme imeti izvor v strahu, zaskrbljenosti ali anksioznosti
Izvor mora biti v hotenju, uživanju
Užitek kot glavno vodilo ukvarjanja s športom



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Ničesar početi na silo
Trenerjeva navodila vedno v večjo mehkobo, sproščenost
Siljenje, močnejša aktivnost vodi v višjo napetost



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Vse naj poteka avtomatično s čim manj zavedanja razmišljanja
Pomen treninga
Hitrejša in popolnejša izvedba v avtomatizmu
Koncentracija, budnost, samozaupanje in kontrola so dovolj



Idealno nastopno stanje…

• Telesna relaksacija
• Umirjenost
• Nizka anksioznost
• Napolnjenje z energijo
• Lahkotnost izvedbe
• Avtomatizem
• Pritisk

Obvladanje pritiska (vrhunski športniki pritisk 
obvladajo oz. ga eliminirajo, ne pa potrebujejo)
Umik iz realnega sveta v notranji svet
Pozitivno mišljenje (ni dvomov, ni strahu)



KONCENTRACIJA



Kaj je koncentracija…

• Osredotočenost na nek predmet, 
dogodek ali idejo

• Pozornost (koncentracija je 
intenzivna usmeritev pozornosti)

• „Flow“ stanje
• Samo sedanji trenutek
• Samo ena stvar



Kako doseči pravo koncentracijo…

• Prednastopna procedura
• Vzpostavitev pogojnega refleksa
• Specifika športne panoge glede ozkosti 

koncentracije (ekipni športi)
• Eliminacija vseh tistih elementov, ki niso 

potrebni za dober nastop
• Prestavljanje pozornosti (pozabiti kaj se 

je dogajalo do tedaj)
• Stalnost (trajanje) proti intenziteti
• Visoka poraba mentalne energije (nujna 

relaksacija)



TEHNIKE PSIHIČNE PRIPRAVE



Merjenje psihičnih lastnosti športnika…

• Motivacija
• Osebnostne lastnosti
• Anksioznost
• Koncentracija
• Obvladovanje stresa



Merjenje psihičnih lastnosti športnika…

• Motivacija
• Osebnostne lastnosti
• Anksioznost
• Koncentracija
• Obvladovanje stresa

Pozitivna motivacija
Negativna motivacija
Samomotivacija
Orientacija motivacije (task, ego)
Težnja po moči



Merjenje psihičnih lastnosti športnika…

• Motivacija
• Osebnostne lastnosti
• Anksioznost
• Koncentracija
• Obvladovanje stresa

Maskulinost
Negativni sklop os. lastnosti (depresivnost, zavrtost)
Socialni sklop (ekstravertnost, družabnost, dominantnost)



Merjenje psihičnih lastnosti športnika…

• Motivacija
• Osebnostne lastnosti
• Anksioznost
• Koncentracija
• Obvladovanje stresa

Kognitivna
Telesna
Stanje
Poteza



Merjenje psihičnih lastnosti športnika…

• Motivacija
• Osebnostne lastnosti
• Anksioznost
• Koncentracija
• Obvladovanje stresa

Vzdrževanje pozornosti (napake, število)
Reakcijski časi



Merjenje psihičnih lastnosti športnika…

• Motivacija
• Osebnostne lastnosti
• Anksioznost
• Koncentracija
• Obvladovanje stresa

Čustvena stabilnost
Nevrotičnost
Mirnost
Impulzivnost
Razdražljivost



Najpogostejše tehnike…

• Izdelava strategij vedenja pred in med tekmo
• Izdelava in izbor „sider“ oz. pogojnih refleksov
• Tehnike relaksacije
• Tehnike izboljšanja koncentracije
• Tehnike vizualizacije
• Tehnike samogovora
• Tehnike kontrole pozitivnega mišljenja
• Hipnoza in post-hipnotične sugestije



Tehnike relaksacije…

• Dihalne tehnike
• Jacobsonova metoda progresivne relaksacije
• Hipnoza (avtohipnoza post-hipnotične sugestije)
• Biofeedback metoda sproščanja
• Tehnika sistematične desenzitizacije
• Avtogeni trening
• Meditacija



Tehnika vizualizacije…

• Trening v glavi
• Učenje novih elementov
• Trening ob poškodbah, slabih razmerah…
• Trening koncentracije
• Priprava na stres (npr. vizualizacija starta)
• Vključevanje vseh čutil



NASILJE V ŠPORTU



Dejavniki agresivnosti…

• DRUŽINA (imitacija, model, postavljanje mej)
• VPLIV DRUGIH AVTORITET
• VRSTNIŠKE SKUPINE
• SOCIOKULTURNI DEJAVNIKI
• MEDIJI
• VZGOJA AGRESIVNEGA VEDENJA
• KOMUNIKACIJSKI VZORCI
• SPOL



Oblike agresivnosti…

• Pozitivna agresivnost
• Negativna agresivnost
• Usmerjena navznoter
• Usmerjena navzven
• Reaktivna agresivnost



Vloga trenerja

• Takojšnja prekinitev negativne agresivnosti
• Jasna pravila o dovoljeni agresivnosti
• Doslednost v vseh okoljih
• Pogovor s starši ali drugimi vzgojno 

izobraževalnimi delavci



POSLEDICE VZGOJE V ŠPORTNIKA



Vzgoja v športnika

• Razvoj delovnih navad (+)
• Time-management (+)
• Boljša osredotočenost na delo (+)
• Soočanje s porazi in zmagi, s slavo (+)
• Razvoj potrpežljivosti, odgovornosti, iniciativnosti 

in avtonomnosti (+)
• Družina ima skupne cilje in aktivnosti (+)
• Pogosto problemi izobrazbe (-)
• Izjemna storilnostna orientacija (+/-)
• Slabša splošna razgledanost, ožji interesi (-)
• Tekmovalnost, agresivnost, egoizem (+/-)



Športniki so…

• Manj anksiozni, depresivni, čustveno labilni, manj 
občutljivi na bolečino

• Bolj samozavestni, boljša kontrola čustev, večja 
odpornost na stres,

• Bolj odprti in družabni, komunikativni
• Bolj motivirani, znajo postavljati cilje
• Bolj telesno sposobni, višja samopodoba
• Bolje upravljajo s časom idr. 



ETIKA V ŠPORTU



Doping

• Uporaba nedovoljenih sredstev za pridobivanje 
prednosti pred tekmeci



Zakaj doping?

• Želja po uspehu z manj truda
• Želja po enakih možnostih (prepričanje, da so drugi 

na dopingu)
• Vračanje po poškodbi
• Nestrpnost, želja po hitrih dosežkih



Fair play

• Spodbujanje pozitivnih vrednot pred uspehom
• Vloga medijev
• Vloga trenerja
• Vloga okolice (vzorniki)



Fair play



Fair play


