
NAČRTOVANJE 
TRENINGA V ŠPORTNI 

GIMNASTIKI

SEBASTIJAN PILETIČ



Uvodna izhodišča

S problemom športnega treninga se ukvarja znanstvena veda imenovana –
TEORIJA TRENINGA.

Teorija treninga preučuje zakonitosti načrtovanja, izvajanja in kontroliranja
športnega treninga.

Teorija treninga preučuje zakonitosti športnega treninga s uporabo metod in 
spoznanj športne znanosti (kineziologije oz. športologije).

Na osnovi spoznanj športne znanosti in uporabe metod teorije treninga je 
danes mogoče relativno natančno napovedati rezultat športnika na 
tekmovanju.



Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga

Klasifikacija športov:

◦ Na osnovi strukturne kompleksnosti gibanj športe delimo:

◦ Monostrukturni športi (atletika, veslanje, plavanje ...)

◦ Polistrukturni športi (boks, sabljanje, judo ...)

◦ Kompleksni športi (košarka, nogomet, odbojka ...)

◦ Konvencionalni športi (umetnostno drsanje, gimnastika ...)



Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga

Klasifikacija športov:

◦ Na osnovi dominantnih energetskih procesov

◦ Aerobni športi (dolgotrajna vzdržljivost – atletika, kolesarstvo ...)

◦ Aerobno-anaerobni športi (mešani energetski procesi – tek na 
srednje proge ...)

◦ Anaerobni športi (trajanje aktivnosti do 3 min – gimnastika ...)



Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga

Klasifikacija športov:

◦ Na osnovi izraženih dominantih motoričnih sposobnosti:

◦ Relativna moč (športna gimnastika ...)

◦ Gibljivost (športna gimnastika ...)

◦ Ravnotežje (športna gimnastika ...)



Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga

Analiza dimenzij športnika:
◦ Uspešnost športnika je odvisna od nivoja in strukture velikega 

števila značilnosti, sposobnosti in znanj športnika, ki jih lahko z 
določenimi metodami izmerimo in analiziramo in nato z 
določenimi sredstvi izboljšujemo tekom športnikove kariere.

◦ Športi se medsebojno močno razlikujejo po zahtevah, ki pogojujejo 
uspešnost športnika. 

◦ Hierarhijska struktura uspešnosti v športu je sestavljena iz štirih 
skupin faktorjev.

1. Bazične antropološke značilnosti športnika

2. Specifične sposobnosti športnika

3. Parametri tekmovalne učinkovitosti

4. Tekmovalni rezultat. 



1. Bazične antropološke karakteristike športnika:

➢ Zdravstveni status

➢ Morfološke značilnosti

➢ Funkcionalne sposobnosti

➢ Motorične sposobnosti

➢ Kognitivne (intelektualne sposobnosti)

➢ Konativne (osebnostne) lasnosti.

Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga



Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga

2. Specifične sposobnosti športnika:

➢ Specifična telesna priprava (se manifestira pri specifičnih strukturah 
gibanja)

➢ Tehnična priprava 

➢ Taktična priprava 

➢ Teoretična priprava 



3. Parametri tekmovalne učinkovitosti

➢ Parametre tekmovalne učinkovitosti športnika zaznavamo v 
tekmovalnem okolju

➢ Športna gimnastika: 
➢ Število izvedenih sestav

➢ Število napak pri izvajanju sestav

➢ Število padcev z orodja ...

➢ Ti parametri nam dajo informacijo o tekmovalni učinkovitosti 
posameznega športnika.

Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga



Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga

4. Tekmovalni rezultat

➢ Tekmovalni rezultat nam da končni ali skupni rezultat športnikove 
učinkovitosti.

➢ V njega so vgrajeni v različnih kombinacijah parametri vseh treh prej 
navedenih faktorjev uspešnosti v športu.

➢ V hierarhiojskem smislu predstavlja vrh piramide



Faktorska struktura športa
◦ Faktorsko strukturo uspešnosti v športni panogi tvori kombinacija 

športnikovih sposobnosti, lastnosti in znanj.

◦ Pomembno je, da so ti hierarhijsko določeni, kar pomeni, da so na 
začetku strukture najpomembnejši faktorji in dimenzije, sledijo pa jim 
manj pomembni.

◦ Tako hierarhijsko urejena struktura faktorjev se imenuje enačba 
specifikacije uspešnosti v posamezni športni panogi.

R = f (a1F1 + a2F2 + ... +anFn)
R – rezultat

a1...an – koeficient, ki določa pomembnost posamezne dimenzije

f – funkcija odvisnosti

F1...Fn – sposobnost, lastnost ali znanje oz. dimenzija uspešnosti.

Uvodna izhodišča – Naloge teorije treninga



Definicija športnega treninga

Športni trening je postopek katerega namen je usposobiti človeka za 
določeno delo (Lagrange, 1988).

Športni trening v širšem smislu predstavlja dolgoročen proces priprave 
športnika na vrhunske športne rezultate (Harre, 1983).

Športni trening je kompleksen pedagoški proces, ki se konkretizira v 
organizirani vadbi in učenju, le-ta pa se ponavlja s takšno intenzivnostjo, da 
aktivira biološke in psihične procese adaptacije organizma. S tem se doseže 
izboljšanje fizičnh, psihičnih, intelektualnih, tehničnih in taktičnih kvalitet 
športnika, ki se manifestira z izboljševanjem tekmovalnih rezultatov.



Športni trening

o Izzove adaptacijske spremembe v organizmu.

o Predstavlja vrsto dela – fizičnega in psihičnega.

o Izvaja se redno.

o Je planiran (načrtovan) in voden.

o Predstavlja dolgoročni proces.

o Uresničuje se z vlaganjem izrednega telesnega in umskega napora.

o Usmerjen je v maksimalno povečanje sposobnosti, znanja in športnih 
rezultatov.

Navedene značilnosti športnega treninga je potrebno poznati in jih vključiti 
v proces načrtovanja treninga, izvajanja treninga in kontroliranja učinkov 
treninga.



Vodenje procesa športnega treninga je izredno kompleksen proces, ker 
imamo opravka s človekom, ki predstavlja enega najbolj zapletenih in 
nepredvidljivih sistemov, vse skupaj pa otežuje še dimenzija časa in 
prostora.

Športni trening



Odgovornost, ki jo imamo trenerji pri delu z mladimi tekmovalci, je zelo 
velika. Smo krojači športnih usod, ki so pogostokrat prekratke, polne 
razočaranj, najpogosteje pa se končajo s prenasičenostjo ali odporom do 
izbranega športa. 

Trenerji se moramo zavedati, da s svojim zgledom neposredno vplivamo na 
osebnostni razvoj tekmovalca, njegove navade in razmišljanja. 

Ker je vpliv trenerja na tekmovalca tako velik, sta ustrezna usposobljenost 
in izobrazba nujna.

Športni trening



Pričakovanja staršev, vodstev klubov in društev, lokalnih medijev 
ustvarjajo pritiske, s katerimi se mladostniki težko soočajo; velikokrat jim 
tudi trenerji nismo ravno najbolj v pomoč. 

Športni trening



Pri oblikovanju športnega treninga je potrebna dolgoročna vizija. Njeno 
bistvo pomeni podrejanje kratkoročnih ciljev dolgoročnim.

Športni trening



Načrtovanje

Načrtovanje procesa športne vadbe je umetnost; tako kot umetnik mora 
tudi trener posedovati:
- občutek za kreativnost, ki skupaj s strastjo riše športnikove sanje v 

smeri proti resničnosti. 
- tehnično znanje za obvladovanje inštrumentov ter surovin, ki so 

umetniku na razpolago. 
(Dick, 2007)



Proces načrtovanja je metodičen ter znanstveno podkrepljen postopek 
pomoči športnikom za doseganje visoke ravni vadbe ter izvedbe na 
tekmovanjih. 

V procesu treninga načrtujemo fiziološki in psihološki odziv na vadbeni 
načrt. 

Dober načrt je odraz metodičnega povezovanje znanja z vseh področij 
športne znanosti. 

Načrt je objektivno zasnovan na osnovi športnikovih rezultatov s testiranj 
ali tekmovanj, napredku v vseh faktorjih treninga, upoštevati mora koledar 
tekmovanj. Biti mora enostaven, predvsem pa fleksibilen. (Bompa, 1999)

Načrtovanje



Pri načrtovanju je v prvi vrsti potreben dolgoročni pogled in zavedanje, da 
smo s svojim delom v določenem trenutku razvojne poti mladega 
športnika le delček mozaika, ki se imenuje športna kariera. Verjetnost, da 
bo mladi tekmovalec nekoč uspešen v absolutni kategoriji, je zelo majhna. 

Načrtovanje



Kako načrtujemo

o Želim vzgajat otroke.

o Želim pomagati otrokom pri telesnem razvoju.

o Želim izkoristit svoj prosti čas.

o Želim zaslužit nekaj denarja.

o Želim visok športni rezultat.

...???



Trenerju je najpomembnejši 
tekmovalni rezultat!

o Prvak v kategoriji do 10 let?

o Državni prvak?

o Evropski prvak?

o Svetovni prvak?

Kakšen tekmovalni rezultat pa želimo doseči?



Cilj trenerja je, da je njegov 
tekmovalec najboljši.

o materijalni pogoji (telovadnica, orodje ...)

o finančni pogoji (financiranje programov, plače ...)

o sposobni tekmovalci (motivirani za trening)

o znanje trenerja (usposabljanje, izobraževanje ...)

o ostali pogoji (psiholog, zdravnik, maser, nutricist ...)

Da si lahko postavi tako visok cilj mora biti izpolnjenih 

nekaj pogojev:



ZAKAJ NAČRTUJEMO

o Zaradi optimalnega doseganja ciljev (tako se izognemo improvizaciji in 
rutinskemu delu).

o Zaradi strokovne odgovornosti (odgovornost do stroke, športnika, 
staršev).

o Zaradi trenerjevega občutka strokovne kompetentnosti, gotovosti, 
varnosti, sproščenosti.

o Zaradi lažje spremljave lastnega dela (kaj želimo, kaj smo dosegli).



Načrtovanje treninga v ŠG

Program (načrt) treninga mora vsebovati:

1. Vse bistvene vidike priprave športnika:
 Tehnična priprava
 Telesna priprava
 Koreografska priprava športnika
 Psihološka priprava
 Taktična priprava
 Teoretična priprava športnika

2. Upoštevati mora vsa osnovna načela učenja in treninga

3. Upoštevana mora biti cikličnost treninga:
◆ zgrajena na osnovi razumevanja porabe in obnove energetskih

virov v organizmu.
◆ izdelana na osnovi poznavanja tekmovalnega sistema in selekcije v

športni gimnastiki.



Izhodišča načrtovanja

IZDELAVA NAČRTA TEMELJI NA UPOŠTEVANJU:
o razvojne stopnje, 

o spola,

o predznanja športnika, 

o njegovih telesnih značilnosti in gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti.

o posebnosti posameznika (vedenjskih, zdravstvenih …) in skupine (socialna 
klima, družinska podpora, prijatelji, šola …),

o števila športnikov v skupini,

o tekmovalnega koledarja,

o letnega časa, podnebnih razmer,

o prostora, opreme, razpoložljivih drugih pripomočkov (kamere, merilniki …).



Postopki načrtovanja

o Analiza stanja (pogoji, velikost skupine in značilnosti športnikov …)

o Določitev ciljev (izbor in konkretizacija) 

o Izbira didaktičnih postopkov (vsebine, metode dela, metode poučevanja) 
in organizacijskih dejavnosti (organizacijske oblike; učne oblike; 
obremenitev; izbira pripomočkov)

o Preverjanje doseženih ciljev (naših in športnikovih) 

o Korigiranje nadaljnjega dela (sprotna analiza – zapiski, ki usmerjajo naše 
prihodnje delo)



Določanje ciljev

Pravilno določeni cilji so:

 pravilno izbrani in razvrščeni (rangirani)

 jasni

 uresničljivi.



Jasnost ciljev

Ker je naloga ciljev, da usmerjajo trening, ga določajo, osmišljujejo in
racionalizirajo, morajo biti tako jasni, da vemo, kaj sploh želimo s
treningom (naučiti, odpravljati napake, pripraviti na tekmovalni stres).

Kakšni so cilji, mora biti jasno tako trenerju kot športniku.



Izbira in razvrščanje

• Pri pravilni izbiri in rangiranju ciljev upoštevamo:

o razvojno stopnjo športnikov (starost, tekmovalni staž, tekmovalna 
stopnja),

o njihove telesne značilnosti, gibalne in funkcionalne sposobnosti,

o znanje ter

o objektivne pogoje dela. 

• Cilji so razvrščeni po kriteriju pomembnosti in obveznosti.



Uresničljivost

Cilji morajo biti postavljeni realno, tako da jih lahko uresničimo.

o Previsoki cilji pri mladih – ne motivirajo, ker jih ni mogoče doseči; stalno 
postavljanje previsokih ciljev - izločenost zaradi stresa, ker ne dosegajo 
ciljev; 

o Premalo ambiciozni cilji – mladih ne vodijo k napredku; pri starejših ne 
vodijo k doseganju optimalnih meja; eden ključnih problemov v 
vrhunskem športu.



Cilj

Nameni vsakega pedagoškega procesa, tudi procesa treninga, so široki: 

o čimbolj harmoničen in intenziven razvoj posameznika v celostno razvito 
osebnost, ki bo samostojna, kritična in ustvarjalna; 

o zato naj športna vadba v vrhunskem športu ne bo usmerjena le v 
posredovanje znanj in optimalni razvoj  sposobnosti z namenom čim 
boljšega rezultata na tekmovanju, temveč naj bo trening tudi proces 
vzgoje in socializacije; zato naj bi bili tudi cilji, posebej pri mlajših 
starostnih skupinah, usmerjeni v vsa področja razvoja.



Ključni problem

Nenatančnost določanja ciljev (v prvi vrsti pomeni, da samo organiziramo 
dejavnosti, namesto da bi načrtovali). 

Vertikalna nepovezanost ciljev (vedno jih moramo povezovati s prejšnjim in 
prihodnjim delom, vprašati pa se moramo tudi, ali ti cilji zares ustrezajo 
športnikom, ki jih treniramo). 



o Pomemben ni le CILJ, ampak tudi POT DO CILJA.

o Ste glavni OBLIKOVALEC te poti, NISTE pa EDINI.

o Večje je vaše znanje, bolje boste delali, zato pa je potrebno 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE.

o Znanje ni edino, potreben je še PEDAGOŠKI EROS. (V teoriji vzgoje z njim 
pojasnjujemo emocionalno razsežnost vzgojnega odnosa.)



Cikličnost

o Pri cikličnosti je najprej potrebno upoštevati zakonitost, da se v določenem 
časovnem obdobju izmenjujeta obremenitev (napor) in odmor (počitek).

o Osnovni cilj cikličnosti in načrtovanja treninga je doseganje vrha športne 
forme v času najpomembnejšega tekmovanja v določenem časovnem 
obdobju.

o Športna forma je tisti nivo pripravljenosti športnika, ki mu omogoča uspešno 
tekmovalno aktivnost (Ozolin & Homenkov, 1974)

o Načrtovanje različnih nivojev športne forme je mogoče s pomočjo ciklizacije v 
procesu načrtovanja in izvajanja treninga.

o V procesu ciklizacije se v določenem časovnem obdobju izmenjujejo različni 
nivoji obremenitve, intenzivnosti, gostote, kompleksnosti in učinkovitosti 
treninga.



Počitek

o Vloga počitka je enako pomembna kot vloga vadbe. Oba sta sestavni 
del trenažnega procesa, nujno je enakovredno upoštevanje obeh. 

o Najpogosteje gre za čas, ko trener nima nadzora nad posameznikom, 
zato je izredno pomembno, da posameznik razume vlogo počitka in 
dobro uravnovešenega življenja. 

o Minerali, vitamini, ogljikovi hidrati, maščobe in beljakovine so 
substance, ki omogočajo obnovo ATP-ja ter rekonstrukcijo 
poškodovanega mišičnega in vezivnega tkiva.



Pogostost

Ustrezna pogostost vadbe zagotavlja učinkovito vadbo ter preprečuje 
nastanek kritične utrujenosti ali izčrpanosti. 

Pogostost vadbe določa frekvenco, s katero se vadeči udeležuje serij 
dražljajev v določeni časovni enoti. Gre za povezavo izraženo v času, med 
opravljenim delom ter fazo regeneracije. 



Načrtovanje (ciklizacija) treninga

Čeprav poznamo različne tipe načrtov, je načelno vsem skupno, da 
opredeljujejo pet časovnih obdobi. Nekatera od njih imajo več imen glede na 
namen ciklizacije in načrtovanja: 

◦ Štiriletni (Olimpijski) (Makro) cikel
◦ Letni (Mezo) cikel
◦ Mesečni (Mikro) cikel
◦ Tedenski cikel
◦ Trening – trenažna enota

Za vsak cikel je značilno, da se znotraj njega izmenjujejo napor in odmor.

Za letni in štiriletni cikel je značilno, da se v njem izmenjujejo pripravljalno 
obdobje, predtekmovalno obdobje, tekmovalno obdobje in prehodno obdobje. 
Dolžina obdobij je odvisna časovne razporeditve tekmovanj.

Osnova načrtovanja v športni gimnastiki predstavljata:
◦ Tekmovalni sistem
◦ Pravilnik za ocenjevanje

Smer podrobnosti načrta
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Tedenski cikel (tekmovalno obdobje)
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Trenažna enota (tekmovalno obdobje – torek –

popoldanski trening)

Uvodni del 30 minut

ogrevanje 15 min

bazična telesna priprava 15 min

Glavni del 115 min

Parter 20 min

priprava 5 min

tekmovalna sestava 2x 10 min

najtežja akrobatika 3x 5 min

Konj z ročaji 20 min

priprava 5 min

tekmovalna sestava 2x 10 min

seskok 5 min

Krogi 20 min

priprava 5 min

tekmovalna sestava 2x 10 min

seskok 5 min

Preskok 15 min

priprava 5 min

tekmovalni skok 3x 10 min

Bradlja 20 min

priprava 5 min

tekmovalna sestava 2x 10 min

seskok 5 min

Drog

priprava 5 min

tekmovalna sestava 2x 10 min

seskok 5 min

Zaključni del gibljivost & sprostitev 5 min

Skupaj 150 min



Bistveni vidiki priprave športnika v ŠG

Tehnična priprava:

◦ Učenje prvin.

◦ Tehnična priprava športnika v športni gimnastiki je povezana z 
poznavanjem tehnike gibanj pri prvinah in metodiko učenja gibanj v 
športni gimnastiki.



Bistveni vidiki priprave športnika v ŠG

Telesna priprava

◦ Telesna priprava športnika je povezana z uporabo sistemov vaj ki ugodno 
vplivajo na razvoj motoričnih sposobnosti športnika.

◦ Delimo jo na bazično oz. osnovno in specialno telesno pripravo. 



Koreografska priprava:

◦ Pri koreografski pripravi se uporabljajo vaje, ki vplivajo na oblikovanje 
drže telesa, obvladovanje različnih telesnih položajev in koordinacije ter 
skladnosti gibov.

◦ Uporablja se kot del tehnične priprave za nastop na parterju in gredi.

◦ V procesu koreografske priprave športnika se uporabljajo elementi 
baleta in plesa.

Bistveni vidiki priprave športnika v ŠG



Bistveni vidiki priprave športnika v ŠG

Psihološka priprava:

◦ Pri psihološki pripravi športnika se uporabljajo različne tehnike za razvoj 
sposobnosti in znanj športnika:

◦ Razvoj samozaupanja

◦ Motivacije

◦ Metode postavljanja ciljev

◦ Komunikacije

◦ Preprečevanje in obvladovanje stresa

◦ Postopek koncentracije

◦ Vizualizacija



Teoretična priprava:

◦ Ta del priprave je vezan predvsem na znanja in sposobnosti trenerja in 
sestavljalca načrta oz. plana treninga.

◦ Pomembno je, da ima osnovna znanja iz:

◦ Managementa s športnikom in njegovim okoljem

◦ Didaktike poučevanja

◦ Medicine (funkcionalna anatomija, prehrana športnika, prva pomoč...)

◦ Biomehanika gibanj v športni gimnastiki.

Bistveni vidiki priprave športnika v ŠG



Bistveni vidiki priprave športnika v ŠG

Taktična priprava:

◦ V športni gimnastiki smatramo pod taktično pripravo predvsem uporabo 
vseh mer, s katerimi vplivamo na uspešno izvedbo priprave na 
tekmovanje.

◦ Posebno mesto v taktični pripravi ima sestavljanje tekmovalne sestave, ki 
mora biti sestavljena na način, da čim boljše izkoristi možnosti pravil.



Osnovna načela treninga in učenja

(Didaktična) Načela učenja prvin:

◦ Od znanega k neznanemu

◦ Od lažjega k težjemu

◦ Od enostavnega k kompleksnemu



Osnovna načela treninga in učenja

Načela treninga:

◦ Načelo individualnosti pri poučevanju

◦ Načelo zavestnega pristopa športnika k treningu

◦ Načelo sistematičnosti pri načrtovanju in izvajanju treningov

◦ Načelo vsestranosti delovanja na organizem športnika

◦ Načelo vsakodnevnega treninga

◦ Načelo ponavljanja

◦ Načelo postopnega povečevanja obremenitve (adaptacija)



Kibernetski model manageriranja
športnega treninga 

NAČRT 
TRENINGA

REALIZACIJA NAČRTA

ANALIZA 

(PRIMERJAVA NAČRTOVANEGA Z 
REALIZIRANIM)

KONTROLA 
IZVAJANJA NAČRTA

KOREKCIJA NAČRTA 
TRENINGA

TRENING

TEKMOVANJE



Dolgoročni razvoj mladega športnika

Potrebna je dolgoročna vizija, katere bistvo je podrejanje kratkoročnih 
ciljev dolgoročnim. 



Upoštevati moramo razvojne stopnje otroka

Obdobje pospešene rasti

Dolgoročni razvoj mladega športnika



Moč in stopnja testosterona

Dolgoročni razvoj mladega športnika



Mladostnik v procesu vadbe potrebuje interes za trening, zmožnost 
pozornosti ter ustrezen odnos, tako do športa kot do okolja. 

Trener mora poskrbeti za okolje (vzdušje), ki je optimalno za prenos 
učinkov treninga na športnika. 

Pričakovanja naj bodo realna, predvsem v skladu s psihološkimi ter 
fiziološkimi sposobnostmi mladostnikov. Pri tem ne smemo pozabiti vloge 
medijev, ki z vsakodnevnim »bombardiranjem« polnijo glave o idealih 
današnje družbe, povezanimi izključno z zunanjostjo

Dolgoročni razvoj mladega športnika



Uravnoteženost med 

o življenjem, športom in šolo na eni strani ter 

o treningom, tekmami in regeneracijo na drugi. 

Povečevanje enega na račun drugega pelje v rušenje ravnovesja, 
posledično v neuspešnost na tekmovanjih ter težave pri vračanju k 
»normalnemu« življenju po končani karieri.

Dolgoročni razvoj mladega športnika


