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IZVLEČEK

Raziskave številnih avtorjev o telesni dejavnosti otrok kažejo, da redna športna dejavnost
pozitivno vpliva na gibalni, telesni, kognitivni ter čustveno-socialni razvoj. Prav zato je
strokovno in kakovostno delo športnih pedagogov in trenerjev z mladimi zelo pomembno za
njihov nadaljnji telesni in osebnostni razvoj ter v primeru nogometašev za njihovo bodočo
športno kariero.
V raziskavi smo želeli ugotoviti ali so se telesne in gibalne sposobnosti nogometašev 1.
Slovenske nogometne lige (SNL) v obdobju otroštva in adolescence razlikovale od sposobnosti
tistih nogometašev, ki igrajo v 3. SNL. Posledično smo želeli ugotoviti možnost napovedovanja
nogometne uspešnosti na podlagi gibalnih testov.
Analizo telesnega in gibalnega razvoja smo opravili na vzorcu 34 nogometašev, od katerih je
bilo 17 igralcev prvoligaškega nogometnega kluba Domžale ter prav tako 17 igralcev
tretjeligaškega Nogometne kluba Bravo Publikum. Analizirali smo rezultate merskih nalog
merske baterije SLOfit – Športnovzgojni karton, ki smo jih obdelali s pomočjo statističnega
programa IBM SPSS 24 in s programom Microsoft Excel .
Ugotovili smo, da so v otroštvu in adolescenci obstajale majhne razlike v hitrosti, koordinaciji
gibanja v prostoru in eksplozivni moči v prid kasnejših nogometašev 1. SNL. Pri primerjavi vseh
8 merskih gibalnih nalog, smo ugotovili, da v otroštvu in adolescenci ni prihajalo do značilnih
razlik v splošni gibalni učinkovitosti med kasnejšimi igralci obeh lig pri nobeni starostni
kategoriji. Rezultati so pokazali, da povezave med gibalnim razvojem v otroštvu in kasnejšo
športno uspešnostjo v nogometu niso izrazite in da na športno uspešnost verjetno ključno
vpliva več drugih dejavnikov.

Key words: football, physical characteristics, motor abilities, 1st Slovenian Football League,
3rd Slovenian Football League

COMPRASION OF PHYSICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR
ABILITIES DEVELOPMENT OF FOOTBALL PLAYERS IN 1ST AND 3RD
SLOVENIAN FOOTBALL LEAGUE
Marjan Grilj

ABSTRACT

Numerous researches on children’s physical activity that regular sports activity positively
effect physical, cognitive and socio-emotional development. This makes professional and
quality work of sports pedagogues and trainers, who work with young people, very important
for their further physical and personal development and, in the case of footballers, for their
future sports career.
In the study we tried to determine whether the current footballers, who play in the 1st
Slovenian Football League (SFL) differed from the footballers, playing in the 3rd SFL in physical
characteristics and motor abilities in their childhood and adolescence. Consequently, we tried
to establish the possibility of predicting football performance based on motor tests.
We analysed physical characteristics and motor abilities on a sample of 34 players, of whom
17 players of the 1st SFL Domžale football club and 17 players of the 2nd SFL Football Club
Bravo Publikum. We analysed the results of the SLOfit - School Educational Chart motor tests,
which were analysed using the statistical program IBM SPSS 24 and Microsoft Excel.
We determined that in childhood and adolescence there were minor differences in speed,
coordination of motion in space and explosive power in favour of today’s soccer players of
the 1st SNL. When comparing the results of all 8 motor tests, we found that there were no
significant differences in general physical efficiency during childhood and adolescence
between the players of both leagues in any age category. The results also showed that there
are weak links between the motor abilities in childhood and the subsequent sports
performance in football and that there are probably other key factors that influence success
in sports.
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1. Uvod
1.1. Opredelitev področja raziskovanja
Pogled na sodobni vsakdanji način življenja kaže, da zabavna elektronika zavzema velik del
prostega časa današnje mladine in s tem povzroča nezadržen upad telesne dejavnosti. V
zadnjem obdobju je na podlagi izsledkov raziskav moč ugotoviti upad telesnih in gibalnih
sposobnosti pri otrocih in mladostnikih, kar je posledica nezdravih navad in sedečega načina
življenja, čeprav je v slovenskem prostoru ta problematika manj pereča kot po svetu (Sember
idr., 2016). Tako med mladimi nastaja velik razkorak med tistimi, ki posedujejo zdrav način
življenja in tistimi, ki so slabo gibalno učinkoviti.
Za otrokov razvoj je zato pomembno, da kakovostno preživi svoj prosti čas v današnjem svetu
informacijsko – komunikacijske tehnologije, ki predstavlja močno konkurenco športnim
dejavnostim in mlade oddaljuje od pristnih medosebnih odnosov. Posledica tega je, da med
mladimi nastaja velik razkorak med tistimi bolj gibalno sposobnimi, ki so zaščitni znak
športnega načina življenja in tistimi slabše gibalno učinkovitimi s številnimi slabimi navadami
ter razvadami.
Pomemben dejavnik poleg vrstniške družbe in družine je tudi športni pedagog. S pozitivno
športno izkušnjo ima namreč športni pedagog močan vpliv na udejstvovanje otrok in mladine
v športnih dejavnostih, saj s kakovostnim in preudarnim delom močno vpliva na njihov sistem
vrednot. Slednje pa ima močan vpliv na to ali bo otrok z različnimi športnimi dejavnostmi
dejavno preživel prosti čas in se kasneje v odrasli dobi še ukvarjal s športom in ponotranjil
športni način življenja.
Vadbeni proces otrok v klubu ali društvu je namenjen razvoju specifičnih gibalnih sposobnosti
v določeni športni panogi ter oblikovanju osebnosti, ki bo uspešna v vseh življenjskih situacijah.
Dobro organiziran trenažni proces je zato odgovoren in zahteven projekt, ki zahteva
sposobnega, izkušenega in izobraženega trenerja, ki je med drugim tudi dober pedagog.
Raziskave so pokazale, da je 65 % otrok zadostno telesno dejavnih le v šoli, v prostem času pa
predvsem pri fantih prevladuje nogomet (Kovač in Starc, 2007).
V Sloveniji je največji delež mladih vključenih prav v organiziran trenažni proces nogometa, ki
se v nogometnih šolah pričenja, ko otrok dopolni šest let (Škafar, 2015).
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1.2. Namen diplomskega dela
V diplomskem delu nameravamo primerjati telesne značilnosti in gibalne sposobnosti v
obdobju otroštva in adolescence nogometašev članskega moštva nogometnega kluba Domžal,
ki igra v 1. SNL in nogometnega kluba Bravo Publikum, ki igra v 3. SNL ter ugotoviti ali so igralci
Domžal že v obdobju otroštva in adolescence dosegali višjo stopnjo gibalne učinkovitosti, kot
igralci Bravo Publikum, na ta način pa je mogoče napovedati ali je stopnja gibalnega razvoja v
otroštvu in adolescenci pozitivno povezana s kasnejšo športno uspešnostjo v nogometu.

1.3. Pomen gibanja za otrokov razvoj
Oblikovanje življenjskega sloga v katerem bo imela športna dejavnost velik vpliv, je odvisno od
številnih dejavnikov. Številne študije namreč preučujejo gibalno dejavnost mladih ter z njimi
povezane dejavnike, ki vplivajo na izbiro in količino gibalnih dejavnosti, pri čemer pa velik del
športno dejavnega življenjskega sloga temelji na ekološkem modelu gibalne dejavnosti
(Spence in Lee, 2003 v Kovač in Starc, 2007).
Po ekološkem modelu na posameznikovo gibalno dejavnost vplivajo tri področja (Sallis in
Owen, 1999 v Kovač in Starc, 2007):
 intrapersonalno področje (biološko, psihološko in posameznikovo vedenje)
 socialno (družina in sovrstniki)
 okolje v katerem živi posameznik ( športne površine in objekti, ponudba društev)

Gibanje je ena od osnovnih človekovih potreb, ki posamezniku prinaša pozitivne koristi skozi
različna obdobja življenja. Redna in učinkovita vadba namreč pozitivno vpliva na razvoj otroka
in mladostnika. Športno udejstvovanje ima med drugim pozitiven vpliv na razvoj in zdravje
kosti in sklepov, mišic, motoričnih sposobnosti in finomotoričnih sposobnosti. Gibanje
pozitivno vpliva tudi na dobro počutje in zdravje, ter krepi imunski sistem (Drev, 2010).
Prek športne aktivnosti otrok gradi pozitivno samopodobo, se nauči vrednotiti lastne telesne
sposobnosti in jih primerjati s sposobnostmi vrstnikov. Otrok sprejema napor in ga pojmuje
kot vrednoto z vedenjem, da skupaj s predanostjo, redom ter disciplino, ta napor prinaša
napredek ne samo v športu, ampak tudi na drugih življenjskih področjih. Pozitivni vplivi gibalne
dejavnosti, se kažejo tudi na razvoju kognitivnih sposobnosti. Izsledki raziskav so namreč
pokazali, da otroci, ki so bolj gibalno dejavni v šoli dosežejo boljši učni uspeh od vrstnikov
(Novak idr., 1990 v Kovač in Jurak, 2010).
Ivanuševičeva s sodelavci (2012) je v raziskavi treh slovenskih šol ugotovila, da večja gibalna
aktivnost otrok, zmanjša možnost čustvenih ter vedenjskih težav šestletnih otrok. Do podobne
ugotovitve je prišla tudi Durakovičeva s sodelavci (2003), ki ugotavlja da športna
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dejavnost pozitivno vpliva na spremembe psihičnega stanja, predvsem zmanjšuje negativne
učinke stresa. O’Dea (2014) trdi, da gibalna aktivnost v mladosti zmanjša možnost pojava
srčnih bolezni, sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka ter holesterola v kasnejših obdobjih
življenja. O’Dea (2014) je tudi zapisala, da imajo bolj gibalno dejavni otroci boljši telesni fitnes
in bolj kakovosten spanec. S primerno gibalno aktivnostjo vplivamo na sestavo kosti in njihovo
širino, posledično pa postanejo kosti trdnejše in manj mehke. (Malina idr., 2004 v Videmšek in
Pišot, 2007).
Jurak, Kovač in Strel (2006 v Kovač in Jurak, 2010) so z longitudinalno študijo preučevali vpliv
dodatne športne ponudbe na otrokov razvoj in ugotovili, da otroci z dodatno športno ponudbo
dosegajo boljše rezultate v testih premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa in tek na 600m.

1.4. Otrokov razvoj
Otrokov razvoj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj povezana. Sodobne razvojne
teorije kažejo, da poteka razvoj na gibalnem, telesnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem
področju usklajeno in celostno. Spremembe na enem področju se odražajo s spremembami
na ostalih področjih razvoja. Razvoj ni vedno povezan in progresiven, vendar poteka v značilnih
stopnjah, ki se pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih (Gallahue in Ozmun, 2006 v
Videmšek in Pišot, 2007).
Celostni razvoj otroka ter spremembe organskih sistemov in celotnega psihosomatskega
statusa potekajo na osnovi določenih dejavnikov. Ti delujejo v interakciji med dednostjo,
okoljem in otrokovo lastno dejavnostjo. Dednost predstavlja prirojene biološke osnove, ki so
temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. V odraščanju na otrokov razvoj
pomembno vpliva družbeno okolje. Med te dejavnike uvrščamo način prehranjevanja,
bolezenska stanja ter tudi gibalno dejavnost. Škodljiv vpliv okolja namreč lahko zavira
kontinuiran zdrav razvoj otroka. Zelo pomembno je tudi zavestno in aktivno delovanje otroka
v odnosu do okolja, saj na ta način otrok sodeluje v lastni preobrazbi (Videmšek in Pišot, 2007).
V telesnem razvoju otroka, je mogoče opaziti mnogo morfoloških sprememb. Najbolj je
opazna telesna rast, na katero v največji meri vplivata dednost in okolje. Ob rojstvu znaša
dolžina novorojenčka okrog 50cm. V kasnejšem obdobju v rasti izstopata dve obdobji; prvo je
v zgodnjem otroštvu, drugo pa je v času adolescence. Hitrost naraščanja telesne mase je
podobna, kot hitrost naraščanja telesne višine. Po prvem letu življenja otroka se telesna masa
trikrat poveča, ob koncu drugega pa štirikrat. V obdobju mladostništva pride do ponovnega
sunka v telesni masi, ko dekleta v obdobju dveh let pridobijo 16 kg dečkih pa okoli 20 kg
(Videmšek in Pišot, 2007).
Kognitivni razvoj vključuje mnoge intelektualne procese, ki omogočajo mišljenje, odločanje in
učenje. Po Piagetovi teoriji kognitivni razvoj poteka skozi štiri stopnje. Vsaka stopnja ima svoje
posebnosti, ki si sledijo v določenem zaporedju. Podobno kot ostala področja, tudi
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kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, temveč je povezan z gibalnim in s čustveno –socialnim
razvojem (Videmšek in Pišot, 2007).
Predvsem v zgodnjem otroštvu, je močno razgiban razvoj na čustveno – socialnem področju.
Na otrokov čustveni razvoj vplivajo predvsem zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj,
spoznavni procesi in otrokova samodejavnost. V zgodnjem otroštvu se od pozitivnih čustev
precej izraža veselje. Od negativnih čustev pa predvsem strah, jeza in zaskrbljenost, z leti pa
vse bolj anksioznost in zaskrbljenost. Tudi socialni razvoj otroka je odvisen od učenja in
izkušenj. Otrokovo socialno okolje se z odraščanjem vse bolj širi, predvsem z igro v vrstniških
skupinah, v katerih razvija socialne kompetence in samopodobo (Videmšek in Pišot, 2007).

1.5. Gibalne sposobnosti
Za lažje osvajanje raznovrstnih športnih znanj ter kakovostno, primerno in varno
udejstvovanje v športnih dejavnostih, so odločilni dejavnik gibalne sposobnosti (Kovač idr.,
2007). Gibalne sposobnosti so odraz genetskih in okoljskih dejavnikov, ki med posamezniki
naredijo razlike v gibalni učinkovitosti, glede na njihove individualne lastnosti (Jošt, Dežman in
Pustovrh, 1992 v Strel in Kovač, 2000). Ker so gibalne sposobnosti odgovorne za uspešnost
gibalnih akcij in reakcij, so zato obravnavane, kot skupek notranjih dejavnikov, ki so odgovorne
za razlike v človekovi gibalni učinkovitosti (Pistotnik, 2011).
Pistotnik (2011) je zapisal, da obstajajo različna poimenovanja tega podsistema sistema
človeka: fizične sposobnosti, psihofizične sposobnosti, motorične sposobnosti in podobno.
Vendar je v slovenskem jeziku, le termin gibalne sposobnosti tisti, ki natančno opredeljuje
podsistem za gibalno izraznost človeka.
Na osnovi znanstvenih spoznanj je nastalo več različnih modelov delitve gibalnih sposobnosti,
vendar smo se v našem širšem okolju na podlagi spoznanj v svetu odločili za nomotični model
delitve gibalnih sposobnosti, ki temelji na objektivnih rezultatih in preverjenih merskih
instrumentih, ki so bili uporabljeni v mnogih raziskavah. Temu smo dodali še dve sekundarni
gibalni sposobnosti, ki delujeta na nivoju CŽS in sicer sposobnost regulacije energije ter
sposobnost regulacije gibanja (Pistotnik, 2011).
Tema dvema podsistemoma pa je podrejenih šest osnovnih gibalnih sposobnosti:
 moč
 hitrost
 gibljivost

 koordinacija
 gibljivost
 preciznost
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1.5.1. Moč
Predstavlja temeljno gibalno sposobnost, ki nam omogoča izkoriščanje sile pri premagovanju
zunanjih sil. Ker ima moč sorazmerno nizek koeficient dednosti, vrednost znaša približno 0.50,
to pomeni, da se moč lahko v veliki meri z vadbo poveča. Zato je manifestacija moči odvisna
od številnih dejavnikov, od katerih imajo največji vpliv morfološki dejavniki telesa (Pistotnik,
2011).
Poznamo tudi več oblik mišičnega dela. Kadar je režim dela mišice tak, da se mišica krajša
oziroma podaljšuje, govorimo o dinamičnem mišičnem delu, v primeru, da mišica ne spreminja
svoje dolžine medtem ko se v njej povečuje sila, to imenujemo statično mišično delo (Pistotnik,
2011).
Strojnik (1997 v Kovač in Strel, 2000) je zapisal, da pri največjem naporu človeka, lahko pri
specifičnem delovanju živčno – mišičnega sistema govorimo o treh tipičnih pogojih:
 maksimalna moč
 hitra moč
 vzdržljivost v moči

1.5.2. Hitrost
Definirana je kot sposobnost človeka, da izvede gibanje z največjo frekvenco v čim krajšem
času ali da izvede posamezni gib v danih pogojih v čim krajšem času (Strel in Kovač, 2000). Od
vseh gibalnih sposobnosti, je ravno hitrost v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj njen
koeficient znaša 0.90. To pa pomeni, da bi s treningom lahko vplivali na njen razvoj le v 10%
(Pistotnik, 2011).
Hitrost je struktura, ki se manifestira v več pojavnih oblikah (Pistotnik, 2011):
 hitrost reakcije
 hitrost enostavnega giba
 hitrost izmeničnih gibov – frekvenca gibov.

1.5.3. Koordinacija
Koordinacija je sposobnost učinkovite, pravilne ter racionalne izvedbe gibalnih nalog, za kar
mora v telesu potekati načrtovanje gibalnega programa in njegovo uresničevanje. Za širjenje
programskih potencialov je potrebna visoka stopnja plastičnosti živčnega sistema, saj ima
človek z večjo količino podatkov in številnejšimi gibalnimi izkušnjami, večjo možnost za
združevanje le teh v nove kvalitetnejše gibalne odgovore glede na okoliščine, v katerih se
znajde. V največji meri lahko posameznik takšne izkušnje pridobi v obdobju otroštva nekje do

5

šestega leta starosti, kjer je krivulja dojemljivosti za sprejemanje najrazličnejših informacij
največja, saj je to obdobje, ko se mora posameznik vsega naučiti na novo.
Sprejeta struktura obsega šest pojavnih oblik koordinacije, ki se med seboj razlikujejo,
predvsem po načinu obdelave informacij v CŽS (Pistotnik, 2011):







sposobnost realizacije celostnih programov gibanja
sposobnost eksploatacije kinetičnih informacij
sposobnost kinetičnega reševanja prostorskih problemov
sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur
sposobnost timinga
sposobnost koordinacij spodnjih okončin

1.5.4. Gibljivost
Optimalna gibljivost predstavlja merilo zadovoljive telesne pripravljenosti slehernega
posameznika ter enega ključnih dejavnikov, ki vplivajo na dober rezultat športnika. Je
sposobnost človeka, da izvaja velike amplitude gibov v sklepih ali sklepnih sistemih (Pistotnik,
2011). Fiziološko gledano je gibljivost odvisna od velikosti in oblike sklepnih površin, sestave
kostnega in hrustančnega tkiva sklepa, elastičnih lastnosti mišičnega in vezivnega tkiva, ter
centralnega živčnega sistema, ki pogojuje mišični tonus. Uspešnost določajo tudi starost, spol,
telesna temperatura, dnevno obdobje in gibalna dejavnost (Pinter, 1996 v Strel in Kovač,
2000). Koeficient dednosti je je relativno nizek (0.5), zato je s primernim treningom možno v
veliki meri vplivati na razvoj gibljivost

1.5.5. Ravnotežje
Ravnotežje je sposobnost vzpostavljanja in zadrževanja nekega položaja (Strel in Kovač, 2000).
Podobno je ravnotežje opredelil Pistotnik (2011),
Dejavniki, ki pogojujejo ravnotežje poleg ravnotežnega organa, ki se nahaja v srednjem ušesu
in pomagajo pri ohranjanju ravnotežnega položaja, so še čutilo vida in sluha, tetivni in mišični
receptorji, ter receptorji v obsklepnih strukturah in koži (Pistotnik, 2011).
Kmalu so na podlagi izsledkov raziskav izolirali dve dimenziji ravnotežja (Strel in Kovač, 2000):
 dimenzija statičnega ravnotežja (s statičnim naprezanjem zadržati določen položaj)
 dimenzija dinamičnega ravnotežja (premagovanje sile, ki med gibaje ruši ravnotežni
položaj).
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1.5.6. Preciznost
Preciznost oziroma natančnost je sposobnost, da zadenemo določeni cilj ali da vržemo
oziroma vodimo predmet do cilja (Strel in Kovač, 2000). Glede na to teorijo sta se izoblikovali
dve pojavni obliki preciznosti in sicer preciznost z vodenim objektom ter preciznost z
lansiranim oziroma izvrženim objektom (Pistotnik, 2011).
Zaradi slabe raziskanosti te sposobnosti ne obstajajo natančnejše informacije o njeni strukturi,
prav tako so tudi dejavniki, od katerih je odvisna slabo poznani, zato ne moremo določiti
natančnega koeficienta dednosti. Znano pa je, da je preciznost v pozitivni povezavi z ostali
gibalnimi sposobnostmi in njihov višji nivo omogoča doseganje višjega nivoja preciznosti
(Pistotnik, 2011).

1.6. Gibalni razvoj otroka
Razvoj gibalnih sposobnosti otroka se v največji meri odraža v kognitivnem in telesnem
napredku. Viden je kot odraz zorenja z začetkom v predporodni dobi in največjim prirastkom
v zgodnjega otroštva (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Gibalni razvoj predstavljajo
živahne in stalne spremembe v gibalnem vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih
sposobnosti in gibalnih spretnosti (Videmšek in Pišot, 2007).
S primerno količino športne dejavnosti bomo dosegli visok nivo razvitosti gibalnih sposobnosti
ter s tem posledično obogatili proces gibalnega razvoja otroka, ki je močno povezan z
intelektualnimi in socialnimi področjem (Strel in Kovač, 2000).
Stopnje gibalnega razvoja (Gallahue, 1982, v Strel in Kovač, 2000):
Tabela 1. Stopnja gibalnega razvoja (Gallahue, 1982, v Strel in Kovač, 2000)

Faze gibalnega razvoja
Refleksna gibalna faza

Stopnja gibalnega razvoja in okvirno starostno obdobje
 Stopnja vkodiranja informacij (prenatalna faza in do četrtega


Rudimentarna gibalna 
faza

Temeljna gibalna faza



»športna« gibalna faza 



meseca starosti)
Stopnja dekodiranja informacij (od četrtega meseca do enega leta)
Stopnja inhibicije refleksov (od rojstva do prvega leta)
Predkontrolna stopnja (od prvega do drugega leta)
Začetna stopnja (od prvega do tretjega leta)
Osnovna stopnja (od enajstega do trinajstega leta)
Specializirana stopnja (od štirinajstega leta dalje)
Splošna oz. prehodna stopnja (od sedmega do desetega leta)
Specifična stopnja (od enajstega do trinajstega leta)
Specializirana stopnja (od štirinajstega leta dalje)
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V obdobju prvih dveh let življenja je v ospredju skokovit razvoj senzornih in motornih funkcij,
zato po Piagetovi teoriji govorimo o senzomotorni fazi razvoja spoznavnih procesov. To je
obdobje, ko se senzorne in motorne funkcije otroka razvijajo vzporedno. Da pa v tej fazi
dobimo željen učinek, mora otrok imeti primerno količino senzorne spodbude in možnost
gibalnega izražanja (Strel in Kovač, 2000). Na spoznavni razvoj v tem obdobju močno vpliva
plazenje, saj to otrokom pomaga oceniti razdaljo in zaznavati globino. Sposobnost premikanja
iz enega mesta na drugo, odpira nov pogled na svet in predstavlja pomemben mejnik v razvoju
otroka (Papalia idr., 2003).
V času zgodnjega otroštva poteka stalen gibalni razvoj z občasnimi prelomnicami (Strel in
Kovač, 2000). Otroci v tem obdobju zelo napredujejo v grobih spretnosti, na primer v teku in
skakanju ter manipulativnih spretnostih, ki zahtevajo koordinacijo oči in rok, na primer
zapenjanje gumbov ali risanje. Je pa za primeren telesni razvoj otrok, potrebno zagotoviti
aktivno nestrukturirano prosto igro, ki upošteva stopnjo motorične zrelosti (Papalia idr.,
2003).
Pred otrokovim desetim letom v obdobju srednjega otroštva se telesna rast upočasni,
intenzivneje rastejo mišice, otroci imajo vse boljšo koordinacijo in v vse večje veselje jim je
učenje novih veščin. V tem obdobju gre za uporabo temeljnih gibanj v nekoliko bolj kompleksni
in specifični obliki. Zaradi naglega razvoja osrednjega živčnega sistema je to čas optimalnega
učenja, tistih gibalnih dejavnosti, ki so zahtevnejše z vidika gibalnega učenja (Strel in Kovač,
2000). Zelo pogosto otroci v tem obdobju preizkušajo svoja telesa z živahno igro prerivanja, ki
vključuje suvanje, brcanje, prevračanje in držanje nasprotnika. Antropologi domnevajo, da se
je igra razvila iz potrebe po utrjevanju spretnosti, potrebnih za boj in lov in nas opominja na
našo evolucijsko dediščino (Papalia idr., 2003).
Obdobje začeteka najstniških let je zelo občutljivo, saj se ponovno aktivira hitra telesna rast,
predvsem okončin. Zaradi nagle rasti se porušijo ustaljeni gibalni vzorci, kar pripelje do
začasne stagnacije ali celo nazadovanja v procesu razvoja gibalnih potencialov. To povsem
normalen pojav, ki pa otroke zaradi zmanjšane gibalne učinkovitosti pogostokrat odvrne od
športa (Papalia idr., 2003).

1.7. Uspešnost v nogometu
1.7.1. Sodobna nogometna igra
Razvoj nogometne igre je bil v začetku pogojen z izboljšanjem tehničnih sposobnosti, v
nadaljevalnih ciklusih razvoja pa predvsem z izboljšanjem taktičnih in gibalno funkcionalnih
sposobnostih posameznega igralca (Elsner, 2006).
Značilnosti sodobne nogometne igre (Elsner, 2006):
 dinamičnost in visoka organiziranost, ki dopušča svobodo in ustvarjalnost posameznika
 medsebojna skupna komunikacija vseh igralcev
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 reševanje igralnih situacij odvisno od telesne zgradbe, psihičnih in gibalnih sposobnosti,
ter specifičnih nogometnih sposobnosti
 v igri je najpomembnejši igralec z žogo, vsi drugi soigralci pa mu pomagajo s svojo gibalno
dejavnostjo

1.7.2. Sodobni model igralca
S sodobnim modelom igre, posledično lahko govorim o sodobnem modelu igralca, ki s svojimi
večstranskimi sposobnostmi uspešno sodeluje v sodobni igri, kot »univerzalni specialist«
(Radovac, 2009). Tudi Pocrnjič (1999) je mnenja, da se v sodobni nogometni igri od igralcev
zahteva večstranske sposobnosti in znanje, saj lahko le tako celotno moštvo doseže uspeh v
igri.

1.7.3. Gibalne sposobnosti
Jelen (1997 v Pocrnjič, 1999) je na izsledki raziskav 12 in 13 let starih nogometašev ugotovila,
da so za uspeh v nogometni igri z vidika osnovnega gibanja najpomembnejša:
 eksplozivna moč
 hitrost
 koordinacija
V delu nogometnega gibanja pa:
 hitrost vodenja žoge
 hitrost krivočrtnega teka
 natančnost zadevanja cilja
Raziskava Jelena je tudi pokazala, da obstaja visoka povezanost vseh teh dejavnikov z
uspešnostjo v igri v tej starostni kategoriji.

1.7.4. Telesne značilnosti
Manjši pomen uspešnosti nogometaša v sodobni nogometni igri imajo telesne značilnosti.
Ramadan in Bryd (1987 v Pocrnjič, 1999) sta ugotovila, da pri nogometaših z izjemo vratarje
prevladuje kompaktnejša morfološka konstitucija (mezomorfni tip), v zadnjih letih pa je kljub
temu vidno opazen trend višjih, skladno grajenih in močnejših igralcev na vseh igralnih
pozicijah (Pocrnjič, 1999).
Pocrnjič (1999) navaja najpomembnejše telesne značilnosti:
 večja relativna masa
 malo podkožnega maščevja
 telesna višina ( 170-188 cm )
Zelo podobno predvideva, tudi avstrijski model (Elsner, 1997):
9

 višina igralcev: 175 cm in več
 višina vratarjev: 180 cm in več
 tolšča:; max do 11% - na hrbtu in trebuhu minimum
Poleg motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti so pri modelu sodobnega
nogometaša zelo pomembne tudi njegove funkcionalne zmožnosti. Gre za področje
vzdržljivosti v igri, ki vsebuje kombinacijo anaerobne in aerobne vzdržljivost, kjer prevladuje
prva (Elsner, 1997).

1.7.5. Uporabnost napovedovalnega modela za nogomet
Temeljni namen ekspertnega modeliranja je odkrivanje športnih talentov in njihovo
usmerjanje v športne panoge. Pri tem pa ne gre samo za odkrivanje nadarjenosti, ki bi vodila
do vrhunskih rezultatov, temveč tudi za svetovanje otrokom, ki nimajo želje ali možnosti,
ukvarjati se z vrhunskim športom (Bednarik idr., 1997).
Na podlagi temeljnega ekspertnega modeliranja (Izbor in usmerjanje otrok v športne panoge
na podlagi ekspertnega modeliranja) je bil razvit napovedovalni model za nogomet. Temeljni
razlog razvoja takšnega modela tiči v naboru mnogih sposobnosti in lastnosti
psihosomatičnega statusa, s katerimi želimo lažje napovedati kakovost sodelovanja igralca v
igri, saj gre za kombinacijo nekaterih morfoloških značilnosti, energijskih in informacijskih
potencialov v povezavi s specifičnimi nogometnimi gibanji (Elsner, 1997).
Pocrnjič (1999) je v svojem doktorskem delu raziskoval napovedovalno vrednost ekspertnih
modelov, s katerimi bi lahko objektivno iskali morfološko in motorično nadarjene nogometaše,
ocenjevali njihovo potencialno uspešnost in spremljali proces treninga, pri čemer je prišel do
naslednjih spoznanj:
 majhna povezanost ocen temeljnega ekspertnega modela z njihovo uspešnostjo v igri
 vzorec merjencev se ni bistveno razlikoval po morfoloških spremenljivkah v šolskem
športnem kartonu, glede na populacijo otrok enake starosti v Sloveniji
 razlika med otroki v vzorcu in otroki v populaciji se je pokazala v kožni gubi nadlahti, ki je
v povprečju tanjša pri mladih nogometaših
 nogometaši zajeti v vzorec merjencev so bili od svojih vrstnikov v Sloveniji v povprečju
boljši v testih poligon nazaj, skok v daljino in tek na 60 in 600m.
Potrebno je tudi omeniti, da je pri napovedovalnem modelu za nogomet ni mogoče
kontrolirati vseh dejavnikov, ki napovedujejo uspešnost nogometaša. Predvsem vedenjskih
lastnosti igralcev, ki niso pod vplivom genetskih faktorjev in na katere je v mladosti moč
vplivati. Za uspešno udejstvovanje v nogometni igri je pri nogometašu zelo pomembno, da
ima razvito optimalno agresivnost, anksioznost, ekstraventiranost, intrinzično motivacijo in
trdoživost, saj lahko le na takšen način v največji meri izrazi svoje gibalne sposobnosti. Teh
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dejavnikov pa zgoraj opisani napovedovalni model ne vsebuje, zato ne moremo trditi, da velja
za najbolj uporabnega oziroma zanesljivega.

2. Cilji in hipoteze
2.1. Cilji diplomske naloge
Osnovni cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali so med igralci 1. in 3. Slovenske nogometne lige
obstajale razlike v telesnem in gibalnem razvoju v otroštvu in adolescenci.

2.2. Hipoteze
H1: Igralci 1. nogometne lige so že v obdobju otroštva dosegali višjo stopnjo gibalne
učinkovitosti od igralcev 3. nogometne lige.
H2: Gibalni razvoj v otroštvu je pozitivno povezan s kasnejšo športno uspešnostjo v nogometu.
H3: Med igralci 1. in 3. Slovenske nogometne lige v otroštvu ni bilo statistično značilnih razlik
v gibljivosti in hitrosti izmeničnih gibov.

3. Metode dela
3.1. Vzorec merjencev
Vzorec merjencev predstavljajo nogometaši članskega moštva nogometnega kluba Domžale,
ki igra v 1. SNL in Bravo Publikum, ki igra v 3. SNL. V vzorec je vključenih 34 igralcev, izmed
katerih jih 17 prihaja iz nogometnega kluba Domžale in 17 iz nogometnega kluba Bravo
Publikum.

3.2. Vzorec spremenljivk
Neodvisne spremenljivke:
 razred
 liga
Vzorec odvisnih spremenljivk vključuje rezultate merskih nalog merske baterije SLOfit Športnovzgojni karton:
11

 telesna višina (ATV);
 telesna masa (ATT);
 kožna guba nadlahti (AKG);
 dotikanje plošče z roko (DPR);
 skok v daljino z mesta (SDM);
 premagovanje ovir nazaj (PON);
 dviganje trupa (DT);
 predklon na klopci (PRE);
 vesa v vzgibi (VZG);
 tek na 60 metrov (T60);
 tek na 600 metrov (T600).

3.3 Način zbiranja podatkov
Podatke Športnovzgojnega kartona smo zbirali s pomočjo nogometašev, ki so bili v obdobju
osnovne in srednje šole vključeni v sistem SLOfit in so pisno soglašali z uporabo njihovih
podatkov v namene pričujoče analize. V predstavitvi so bili seznanjeni z namenom raziskave
in obdelave.
Vsi podatki so bili v fazi obdelave in interpretacije uporabljeni v anonimizirani obliki.

3.4. Statistična analiza podatkov
Zbrane podatke smo analizirali s statističnim programom IBM SPSS 24 (SPSS Inc., Chicago,
Illinois, ZDA) in s programom Microsoft Excel (Microsoft, Washington, ZDA). Vsem gibalnim
testom smo glede na nivo igranja nogometa izračunali mere osnovne statistike (povprečja in
standardne odklone).
Za testiranje razlik v uspešnosti gibalnih testov, glede na nivo igranja nogometa smo uporabili
t-test za neodvisne vzorce, kjer smo predhodno preverili predpostavki o homogenosti varianc
(Levenov test) in normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov test). V primeru ugotovljenih
značilnih vrednosti ene izmed predpostavk smo uporabili neparametričen test (MannWhitneyev test).
Podatke smo analizirali pri stopnji tveganja 5%. Rezultati so predstavljeni v tabelah.
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4. Rezultati in razprava
Tabela 2. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednostih morfoloških značilnostih v OŠ in SŠ

Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
143
146
µ
54,97
52,43
OŠ
2,42
0,02
SD
9,87
7,94
TATV
N
29
57
µ
55,08
53,38 -1,23
SŠ
0,22
SD
8,97
7,74
N
143
146
µ
52,62
51,11
OŠ
2,15
0,03
SD
6,17
5,81
TATT
N
30
57
µ
54,13
52,14 -1,84
SŠ
0,07
SD
5,57
5,80
N
142
145
µ
53,61
52,86
OŠ
0,71
0,48
SD
8,37
9,40
TAKG
N
28
57
µ
57,43
54,04
SŠ
1,68
0,10
SD
9,28
8,48
Legenda. SNL-Slovenska nogometna liga; µ-povprečje, SDstandardni odklon; t-testna statistika; p-statistična značilnost ttesta; T-T vrednost; ATV- telesna višina, ATT-telesna masa; AKGkožna guba nadlahti

V Tabeli 2 je prikazana primerjava t-vrednosti morfoloških značilnostih med različnima
nivojema igranja nogometa za osnovnošolce in srednješolce. Rezultati kažejo, da je v otroški
dobi obstajala statistično značilna razlika v telesni višini med sedanjimi igralci 1. In 3. SNL v
telesni višini (t=2,42; p=0,02) in masi (t=2,15; p=0,03). Rezultati kažejo, da v kožni gubi nadlahti
v otroškem (t=0,71; p=0,48) in srednješolskem obdobju (t=1,68; p=0,10) ni bilo statistično
značilnih razlik med igralci 1. In 3. SNL. Ugotovili smo, da so imeli v osnovni šoli višjo telesno
višino in maso tisti fantje, ki danes igrajo v 1. SNL. V srednji šoli ni bilo statistično značilnih
razlik med sedanjimi igralci 1. In 3. SNL v telesni višini (t= -1,23; p=0,22), pri telesni masi pa se
kažejo manjše razlike v prid prvoligašev, kjer pa sicer nismo ugotovili značilnih razlik (t= -1,84;
p=0,07).
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Tabela 3. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti dotikanja plošč z roko v OŠ in SŠ
Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
143
146
µ
55,68
52,43 -3,44
OŠ
0,00
SD
8,67
8,14
TDPR
N
30
56
µ
57,38
52,84 2,70
SŠ
0,01
SD
6,54
7,86
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; DPR-dotikanje
plošče z roko

V Tabeli 3 je prikazana primerjava t-vrednosti rezultata dotikanja plošč z roko med različnima
nivojema igranja nogometa v obdobju osnovne in srednje šole. Rezultati kažejo, da prihaja do
statistično značilnih razlik med ligama v številu dotikov pri OŠ (t= -3,44; p=0,00) in SŠ (2,70;
p=0,01). Pri obeh starostnih skupinah so bili v OŠ in SŠ uspešnejši igralci, ki danes igrajo v 1.
SNL. Razlika med igralci obeh lig v uspešnosti DPR se je ohranila tudi v prehodu iz osnovne v
srednjo šolo.

Tabela 4. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti skoka v daljino z mesta v OŠ in SŠ

Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
140
145
µ
58,36
56,99 -1,55
OŠ
0,12
SD
7,71
8,57
TSDM
N
29
54
µ
55,61
55,50 0,06
SŠ
0,95
SD
7,14
8,42
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; SDM- skok v
daljino z mesta

V Tabeli 4 je prikazana primerjava t-vrednosti v dolžini skoka v daljino z mesta med igralci 1.
In 3. SNL v OŠ (t=-1,55; p=0,12) in SŠ (t=0,06; p=0,95). Rezultati kažejo, da v eksplozivni moči v
osnovnošolskem in srednješolskem obdobju ni bilo razlik med igralci obeh lig. Rahlo višje
vrednosti imajo v obeh stopnjah šolanja nogometaši, ki igrajo v prvi ligi.
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Tabela 5. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti poligona nazaj v OŠ in SŠ

Liga
t
p
1. SNL
3.SNL
N
140
145
µ
56,35
57,27 -1,10
OŠ
0,27
SD
9,02
8,83
TPON
N
28
55
µ
55,10
58,90
SŠ
-2,21
0,03
SD
6,38
7,86
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-vrednost; PON-poligon nazaj
Spremenljivka

V Tabeli 5 je prikazana primerjava t-vrednosti poligona nazaj med igralci 1. In 3. SNL v OŠ in
SŠ. Rezultati kažejo, da v OŠ v koordinaciji gibanja celega telesa med igralci obeh lig ni bilo
razlik, so se pa razlike statistično značilno izrazile v SŠ (t= -2,21; p=0,03), pri čemer so imeli
skromnejše rezultate nogometaši, ki igrajo v 3. SNL.

Tabela 6. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti dvigovanja trupa v OŠ in SŠ

Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
139
141
µ
58,68
61,68 -2,62
OŠ
0,01
SD
8,17
8,46
TDT
N
27
55
µ
60,36
64,62 -1,54
SŠ
0,12
SD
9,51
7,65
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; DT-dvigovanje
trupa

V Tabeli 5 je prikazana primerjava t-vrednosti dvigovanja trupa med igralci 1. In 3. SNL v OŠ in
SŠ. Rezultati kažejo, da so bile razlike v osnovnošolskem obdobju statistično značilne (t= -2,62;
p=0,01), pri čemer so višje rezultate dosegali kasnejši igralci 3. SNL, v SŠ pa nismo ugotovili
značilnih razlik.
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Tabela 7. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti predklona na klopci v OŠ in SŠ

Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
141
146
µ
52,37
52,85
OŠ
-0,93
0,36
SD
8,12
9,82
TPRE
N
28
55
µ
51,58
50,81 0,37
SŠ
0,71
SD
7,63
11,20
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; PRE-predklon
trupa

V Tabeli 7 je prikazana primerjava t-vrednosti predklona na klopci med igralci 1. In 3. SNL v OŠ
in SŠ. Rezultati kažejo, da niti v OŠ niti v SŠ med igralci obeh lig ni bilo statistično značilnih
razlik (p>0,05). Vrednosti ene in druge skupine so namreč skoraj enake.

Tabela 8. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti vese v zgibi v OŠ in SŠ

Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
141
143
µ
52,82
54,74 -1,54
OŠ
0,12
SD
7,19
9,49
TVZG
N
30
55
µ
52,22
53,88 -1,25
SŠ
0,21
SD
4,98
6,23
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; VZG-vesa v zgibi

V Tabeli 8 je prikazana primerjava t-vrednosti vese v zgibi med igralci 1. In 3. SNL v OŠ in SŠ.
Rezultati kažejo, da tudi v tej merski nalogi v obdobju osnovne in srednje šole med obema
skupinama igralcev ni bilo statistično značilnih razlik.
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Tabela 9. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti teka na 60m v OŠ in SŠ

Liga
t
p
1. SNL
3.SNL
N
136
140
µ
59,74
62,07 -2,07
OŠ
0,04
SD
8,60
9,13
TT60
N
27
52
µ
62,97
64,50
SŠ
-0,56
0,57
SD
9,21
8,93
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; T60-tek na 60
metrov
Spremenljivka

V Tabeli 9 je prikazana primerjava t-vrednosti teka na 60 m med igralci 1. In 3. SNL v OŠ in SŠ.
Rezultati kažejo, da je v osnovnošolskem obdobju obstajala statistično značilna razlika med
kasnejšimi igralci 1. In 3. SNL (t= -2,07; p=0,04), pri čemer so bili uspešnejši nogometaši, ki so
kasneje igrali v 1. SNL. Manjše razlike v prid prvoligašev se kažejo tudi pri srednješolcih, kjer
pa sicer nismo ugotovili značilnih razlik.

Tabela 10. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti teka na 600m v OŠ in SŠ

Spremenljivka

Liga

t
p
1. SNL
3.SNL
N
134
139
µ
61,12
58,70 -1,48
OŠ
0,14
SD
9,72
11,20
TT600
N
28
52
µ
60,80
63,69 -1,54
SŠ
0,13
SD
6,54
8,68
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; T-T vrednost; T600-tek na 600 m

V Tabeli 10 je prikazana primerjava t-vrednosti teka na 60 m med igralci 1. In 3. SNL v OŠ in SŠ.
Rezultati kažejo, da v obdobju OŠ in SŠ med obema skupinama igralcev ni bilo statistično
značilnih razlik, čeprav se je pokazal zanimiv trend, da so v OŠ razdaljo 600m v povprečju
hitreje pretekali kasnejši igralci 3 SNL, v SŠ pa se je stvar obrnila v prid igralcem 1. SNL.
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Tabela 11. Razlike med igralci 1. In 3. SNL v t-vrednosti v gibalni učinkovitost v OŠ in SŠ

Liga
t
p
1. SNL
3.SNL
N
124
135
µ
56,91
57,07 -0,63
OŠ
0,53
SD
4,54
5,67
XT
N
24
50
µ
57,22
58,28
SŠ
-1,03
0,30
SD
3,56
3,94
Legenda. µ-povprečje, SD-standardni odklon; t-testna statistika;
p-statistična značilnost t-testa; XT-povprečna T vrednost vseh
motoričnih testov
Spremenljivka

V Tabeli 11 je prikazana primerjava XT-vrednosti gibalne učinkovitosti med igralci 1. In 3. SNL
v OŠ in SŠ. Rezultati kažejo, da v splošni gibalni učinkovitosti v OŠ in SŠ med igralci 1. in 3. SNL
ni bilo statistično značilnih razlik.

Tabela 12. Povezanost med starostjo in gibalno učinkovitostjo pri igralcih 1. In 3. SNL v OŠ in SŠ

Liga

Starost
1,00

r
Starost p
N
177
1. SNL
r
-0,02
p
XT
0,77
N
148
r
1,00
Starost p
N
204
3.SNL
r
0,11
p
XT
0,14
N
185
Legenda. r-korelacijski koeficient; p
statistična značilnost korelacijskega
koeficienta; XT- povprečna T vrednost
motoričnih testov

XT
-0,02
0,77
148
1,00
148
0,11
0,14
185
1,00
185

V Tabeli 12 je prikazana korelacija med starostjo gibalno učinkovitostjo igralcev 1. In 3. SNL v
obdobju osnovne in srednje šole. Rezultati kažejo, da med obema spremenljivkama ni bilo
statistično značilne povezanosti (1. SNL p=0,77; 3. SNL p=0,14). Jakosti povezanosti sta pri
obeh skupinah namreč neznatni.
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5. Sklep
Namen diplomskega dela je bil primerjati telesne značilnosti in gibalne sposobnosti
nogometašev članskega moštva nogometnega kluba Domžal in nogometnega kluba Bravo
Publikum v obdobju otroštva in adolescence ter ugotoviti ali so igralci Domžal že v obdobju
otroštva dosegali višjo stopnjo gibalne učinkovitosti, kot igralci Bravo Publikum in ali bi bilo
mogoče na ta način napovedati, ali je stopnja gibalnega razvoja v otroštvu pozitivno povezana
s kasnejšo športno uspešnostjo v nogometu.
Za analizo telesnih in gibalnih sposobnosti smo uporabili rezultate merskih nalog merske
baterije SLOfit – Športnovzgojni karton. V meritve so bili vključeni nogometaši, ki so v sezoni
2016/2017 igrali za člansko moštvo Domžal v 1. SNL ter člansko moštvo Bravo Publikum v 3.
SNL. Rezultate nogometašev Domžal smo primerjali z rezultati nogometašev Bravo Publikum
na osnovnošolski in srednješolski ravni. Podatke smo analizirali s pomočjo t-testa za neodvisne
vzorce, kjer smo predhodno preverili predpostavki o homogenosti varianc in normalnosti
porazdelitve. V primeru ugotavljanja značilnih vrednosti ene izmed predpostavk smo uporabil
neparametrični test (Mann-Whitneyev test). Podatke smo analizirali pri stopnji tveganja 5%.
Pri morfoloških značilnostih smo ugotovili, da so imeli višjo telesno višino in težo v obdobju OŠ
tisti igralci, ki igrajo v 1. SNL, v SŠ pa se obe skupini igralcev nista bistveno razlikovali. Pri
vrednosti kožne gube nadlahti, se osnovnošolci na različnih nivojih igranja nogometa niso
bistveno razlikovali. Pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju SŠ je opaziti rahlo nižje vrednosti kožne
gube pri igralcih 1. SNL. Večina avtorjev morfologiji dodeljuje nekje 25% delež pri uspešnosti
nogometaša, ki bo v prihodnje še večji, glede na trend, ki ga je opaziti v nogometu (Pocrnjič,
1999)
Pri rezultatih merske naloge dotikanja plošč z roko, ki meri hitrost izmeničnih gibov rok, smo
ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik med ligama. Pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju
OŠ in SŠ so bili uspešnejši igralci 1. SNL. Glede na analizo, lahko torej ovržemo tretjo hipotezo
v delu, ki predvideva, da med igralci 1. In 3. SNL v otroštvu ni bilo statističnih značilnih razlik v
hitrosti izmeničnih gibov. Rezultati namreč kažejo na boljše prenašanje živčnih impulzov in
počasnejše utrujanje živčnega sistema igralcev 1. SNL.
Z mersko nalogo skok v daljino z mesta merimo eksplozivno moč nog. Po mnenju Pocrnjiča
(1999), gre za eno ključnih sposobnosti modernega nogometaša, ki se po deležu enači s
koordinacijo. Rezultati pa so pokazali, da pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju OŠ in SŠ ne prihaja
do značilnih razlik med ligama pri nobeni od starostnih kategorij, je pa rahlo višja vrednost pri
igralcih v 1. SNL.
Pri merski nalogi poligon nazaj, izmerimo koordinacijo gibanja v prostoru posameznika.
Rezultati kažejo, da pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju SŠ prihaja do značilnih razlik med ligama
v času poligona, kjer so imeli slabši čas nogometaši, ki so igrali v 3. SNL. Po mnenju Pocrnjiča
(1999) je v začetku športne poti koordinacija nog pomembna za osvajanje zahtevnih tehničnih
elementov, zato ji v nogometu dajemo velik pomen. Glede na dobljene
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rezultate lahko sklepamo, da je dober rezultat pri poligonu nazaj v določeni meri napoveduje
uspešnost nogometaša v kasnejših obdobjih.
Vzdržljivost v moči mišičja trupa, smo preverjali z mersko nalogo dvigovanje trupa. Rezultati
kažejo, da prihaja do značilnih razlik med ligama v dvigovanju trupa. Pri igralcih 1. In 3. SNL v
času OŠ in SŠ so bili uspešnejši nogometaši 3. SNL.
Pri merski nalogi predklon trupa pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju OŠ in SŠ ni prišlo do značilnih
razlik v gibljivosti nog in spodnjega dela hrbtenice. Ker so vrednosti skoraj identične, lahko
torej sprejmemo del tretje hipoteze, ki predvideva, da med igralci 1. In 3. SNL ni bilo statistično
značilnih razlik v gibljivosti.
Merska naloga vesa v zgibi nam daje podatek o moči in vzdržljivosti rok in ramenskega obroča.
Primerjava rezultatov pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju OŠ in SŠ je pokazala, da v nobeni od
starostnih kategorij ne prihaja do značilnih razlik me ligama. Razlog takšnemu rezultatu
pripisujemo manjši povezanosti razvitosti zgornjih ekstremitet z uspešnostjo v nogometni igri.
Hitrost celotnega telesa, kot tudi hitrost posamičnega giba sta zelo pomembna v nogometni
igri (Dick, 1997 v Cindrić, 2011). Rezultati kažejo, da pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju OŠ
prihaja do značilnih razlik me ligama v času teka, kjer so bili uspešnejši nogometaši 1. SNL. Pri
igralcih 1. In 3. SNL v obdobju SŠ se pojavljajo manjše razlike v prid prvoligašev, kjer sicer nismo
ugotovili značilnih razlik. Vendar je potrebno poudariti, da nogometaš le redko opravi hitre
teke premočrtno, saj se hitrost nogometaša večinoma odraža na zapleten način, ki vključuje
šprint s spremembami smeri gibanja z žogo ali brez (Cindrić, 2011).
Tek na 600 m je pokazatelj splošne vzdržljivosti. Rezultati primerjave časa teka na 600 m
kažejo, da pri igralcih 1. In 3. SNL v obdobju OŠ in SŠ ne prihaja do značilnih razlik med ligama
pri nobeni starostni kategoriji. Kljub neznačilnim razlikam so bili v osnovni šoli za odtenek
hitrejši nogometaši 3. SNL, medtem ko so se v srednji šoli razlike spremenile v prid
nogometašev, ki so igrali v 1. SNL. Verjetnost takšnemu rezultatu pripisujemo temu, da
nogometna tekma vsebuje kombinacijo anaerobne in aerobne vzdržljivosti ter manjši
usmerjenosti trenažnega procesa v razvoj funkcionalnih sposobnosti v obdobju otroštva.
V primerjavi standardiziranih vrednosti 8 gibalnih merskih nalog, smo primerjali skupno
gibalno učinkovitost pri igralcih 1. In 3. SNL v času OŠ in SŠ. Rezultati kažejo, da ne prihaja do
značilnih razlik v skupni gibalni učinkovitosti med ligama pri nobeni starostni kategoriji. Glede
na dobljene rezultate lahko ovržemo prvo hipotezo, ki pravi da so igralci 1. nogometne lige že
v obdobju otroštva dosegali višjo stopnjo gibalne učinkovitosti od igralcev 3. nogometne lige.
Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da je gibalni razvoj v otroštvu pozitivno povezan s kasnejšo
športno uspešnostjo. Rezultati kažejo, da je korelacija me starostjo in povprečno uspešnostjo
vseh motoričnih testov neznačilna v primeru obeh lig, saj sta jakosti korelacij za obe ligi
neznatni.
Glede na dobljene rezultate lahko popolnoma ovržemo drugo hipotezo.
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Za uspešnost v sodobnem športu strokovnjaki uporabljajo različne zelo kompleksne merske
pristope, kjer poskušajo zajeti bistvene dejavnike, ki določajo uspešnost športnika v določeni
športni panogi. V raziskavi smo primerjali nogometaše 1. In 3. SNL na podlagi treh morfoloških
in 8 gibalnih merskih nalog merske baterije SLOfit – Športnovzgojni karton in ugotovili, da so
njihovi skupni rezultati merskih nalog praktično ne razlikujejo skozi vsa leta šolanja. Pri testih
koordinacije, hitrosti teka in eksplozivni moči, ki imajo največji delež vpliva na uspešnost
nogometaša, rezultati kažejo značilne razlike v prid nogometašev 1. SNL. Povsem verjetno bi
bilo za pričakovati večja odstopanja v rezultatih, če bi uporabili specifične merske naloge, ki so
bolj značilne za nogometno igro. Nogomet je namreč igra z žogo, zato je zelo pomembna
sposobnost upravljanja z žog, saj poleg konativnih ter kognitivnih sposobnosti v veliki meri
odloča o pravočasni, pravilni in racionalni motorični izvedbi.
Pri rezultatih moramo upoštevati tudi možnost človeške napake pri merjenju in zapisovanju
rezultatov meritev oziroma nepravilnemu izvajanju meritev. Ena od spremenljivk, ki je imela
zagotovo vpliv na dosežene rezultate, a je nismo morali določiti je zagotovo motivacija
nogometašev za izvajanje merske naloge. V tej smeri bi lahko predvidevali, da podobno raven
motivacije nogometaši prikažejo na treningih in tekmah in da je to velik dejavnik njihove
nogometne uspešnosti. Bistveno in najpomembnejše spoznanje, ki smo ga v raziskavi gibalne
učinkovitosti v obdobju otroštva in mladostništva med igralci 1. In 3. SNL ugotovili je, da ni
mogoče natančno napovedati uspešnost posameznika v nogometni igri na podlagi podatkov
Športnovzgojnega kartona, saj na to v veliki meri vplivaj številni drugi dejavniki, ki so s stališča
nogometne igre pomembnejši.
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