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CILJI TRENINGA: 
trening tehnike (80 min), potrebna oprema: stožci, žoge, markirne majice 
 
Pred treningom se igralcem demonstrira: 
podajanje žoge po tleh z notranjim delom stopala 
pozornost mora biti na smeri stojne noge (proti soigralcu ki mu podajamo), na pokrčenosti stojne noge, 
stojna noga mora biti poleg žoge, peta noge s katero žogo udarjamo proti zadnjici, pri udarcu trd 
gleženj udarne noge, udarec z notranjim delom stopala, pri udarcu naj bo igralec nagnjen nad žogo, 
klicanje imena soigralca ki mu je žoga podana 
podajanje žoge po tleh z zgornjim delom stopala (nartom) 
pozornost mora biti na smeri stojne noge (naravnost), peta proti zadnjici, pri udarcu trd in iztegnjen 
gleženj, udarec z zgornjim delom stopala (nartom) v središče žoge, udarec naj bo iz kolena, igralec naj 
bo pri udarcu z zgornjim delom trupa rahlo nagnjen naprej nad žogo, igralec naj udari žogo z 
občutkom in z namenom podati soigralcu v določen cilj (prsa) 
sprejemanje žoge po tleh 
pozornost mora biti na smeri stojne noge, na pokrčenosti stojne noge, peta proti zadnjici, pri sprejemu 
mehak gleženj, sprejem z notranjim delom stopala, pri sprejemu naj bo igralec nagnjen nad žogo, 
amortiziranje pri sprejemu žoge s potegom noge nazaj 
podajanje visoke žoge z zgornjim delom stopala 
pozornost mora biti na smeri stojne noge (naravnost), peta proti zadnjici, pri udarcu trd in iztegnjen 
gleženj, udarec z zgornjim delom stopala (nartom) v središče žoge, udarec naj bo iz kolena, igralec naj 
bo pri udarcu z zgornjim delom trupa rahlo nagnjen naprej nad žogo, igralec naj udari žogo z 
občutkom in z namenom podati soigralcu v določen cilj (prsa) 
podajanje visoke žoge z notranjim delom stopala 
pozornost mora biti na smeri stojne noge (naravnost), pri udarcu trd gleženj, udarec z notranjim delom 
stopala v središče žoge, igralec naj bo pri udarcu z zgornjim delom trupa rahlo nagnjen naprej nad 
žogo, igralec naj udari žogo z občutkom in z namenom podati soigralcu v določen cilj (prsa) 
podajanje visoke žoge z glavo 
igralec vrže žogo, soigralec steče proti žogi in jo z glavo udari nazaj igralcu, pri udarcu z glavo je 
gibanje proti žogi v bokih in ne v vratu, žogo je potrebno zadeti z zgornjim delom čela, roke so v času 
udarca odročene in pokrčene vodoravno, razkoračna stoja v širini ramen, igralec naj udari žogo z 
občutkom in z namenom podati soigralcu v določen cilj (prsa) 
 
UVODNI DEL (OGREVALNI DEL – RAZTEZANJE) 
podaja žoge v teku (10 min) 
igralci so razdeljeni v pare, vaja poteka čez polovico igrišča, oba igralca sta v nizkem skippingu 
obrnjeni drug proti drugemu na razdalji max 2m, igralec ki teče naprej udarja oziroma podaja žogo z 
zgornjim delom stopala (nartom) izmenjujoč nogi, igralec ki teče nazaj žogo sprejema oziroma 
pripravlja za novo podajo prvega igralca, poudarek naj bo na pravilni izvedbi in čim več dotikih žoge, 
pri drugi vaji se podaja z notranjim delom stopala izmenjujoč nogi, pri tretji vaji igralec ki teče nazaj 
meče žogo z roko soigralcu ki mu žogo vrača z zgornjim delom stopala (nartom) izmenjujoč nogi, pri 
četrti vaji igralec ki teče nazaj meče žogo z roko soigralcu ki mu žogo vrača z notranjim delom stopala 
izmenjujoč nogi, pri peti vaji igralec ki teče nazaj meče žogo z roko soigralcu ki mu žogo vrača z glavo, 
na koncu igrišča zamenjata smeri teka in ponovita vsako vajo tako da oba prideta na vrsto, pozornost 
mora biti na pravilni tehnični izvedbi posamezne nogometne prvine 
 
         max 2m  
 
                   
                                  (podaja)                            (tek)   
(tek) 

                           (ustavljanje/podajanje) 
 
ogrevalne/raztezne vaje (8 min) 

− kroženje z glavo - roke ob bok - razkoračna stoja v širini ramen - celotno telo je pri miru razen 
glava kroži okoli svoje osi – 10 x eno stran – 10 x v drugo stran,  

− kroženje z rokami v nizkem skippingu – roke naj bodo iztegnjene – 10 x naprej – 10 x nazaj, 
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− kroženje z boki - razkoračna stoja v širini ramen - roke ob bok – 10 x eno stran – 10 x v drugo 
stran, 

− kroženje s koleni - razkoračna stoja v širini ramen - roke na kolena ki so rahlo pokrčena – 10 x 
navznoter  – 10 x navzven, 

− kroženje z gležnji – 10 x eno stran – 10x v drugo stran, 

− raztezne vaje pred igranjem nogometa (povzeto po Andresonu: Stretching – glej tudi pod 
www.nogometni-trener.com/treningi/raztezne vaje) 

 
GLAVNI DEL 
trening tehnike in odkrivanja po podaji (30 min) 
s stožci se označi/naredi kvadrat ali pravokotnik odvisno od števila igralcev, razdalja med stožci naj bo 
med 3-5 m (toliko igralcev kot je zunaj, toliko jih naj bo tudi v polju), igralci ob stožcih imajo na voljo 
vsaj dve žogi, igralci v polju se na trenerjev znak prosto gibljejo znotraj označenega prostora in iščejo 
soigralca da izvedejo dvojno podajo z igralcem ob stožcu, pri tem je pomembno klicanje imena 
soigralca ki mu je žoga podana, izvede se vseh pet zgoraj opisanih vaj, poudarek pri tej vaji je na 
hitrem odkrivanju po opravljeni dvojni podaji, igralci ob stožcih vadijo podajanje in ustavljanje pri vajah 
ko ne mečejo žoge, posamezna vaja naj traja 2 minuti, v minuti odmora se ekipi zamenjajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
možne variacije: 
po opravljeni podaji z določenim igralcem mora igralec v polju, preden gre zopet k istemu igralcu 
opraviti vsaj eno dvojno podajo z vsaj enim (dvema, tremi) drugim igralcem 
 
igra (20 min) 
pri igri se v prvi polovici igralce opozarja na pravilno uporabo tehnike med igri, drugi del igre je za 
igralce prost 
 
ZAKLJUČNI DEL (OHLAJANJE) 
iztek/raztezne vaje (10 min) 

− iztek 3 min, 

− raztezne vaje po igranju nogometa (povzeto po Andresonu: Stretching – glej tudi pod 
www.nogometni-trener.com/treningi/raztezne vaje): 

 
Oglasi: 

www.nogometni-trener.com 
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Firax sport shop 
www.firax.si              
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ibapress, fotografiranje 
za vsako priložnost 
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