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CILJI TRENINGA: 
trening podaje in udarca na gol (90 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, 
žoga se udari v njeno središče, klicanje imena soigralca ki mu je žoga podana 
podajanje visoke žoge s sprednjim 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 nazaj za 
žogo, udarec po žogi naj bo pod njenim središčem, klicanje imena soigralca ki mu je žoga podana 
sprejemanje žoge po tleh 
pozornost mora biti na smeri stojne noge, na pokrčenosti stojne noge, 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 
sprejemanje visoke žoge 
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 oziroma navzdol 
udarec na gol z zgornjim delom stopala 
pozornost mora biti na smeri stojne noge, na iztegnjenosti stojne noge ki je hkrati tudi postavljena na 
prstih, peta proti zadnjici, udarec z zgornjim delom stopala v središče žoge, udarec iz kolena, pri 
udarcu naj bo igralec nagnjen nad žogo, izmah udarne noge za žogo (ciljati v daljši vratarjev kot) 
 
UVODNI DEL (OGREVALNI DEL – RAZTEZANJE) 
podaja žoge v teku (10 min) 
ponovna demonstracija udarjanja žoge, igralci so obrnjeni drug proti drugemu na razdalji 15-20 m, 
vsaka trojka ima svojo žogo, vsaka trojka si šteje podaje do prve napake, kjer se vse podaje izničijo, 
po podaji so igralci v nizkem skippingu in čakajo na novo podajo, sredinski igralec odigra dvojno 
podajo po tleh z igralcem na zunanji strani – se obrne in steče proti drugemu igralcu na dvojno podajo, 
igralec na zunanji strani odigra dolgo žogo po zraku na drugega zunanjega igralca ki odigra dvojno 
podajo z notranjim igralcem in nato odigra dolgo žogo po zraku na drugega zunanjega igralca 
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                   (dvojna podaja)                                 (tek)                                   (ustavljanje visoke žoge) 
 
 
 
možne variacije: 
omejiti dotike na dva oziroma enega 
 
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, 

− kroženje z boki - razkoračna stoja v širini ramen - roke ob bok – 10 x eno stran – 10 x v drugo 
stran, 
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− 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 podaje in udarca na gol (40 min) 
igralci so razdeljeni v dve skupini, na levi strani se udarja na gol z levo nogo, na desni strani z desno 
nogo, oddaljenost stožca A do stožca B je 16m, oddaljenost od stožca B do stožca C je 15m, igralec 
pri stožcu A poda (1) žogo po tleh igralcu na stožcu B ki mu žogo poda (2) nazaj, nato igralec pri 
stožcu A poda (3) visoko žogo igralcu na stožcu C, ki žogo sprejem in po tleh poda (4) žogo igralcu B, 
ki mu odigra/poda (5) povratno žogo na udarec (6), udarec naj bo v kot vratarja, za lažjo orientacijo s 
stožci označimo predel kamor naj se cilja, po udarcu se igralci zamenjajo oziroma gre igralec od 
stožca A k stožcu B, igralec od stožca B k stožcu C, igralec od stožca C - igralec ki je udaril na gol 
žogo na gol le to pobere – k stožcu A, vaja se prične na desni strani, ko se poda povratna žoga na 
udarec (6), prične z vajo druga stran, po dvajsetih minutah ekipi zamenjajo strani 
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možne variacije: 
omejiti dotike na dva oziroma enega, lahko se pripravi tekmovanje katera ekipa doseže več zadetkov 
 
igra (20 min) 
igra na polovici igrišča z manjšim številom igralcev (lahko se razdelijo na tri skupine npr. 6:6:6, 7:7:7 
ali 8:8:8 in dva vratarja), omejiti število dotikov žoge na tri, spodbujati igralce na čimprejšnji zaključek 
oziroma udarec na gol, vsaka ekipa igra 12 min oziroma ena tekam traja 6 min, igralci ki ne igrajo med 
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tem časom opravijo trening koordinacije (agility lestve, poskoki s kolebnico ali preko ovir...) ali trening 
tehnike v parih za obe nogi (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)) 
 
udarec na gol z mesta (10 min) 
ponovna demonstracija udarca na gol z zgornjim delom stopala, igralci ciljajo v kot vratarja, za lažjo 
orientacijo s stožci označimo predel kamor naj se cilja, udarja se s polno močjo in iz polnega teka, cilja 
se z določene razdalje (približno 18 m) 
 
možne variacije: 
skladno z dogovorom med vratarjem in igralci, za nad določenim številom prejetih zadetkov opravi 
vratar vaje za moč, v primeru manjšega števila od določenih zadetkov pa opravijo vaje za moč igralci 
 
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 

 

 

 
www.stotin.si  

 www.agencija-m4.com 

 
Firax sport shop 
www.firax.si              

 

www.nogometni-trener.com 

 

 
tukaj je lahko vaš oglas 

nogometni.trener@gmail.com 

ibapress, 
fotografiranje za vsako 
priložnost 

www.ibapress.wordpress.com 

 
kdaj če ne zdaj... FUTSAL 
www.videoslofutsal.com 

www.nogometni-trener.com 

 

 


