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CILJI TRENINGA: 
podaja žoge v prazen prostor (90 min), potrebna oprema: stožci, žoge, markirne majice 
 
Pred treningom se igralcem pojasni: 
da je namen treninga pridobivanje prednosti v napadu z podajo in vtekanjem v prazen prostor za 
nasprotnikovim hrbtom, vaja služi tudi navajanju igralcev na izogib ofsajd položajev 
 
UVODNI DEL (OGREVALNI DEL – RAZTEZANJE) 
podaja žoge in odkrivanje (10 min) 
stožce postavimo v tri ali štiri kotnik (odvisno od števila igralcev) na razdalji 15-20m, pri vsakem stožcu 
naj bodo največ trije igralci, igralci si najprej dve minuti podajajo žogo v smeri urinega kazalca in po 
podaji naredijo premik oziroma tek srednje hitrosti proti podanemu stožcu kjer se postavijo v vrsto 
(vaja 1 – igralec pri stožcu A poda žogo igralcu pri stožcu B in steče v vrsto k stožcu B, igralec pri 
stožcu B žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu C, po podaji steče v vrsto za stožcu C, igralec pri 
stožcu C žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu D, po podaji steče v vrsto za stožcu D, igralec pri 
stožcu D žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu A, po podaji steče v vrsto za stožcu A) po dveh 
minutah obrnejo smer podaje in teka (vaja 2 – igralec pri stožcu A poda žogo igralcu pri stožcu D in 
steče v vrsto k stožcu D, igralec pri stožcu D žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu C, po podaji 
steče v vrsto za stožcu C, igralec pri stožcu C žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu B, po podaji 
steče v vrsto za stožcu B, igralec pri stožcu B žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu A, po podaji 
steče v vrsto za stožcu A), čez dve minuti si igralci najprej dve minuti podajajo žogo v smeri urinega 
kazalca in po podaji naredijo premik oziroma tek srednje v nasprotno smer od podanega stožca kjer 
se postavijo v vrsto (vaja 3 – igralec pri stožcu A poda žogo igralcu pri stožcu B in steče v vrsto k 
stožcu D, igralec pri stožcu B žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu C, po podaji steče v vrsto za 
stožcu A, igralec pri stožcu C žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu D, po podaji steče v vrsto za 
stožcu B, igralec pri stožcu D žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu A, po podaji steče v vrsto za 
stožcu C), po dveh minutah obrnejo smer podaje in teka (vaja 4 igralec pri stožcu A poda žogo igralcu 
pri stožcu D in steče v vrsto k stožcu B, igralec pri stožcu D žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu 
C, po podaji steče v vrsto za stožcu A, igralec pri stožcu C žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu 
B, po podaji steče v vrsto za stožcu D, igralec pri stožcu B žogo sprejme in jo poda igralcu pri stožcu 
A, po podaji steče v vrsto za stožcu C) 
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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, 

− 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) 

 
vtekanje za hrbet soigralca (10 min) 
v skupini so trije igralci postavljeni vzporedno na razdalji 5m – vsi trije pričnejo istočasno teči, srednji 
ima žogo in poda žogo naprej in rahlo proti desnemu igralcu ki v trenutku podaje steče proti sredini 
kjer žogo prejme in jo nato poda naprej in rahlo proti levemu igralcu, po izvršeni podaji steče sredinski 
igralec v šprintu nekaj korakov za hrbet proti igralcu kateremu mu je žogo podal, igralce ki je žogo 
prejel v trenutku podaje steče proti sredini kjer žogo prejme in jo nato poda naprej in rahlo proti levemu 
igralcu, po izvršeni podaji steče sredinski igralec v šprintu nekaj korakov za hrbet proti igralcu 
kateremu mu je žogo podal, igralce je potrebno opozoriti na spremembo ritma teka po izvršeni podaji, 
na točnost in (trenutek) timing podaje ter na držanje razdalje, vaja se dela na razdalji polovice igrišča 
 
                (tek) 
 
 
 
 
                                    (podaja) 
 
 
 
 
 
GLAVNI DEL 
podaja žoge v prazen prostor (20 min) 
z stožci pripravimo dve navidezni črti na razdalji 20-30m, igralce razdelimo v dve ekipi, cilj posamezne 
ekipe je, da poda žogo za hrbet nasprotniku preko določene črte, za zadetek se šteje, ko je podajo za 
hrbet nasprotnika preko črte z vtekanjem v prazen prostor prejel soigralec, cilj ekipe ki polje brani pa je 
preprečitev podaje v prostor 
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možne variacije: 
omejiti dotike na dva oziroma enega, lahko se pripravi tekmovanje katera ekipa doseže več zadetkov, 
ekipa ki doseže zadetek gre v igri z žogo nazaj preko svoje črte in ponovno napada, preko črte mora 
biti opravljena dvojna podaja s soigralcem 
 
igra (30 min) 
v igri na dva gola z vratarji pripravimo poleg igrišča (ki naj bo manjših mer (večja zgoščenost igralcev) 
zaradi lažjega dosega cilja treninga – razumevanje vtekavanja v prazen prostor in v izogib 
nepotrebnemu dodatnemu teku) tudi črte z stožci ki naj služijo za orientacijo kaj smo z zgornjo vajo 
želeli doseči oziroma prikazati, igralci se spodbujajo k vtekanju in podajanju v prazen prostor, v 
začetnih desetih minutah poteka igra s pasivnimi branilci, v drugih desetih minutah igralcem ne sodimo 
morebitnega ofsajda pri podaji in vtekanju v prazen prostor in igre ne prekinjamo na prepovedan 
položaj pa igralce opozorimo, igralce se tudi opozori da je črta iz stožcev zgolj za orientacijo, da naj ne 
postavljajo ofsajd zank in naj igrajo do sodnikovega znaka, v zadnjih desetih minutah pa igramo igro 
tudi z dosojenimi ofsajdi 
 
 
 
                                      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
možne variacije: 
omejiti število dotikov žoge, igralci naj imajo nalogo da se konstantno gibajo (v tem primeru se lahko 
med samo igro naredi tudi kratek premor med katerim se igralce opozori na pomanjkljivosti oziroma 
prednosti pri podaji in vtekanju v prazen prostor), odkrivajo in ustvarjajo prazen prostor za podajo ter 
iščejo priložnost za vtekanje za nasprotnikov hrbet 
 
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 

 

 


