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CILJI TRENINGA: 
trening podajanja in sprejemanja žoge z notranjim delom stopala (75 min) 
 
Pred treningom se igralcem demonstrira: 
vodenje žoge z zgornjim delom stopala 
pozornost mora biti na smeri stojne noge (naravnost), na pokrčenosti stojne noge, peta proti zadnjici, 
pri udarcu trd gleženj, udarec z zgornjim delom stopala (nartom) v središče žoge, žoga naj igralcu ne 
uide – igralec naj jo ima vedno pod kontrolo, igralec naj bo pri udarcu rahlo nagnjen naprej nad žogo 
podajanje žoge 
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, igralec naj bo pri udarcu rahlo nagnjen naprej 
nad žogo, klicanje imena soigralca ki mu je žoga podana 
sprejemanje žoge 
pozornost mora biti na smeri stojne noge, na pokrčenosti stojne noge, pri sprejemu mehak gleženj, 
sprejem z notranjim delom stopala, igralec naj bo pri sprejemu rahlo nagnjen naprej nad žogo, 
amortiziranje energije žoge pri sprejemu  
 
potrebna oprema 
stožci, žoge, markirne majice 
 
UVODNI DEL (OGREVALNI DEL – RAZTEZANJE) 
črni mož z žogo (10 min) 
demonstracija vodenja žoge, na eni strani igrišča je igralec ki se mu reče črni mož, igralce na drugi 
strani vpraša »kdo se boji črnega moža?«, ostali igralci mu odgovorijo da nihče, nakar jih pa prične 
loviti, črni mož in igralci lahko tečejo samo naprej (lahko tudi levo ali desno, vendar vedno naprej – 
nikoli nazaj) na drugo stran igrišča, ulovljeni igralec postane črni mož, na kar skupaj s prvim črnim 
možem lovita igralce skupaj, igralce opozarjati na pravilno vodenje žoge z zgornjim delom stopala in 
nad pregledom med igro 
 
ogrevalne/raztezne vaje (8 min) 

− kroženje z glavo - roke ob bok - razkoračna stoja v višini 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 višini ramen - roke ob bok – 10 x eno stran – 10 x v drugo 
stran, 

− kroženje s koleni - razkoračna stoja v višini 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: Streetching – glej tudi pod 
www.nogometni-trener.com/treningi/raztezne vaje), 

 
GLAVNI DEL 
podajanje in sprejemanje žoge (20 min) 
ponovna demonstracija udarjanja in sprejemanja žoge, igralci so obrnjeni drug proti drugemu na 
razdalji 5 m, vsak par ima svojo žogo, igralci imajo obvezno dva dotika (podaja-sprejem), sprejem z 
eno nogo, podaja z drugo nogo, vsak par si šteje podaje do prve napake, kjer se vse podaje izničijo, 
po podaji so igralci v nizkem skippingu in čakajo na sprejem žoge 
    5m     
 

                    (podaja/sprejem) 1m 
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možne variacije: 
podaje z mesta (dva dotika – sprejem in podaja) 
podaja iz teka proti žogi (en dotik – podaja znotraj označenega prostora, po podaji se igralec v teku 
nazaj vrne na prvotno mesto 
 
    5m     
 

                   
                                  (podaja)                            (tek)  1m 
 
 
 
igra (25 min) 
pri igri se v prvi polovici igralce opozarja na pravilno vodenje žoge ter pravilno podajo oziroma sprejem 
žoge, 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: Streetching – glej tudi pod 
www.nogometni-trener.com/treningi/raztezne vaje). 
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