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Novo treniranje nogometa:  

 

Vrtec –vaje sodelovanja ( spodbujanje gibanja) 

 

Talna nogometna  tehnika : 

1. podplat: 

 

 

 

 

 

2. Koleno: 

         
 

 

 

 

 

 

3. Glava: 

  

Celotna skica vaje sodelovanja:  najboljše je 3x ponavljanje in zaključek. 

Komunikacijsko vprašanje: kakšni so 

elementi vaje in kako se izvaja vaja? 

Podaje:  

a) Istočasno – znak hop ali … 

b) Po ploskanju 

c) Ustvarjalno (trener ali igralci..) 
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Vrtec vaje- glas A    

Vaje: talna nogometna tehnika – sede (nart, notranja, koleno, rame, glava)   

1. Sede na »pručki«, blazini,tleh…  brez menjave žog(nart, notranja, koleno, rame, glava) 

      

 

 

2. Sede – z menjavo žog (nart, notranja, koleno, rame, glava) 

 

       

 

3. Celotna skica 

Enostavne ideje, vaje so najboljše;  če izberemo 

preveč komplicirane vaje, se takoj pojavijo 

»razdiralne  sile« in to je osnova  za prepir med 

trenerjem in igralci. 

Komunikacijsko vprašanje: ali sem treniral tako 

kot zahteva nogometna igra? 

Kaj je pomembno:  z vajami stremeti samo k 

tistemu, kar je dosegljivo, saj sta notranje  

zadovoljstvo in mentalna stabilnost odvisna  od 

tega ali je vaja uspešno izvedena ali neuspešno. 
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Vrtec – vaje glas E   

Vaje: nogometna tehnika – stoje  a) hoja,  b) tek, c) tek in skok 

 

1. Nivo: žoga v rokah in udarci po žogi (žoga vedno v rokah!!!)  

        

 

 

 

 

 

 

 

Modul izobraževanja: 

1.priprava: doseganje osnov nogometnega  znanja in spoznavanje 

pomena igralčeve volje, nogometnega mišljenja in občutenja v igri. 

Z vajami poskušamo odstranjevati glavne napake, vaje naj bi dajale 

privlačnost do treninga in tudi ščitile naj bi igralce pred negativnimi 

vplivi,ki se pojavijo če so vaje prezahtevne ali če trener nima jasne 

predstave kaj želi doseči z treningom. Predvsem pa se mora pojaviti 

enotnost in sozvočje med vsemi udeleženci v igri. 

Vaje: nart, notranja, zunanja, koleno, rame, glava; 

Igralec vedno opazuje soigralca in vajo poskušata 

istočasno izvajati. 
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Komunikacijsko vprašanje: zakaj in v  kakšen namen je bila vaja izumljena? 

  

Modul izobraževanja:   2. Utrjevanje lastnosti in sposobnosti igralcev in ekipe: dojemanje ideje 

treniranja in igranja in odločanje o pravilnem treniranju in igranju; 

Tu govorimo o načinu, kako igralec osvaja določene ideje, torej igralec mora vsako idejo notranje 

dojeti, dobiti »pomen« vaje, in se truditi v smeri odstranjevanja napačnih informacij o treniranju (teh 

informacij je veliko);  v samem treningu se trener odloča na osnovi temeljitega premišljevanje tudi o 

povsem »navadnih« vajah, ki izgledajo nepomembne, poskuša najti razloge za vsako vajo kako naj 

vaja bogati igro. 

 

 

Glas I                      

Osnovne vaje za razvoj smisla in občutka za delo v skupini 

2.nivo : žoga v rokah ( samo v začetku nato je udarec in žoga je v zraku) in udarci po žogi 

 

       

 

 

Celotna skica vaje: 

Vaje: nart – nart (levi in desni); notranja- 

notranja; zunanja-zunanja; koleno-koleno; rame-

rame; glava(različne kombinacije) 

Govorjenje igralca: »udarim žogo z kolenom.. 

Lahko s podajo, brez podaje, kombinacije… 

Lahko z menjavo mest…. 

Lahko počasi, hitro… 

Komunikacijsko vprašanje: kako so posamezni 

elementi povezani med seboj ? 
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Modulno izobraževanje:  pri tem sklopu govorimo o določenih razmerjih znotraj ekipe in tudi o 

razmerjih v samem igralcu med tehniko, taktiko in kondicijo in seveda o medsebojnem delovanju 

vseh  teh lastnosti in sposobnosti. Treba je vedeti da so vse vaje v nogometu, tako vaje tehnike, 

taktike in kondicije samo sredstvo za izboljšanje igre in niso več cilj samo za sebe, torej cilj ni da 

igralec zna tehnično izvesti pravilno nek udarec, ampak da zna ta udarec uporabiti v igri in je 

podrejen igri ekipe. 

 

 

Glas O                                             

Šola nogometa in vrtec- vaje 

2. Nivo: zaustavljanje; žoga v rokah  - a) v teku in skoku 

         

 

 

Zaustavljanje: vaje za razvijanje pozornosti in 

natančnosti: a)podplat; b) notranja; c) zunanja 

d) koleno; e) prsa; f) glava; g)nart v skoku….. 

različne kombinacije 

Nazaj: opazujeta in pozorno spremljata druge 

igralce. 
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Skica vaje: 

 

Modulno izobraževanje: Razumevanje medsebojnih odnosov v ekipi in igralcu: iskanje pravega 

igralčevega mesta-pozicije v ekipi.  Naše vaje krepijo duh ekipe, igralci pa dobijo občutek za notranje 

dojemanje vaj ter vzpostavijo pristen kontakt med soigralci in ekipo, treningi in tekme se morajo 

vklopiti v širše okolje in s tem tudi igralec reagira na izzive iz okolja; igralec ne sme prehitevati z 

zahtevami po napredku v igri, pa tudi počasen ne sme biti; igralec ureja svoje ambicije, nič ne 

prepušča slučaju, postavlja si cilje, izpolnjuje dolžnosti vse bolje in popolneje. 

 

Glas U  

Vrtec – vaje; ogrevalne začetne vaje (v krogu) – vaje za pogum in izboljšanje zdravstvenega stanja; 

Poznamo naslednje module vaj: 

1. Individualno; igralec in žoga (vaje v krogu) 

2. Dinamične vaje I.nivo in II.nivo 

3. »biba-leze« 

4. Dvojke-sed na žogi.. 

 

Antro-nogometna načela:  

Izmikati se naslednjim napakam:  zatajevati svoja 

občutenja namesto njihovega izražanja; delati si 

pretirano »pozitivne predstave«, sprejeti nekaj brez 

razmišljanja. 
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Novo treniranje;  pri igralcih se pojavljajo tudi   nenamerne reakcije:  gestikulacije in besede 

nestrpnosti, hladne, vlažne in drhteče roke, rdečica od sramu,izguba govora, nepremišljeno smejanje, 

bolečina v trebuhu… 

Novo treniranje;  temperamenti so pomembni dejavniki v izražanju čutilnega življenja; temperamenti 

merodajno vplivajo kaj je PREVEČ  in kaj  PREMALO. Če poznamo temperament  igralca, veliko lažje 

najdemo smer za treniranje. 

 

 

 

Novo treniranje:   delitev trenažnih vsebin pri normalnem procesu treniranja 

a. Vaje sodelovanja in tekmovanja; osnovna uporabna tehnika- 

b. Vaje tekmovanja in sodelovanja; igralne oblike vaje in situacijska vadba (individualna in 

skupinska taktika). 

c. Vaje  pozornosti in tekmovanja; prekinitve v igri (aut, kot, prosti strel, 11m),  

d. Trening – tekme 

2. Gesta – veselost, razposajenost (gibanje s prsti) 

  

Vaje:  (stoje) imena vaj: mlinček,dež ali klavir, 

strela, žiga-žaga, škarje. 

Pomembno: 1,2,3 in ploskanje.. 

Vaje: (kleče) vrtenje z eno roko, z obema rokama, v obe 

smeri;  okoli sebe; gor-dol….kombinacije… 

Opozorilo: žoga se ne gleda pri vaji, govori se kaj se dela, 

opazuje se okoli sebe … 
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Dinamične  vaje:  

- vrtenje glave – kroženje v eno in drugo stran, naprej-nazaj,  levo- desno, ( štejemo, oči 

zaprte) 

 

- dvigovanje in spuščanje ramen, kroženje naprej in nazaj ter istočasno; 

 

- roke kroženje naprej – nazaj, izmenično; 

 

 

- kroženje z boki  v eno in drugo smer, potiskanje bokov naprej – nazaj; 

 

- kroženje z koleni  atletsko in smučarsko; 

 

- vrtenje gležnjev –ena in druga smer, dvigovanje na pete, dvigovanje na prste. 

 

 

Opomba:  vedno se šteje (lahko na glas ali v sebi in tudi igralec govori kaj se dela!!! 

 

                                                                     

1. gesta – vzklik ali vprašanje 

 

 
 

Dualno  treniranje:  zaključni modul treniranja daje igralcu stopnjo nogometnega znanja, ko 

obvlada situacijo na terenu, dobi jasno sliko o cilju in smislu igre; torej čita komunikacijsko 

mrežo tako svoje ekipe kot tudi nasprotne; vendar pa obstaja  nevarnost, da prehitro 

spodbudimo napredek in potem je kvaliteta tehnike slaba, dodelanost taktičnih vaj pa tudi 

nedovršena…     Zato je treba igralce obveščati o njihovem napredku in istočasno pokazati pot 

za dosego višje stopnje znanja, igralci pa si morajo znati ustvariti nekaj lastnega, svojega…. to 

je pot, ki pelje stran od najrazličnejših odvisnosti…. 

Vaje za razvoj  volje;  a) žoga na trebuhu-noge 

naprej, b) glava naprej-žoga pred rokami; c) glava 

nazaj – žoga pred rokami; d) rakova hoja…. 
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3.gesta:  »prekleto pameten« 

Vaje: sed na žogi (dvojke ali trojke) : za razvoj smisla in občutka za sodelovanje v skupini 

- Ploskanje (obe roki, ena roka-druga roka,  kombinacije 

- Dotikanje z nogami ( na tleh, polvisoko) 

- Dotikanje z roko in nogo – izmenično 

- Vrtenje na žogi 

 

      

Novo-nogometno načelo:   ko igralec odhaja iz igrišča izžareva hvaležnost, da je igral, treniral;  daje 

občutek  da je odgovorno treniral, igral; ima spoznanje da je Fair-play zelo pomemben za nogomet. 

 

 

           

 

 

 

 

 

Šola nogometa in vrtec vaje:   za razvoj osnovne motorične sposobnosti 

Rekviziti: velika gumica, mini kolebnice, ribstol, trampolin, gredi, obroči. 

 

 

Danes igralci ne čakajo trenerja, 

ampak trener čaka da so igralci 

sposobni za delo. 

Vaje: skoki-škarjice, sonožno, enonožno, obrati 

,kombinacije…. 

Hoja nazaj, plazenje pod zapreko…. 
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Dualno izobraževanje:   vživljanje igralca v ekipo, ekipe v klub, kluba v okolje: usmerjenost na čim 

bolj popolno vsestransko učenje. 

V tem  modulu pride do izraza talent igralcev, ter seveda vse trenažno obdobje v prejšnjem 

obdobju, ter sposobnost sprejetja zahtev za prestop v višji rang tekmovanja. Trud in napor sta 

usmerjena da se čim več nauči v samem treningu. Opazuje tudi druge igralce vendar jih ne 

kritizira (lahko samo karakterizira soigralce, trenerje) , temveč iz njih vleče vse najboljše za sebe, 

napake soigralcev pa poskuša razumeti in jih nikakor ne obsoja, dolžnost na treningih je vedno 

nad vsako simpatijo ali antipatijo. 

4.gesta : spoznanje 

 

 

Novo-nogometno načelo: današnji čas zahteva v nogometu hitro učenje in prilagajanje, zato je 

pomembno, da znamo gojiti notranji mir in da se iz njega odločamo za pravilno ravnanje. 

Nogomet vzpodbuja in neguje predvsem fizično telo, in tudi nagovarja skozi gibanje otrokov  

mentalni razvoj. 

 

Vrtec vaje in šola nogometa: za povečanje motoričnih sposobnosti … 

 

 

 

 

Ribstol vaje: gor-dol,naprej, Tarzan, v počepu – 

naprej; v počepu postrani, kombinacije.. 

 

Vaje z obroči:  imena vaj: »obleči se«, eden drži – 

drugi gre skozi, (glava naprej – noge naprej) ; trebuh 

v nebo, trebuh v zemljo,Olimpijski  znak… 
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Nogomet je tudi vzgojna in zdravilna dejavnost. 

5.samopotrjevanje 

 

 

 

 

Dualno izobraževanje:  Nogomet uspešno dopolnjuje vzgojno-izobraževalni proces. Nogomet je tudi  

uspešno dopolnilo v procesu razvoja zdravih socialnih odnosov znotraj ekipe, hkrati pa tudi močan 

impulz za osebnostno rast vsakega igralca posebej. 

 

 

 

Vrtec –vaje in šola nogometa: 

 

 

 

 

Vaje na trampolinu: lovljenje ritma v skokih 

(sonožno, enonožno), 

Tek – skok na trampolin – odskok in udarec 

žoge… 

 

Vaje z mini-kolebnico; individualno (stoje   -predklon, zaklon, 

odklon, hoja naprej- hoja nazaj,skoki z vrtenjem kolebnice);  

Sede: razne kombinacije.. v dvojicah: »hi,konjiček«, vrtiljak,… 

Pomembno: štetje , kolebnica na tleh – skoki.. 

 

Vaje za razvijanje pozornosti, natančnosti in telesne 

koordinacije;  prisotna mora biti velika želja , veliko hotenje, da 

se dopusti tudi drugim igralcem da imajo svoj »Jaz«. 



12 
 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dualno izobraževanje:     nogomet skozi svoje delovanje povezuje področja nogometnega mišljenja, 

volje in občutenja ter tako oblikuje – kultivira tudi  estetski čut in ta vloga ne sme biti zapostavljena. 

Cilj nogometa je tudi da pomaga, da postane gibanje igralca, ljubko,neprisiljeno in lepše, torej bolj 

budno, skladnejše s tistim kar igralec kot človek notranje je. Znotraj ekipnega trenažnega dela se 

mora igralec osredotočiti na svoje lastno gibanje, hkrati pa razvijati smisel in občutek za delo ekipe 

kot celote. Če mu oboje uspe, uživa svojo soudeležbo v vzajemnem toku igranja nogometa.       

Vaje z obroči in blazinami (dvojice): ena žoga, dve žogi;  

- Na kolenih nato podaja in menjava mest; 

NAZAJ:  spremeni se v rokometaša ali nogometaša ( to pomeni, da 

se vrača na začetni položaj ali z žogo v rokah ali pa jo vodi z nogo. 

»IZVOLI ŽOGO  IN HVALA LEPA« 

 

Novo-nogometno načelo: 

Naše vaje se uporabljajo da bi igralec utrdil in 

povečal sposobnosti svojega telesa, gibanje v 

prostoru in orientacijo v njem. Te vaje imajo moč, 

saj pomagajo igralcu oblikovati zaupanje vase, s 

tem pa gradijo njegovo notranje ravnotežje. 
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7.gesta – iskrenost občutka 

 

Atletske vaje in žoga: 

1. »odkorak, prekorak, pijanček, hopsanje naprej-nazaj, križni korak,.. 

2. Imitacija – »izbijanje in volej«teki- skoki (posnemanje živali: srne, zajci, medvedi..) 

3. Tek –obrat- 2 obrata- tek nazaj 

4. »Duel- vaje« 

 

 

 

 

Dualno izobraževanje:  vzajemno oblikovanje medsebojnih odnosov v ekipi je kvaliteta, ki jo 

nogomet kultivira na različnih ravneh; 

8.gesta: ljubeznivost 

a. Odkorak  - linija naravnost   ali  športne lestve, ali   stopnice 

  

Istočasno delata vajo in opazujeta eden drugega ter se medsebojno spodbujata !!! 

Dualno izobraževanje: naše vaje se uporabljajo da bi igralec utrdil in povečal sposobnost svojega 

telesa, gibanje v prostoru in orientacijo v njem. Te vaje imajo tudi zdravilno moč, saj pomagajo 

igralcu oblikovati zaupanje vase, s tem pa gradijo njegovo notranje ravnotežje. Naše vaje, ki 

vključujejo podaje, strele, mete, lovljenja večajo igralčevo budnost,ki krepi njegov pogum. 

 

9.gesta: stopiti v kontakt z zunanjim svetom. 

Novo treniranje -:  nogomet je veliko bolj notranje mobilen in fleksibilen kot ga kaže 

sama zunanja slika.  Če je igralec ali trener sposoben to videti, ta pogled lahko daje 

povsem drugačen odnos do treniranja in predvsem do vrhunskega nogometa. 
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a.  prekorak,    »pijanček«,    hopsanje naprej-nazaj,      križni korak,  vse vrste skipinga  ( naprej, 

postrani, visok, nizek… 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.gesta- žalost 

1. Skoki in imitacija voleja in izbijanja: 

- Sonožni, enonožni, (različni odrivi in različni doskoki, obrati) 

- Skačejo kot živali (zajčki, žabe, medvedi, srne…) 

- Hoja – race..     

Postavitev:  najboljša je v dveh ali štirih kolonah po 4 ali 5 igralcev, vedno tudi menjava začetnih 

pozicij, sodelovanje in sinhronizirano delovanje igralcev. 

 

 

 

Novo-nogometno načelo:    do 5-6 leta instinkt za posnemanje. Pojavi se preobrazba nagona za 

posnemanje v sposobnost sprejemanja in to predvsem na osnovi odnosa avtoritete. 

 

  

Zahteve:  vaje se izvajajo v ritmu  hoje in ko se vaja  obvlada v ritmu teka  obeh igralcev ki vadita; 

po obvladovanju osnov pa se poskuša najti ritem skokov; 

Postavitev : v dvojicah , trojkah ali  štirje igralci v vrsti (nato se vedno menjajo 1-2, 2-3, 3-4 in 4-1. 

Menjava začetnih mest; to izboljšuje sposobnost igralcev da se znajdejo na različnih pozicijah, 

kar je izrednega pomena v sami igri. 

Opomba: pri vaji na športnih lestvah:  štetje 1,2,3 in dotik z žogo (eden proti drugemu); kar 

pomeni sodelovanje in pozdrav. 



15 
 

 

11.gesta-razočaranje 

 

 

 

 

 

Duel vaje:  vaje za povečanje volje v nogometu : 

 

 

 

 

VAJE     SODELOVANJA    IN    TEKMOVANJA: 

VAJE   ZA  IZBOLJŠANJE   ČUSTVENEGA   RAVNOVESJA  V   NOGOMETU 

 

 

 

 

Novo-nogometno načelo:  zelo pomembno je da je  trener plemenit in dober človek, ker to deluje 

harmonično na igralca in tudi trening  je bolj prijeten in je lahko tudi bolj naporen. Torej če so ideje nove 

se povečuje volja v nogometu; če se vaje ponavljajo se poveča sposobnost mišljenja.  

Pomembno: če trener nima pozitivnih predlogov, naj ne poudarja »negativnih« . 

 

 

 

Opis vaje:  dve koloni – rahel tek eden 

proti drugemu; nato dotik z 

nogama,….tek naprej in zopet vaja 

1. Noga – noga 

2. Boki - boki 

3. Prsa – prsa 

4. Rame – rame 

Možnosti: z križanjem, brez križanja, 

Variante: a) počep; b) obrat; c) ploskanje  

d) razne kombinacije 

Novo-nogometno načelo:  ob izvajanju in ponavljanju elementov nogometne igre se kultivira povezanost 

in skladnost gibalne organiziranosti telesa s čustveno estetskim področjem ideje samega nogometa.  

Komunikacijsko vprašanje: kako se vaja razvija skozi trening od U8 do višjih selekcij? 
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Vaja: osnovna vaja vodenja in podajanja v sodelovanju dveh igralcev 

 
Vedno in povsod  iščemo dobre lastnosti in sposobnosti v vseh igralcih in lepoto v nogometni 

igri!   

Z ljubeznijo, radostjo in veseljem igrati in spoznavati  nogomet! 

 

 

 

 

 

 

 

Dualno izobraževanje:   v obdobju do 10 leta se oblikujejo osnovne zakonitosti gibanja v vseh smereh  

do takšne mere, da bodo osnova za  nadaljnjo gradnjo nogometnega znanja v prihodnosti. Pri igralcu- 

otroku so telo, čustva in mišljenje v veliko večji meri enotnost kot pri odraslem igralcu. Igralci imajo  

vedno nove individualne sposobnosti in nagnjenja in te se morajo razvijati v naravnem okolju.  Pri  

napačnih idejah je velika nevarnost, ker postanejo negativna izkušnja in zavira razvoj igralca, ki jih  

sprejme kot da so dobre ideje. 

 

 

Vaja: 2:0* (dve žogi)- vodenje (slalom ) in 

podaja  in udarec na gol: 

a)slalom eden   proti   drugemu  (brez podaje) 

b)slalom  in nato podaja soigralcu 

c) podaja in menjava mest  

Zahteve: boljša, slabša, dvignjena.. 

NAZAJ; rolanje in opazovanje soigralcev. 

Komunikacijsko vprašanje: kako se je vaja razvijala skozi trening in sicer od 

U8 do višjih selekcij? 
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Vaja: osnovna vaja podajanja in vodenja  v sodelovanju dveh igralcev 

 

 

 

 

Novo treniranje -:  pri oblikovanju naših trening - vaj se izhaja iz vedenja, da je igralec poln moči  

posnemanja, da intenzivno živi s svetom okoli sebe. Skozi moči posnemanja se lahko popolnoma  

osredotoči na demonstracijski prikaz trenerja. Igralec doživi vpetost v ekipo, vadi  sprejemati in  

dajati… 

 

 

Dualno treniranje: Skupne točke pri vajah 2:0* in 3:0* (dve žogi);  igralci so vedno pod pritiskom, ker  

so v vaji pač dve žogi in vedno mora pričakovati žogo takoj ko je svojo podal svojemu soigralcu, igralci  

so bolj  uspešni če se kličejo pri podajah, (pazi žoga, podaj – daj žogo…), reakcijski čas se jim precej  

popravi, periferni vid se izboljšuje,  bolj se avtomatizira sprejem in različne podaje žoge, igralec 

 »mora« bolj sodelovati v igri,  veliko bolj  je koncentriran v samem delu vaje. 

 

 

 

Komunikacijsko vprašanje: kaj mi ustvarja ugodje in kaj  mi ustvarja 

nelagodje – simpatija  in antipatija? 

Vaja: 2:0* osnovna začetna; podaja , 

zaustavljanje in udarec na gol; 

a) Podaja istočasno pozicija 1 – 2, 

b) Podaja istočasno in menjava mest-

pozicij, 

c) Podaja istočasno pozicija 1-3, 

d) Vertikalna postavitev  pozicija 1-2, 

e) Poševna postavitev in istočasno 

podajanje in križanje ter 

 pri vseh vajah vedno udarec na gol! 

Zahteve:  leva, desna, dvignjena, 

notranja, zunanja, polna… 
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Vaja : osnovna začetna vaja 3:0* (dve žogi) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaja 3:0*(dve žogi) sodelovanje in čitanje 

soigralcev  pri podajah in udarci na gol; 

a)vodenje, podaja – brez menjave mest 

b)vodenje, podaja – menjava mest 

Zahteve: leva, desna, dvignjena, notranja, 

zunanja.. 

Pomembno: klicanje pred podajo!!!, 

Pozicije igralcev: začetna postavitev; Postavitev 

igralcev: horizontalno,  črka L, črka V in obrnjena 

črka L. 

NAZAJ: igralci si podajajo žogo na kratko (biljard) 

Komunikacijsko vprašanje:  ali je zadovoljstvo pri vaji upravičeno ,ali pri napakah v sami vaji kritično 

razmišljam? 



19 
 

 

Vaje sodelovanja in situacijska vaja 4:0* dve žogi 

 
Variante postavitve: v kvadrat ali pravokotnik ali pa v karo: vedno pa je potrebno zaključiti z 

udarcem  na gol:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembno: vaje se mora tolikokrat ponoviti, da postane »dolgočasna« kar pomeni da jo 

lahko izvajamo avtomatično, da se koncentracija in pozornost ne usmerjata več na samo 

izvedbo vaje ampak na notranji mentalni pomen  in s tem se uporabnost vaje v sami tekmi 

izredno poveča. 

 

Situacijska vaja 4:0* (dve žogi) 

Horizontalna postavitev: 

a) Podaje 1-2 in 4-3 nato 3-1 in 2-4 

to so obvezne podaje potem pa 

prosto in po občutku… 

zahteve: »ne podaj žoge igralcu 

ki stoji in čaka«,  

b) Prosto podajanje in kombinacije 

z menjavo mest.  

Vedno se  menja pozicija: torej 

1 na 2, 2 na 3, 3 na 4 in 4 na 

1….in nato se vaja zopet ponovi. 

NAZAJ: kratke podaje in 

opazovanje ostalih igralcev. 

Smer igre                                 smer igre  

Komunikacijsko vprašanje:  kakšen pomen imajo različni tipi vaje – predvsem 

postavitve od horizontalne do ostalih. Kakšni so notranji aspekti vaje in kakšni 

so zunanji aspekti vaje? 
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Osnovna vaja 1:0 poligon 

 

Novo-nogometno načelo: praktična navodila v nogometu so zato, da se jih preizkusi na tekmah in 

treningih in da bi bili kot dejstva prikazana v praksi. Informacije in dejstva iz celega nogometnega 

sveta vplivajo na kvaliteto igralca. Igralec je kompleksen in kompliciran, ker je pač povezan z vsemi v 

okolju, pa če to želi ali pa ne. 

 

 

Dualno izobraževanje: glede na razvoj igralca moramo videti kakšne so naloge vsakega igralca 

posebej in kakšne so zunanje okoliščine. V igralcu, ki želi napredovati mora biti večja resnost in večja  

radovednost kot pri drugih igralcih. Trenerji moramo stremeti da pokažemo, predstavimo ideje, vaje 

ki imajo globok pomen za samo igro in da imajo tudi močan vpliv na igralca, to pa ni mogoče brez 

resnega in sistematičnega trenažnega procesa. 

 

 

Pomembno opozorilo: tudi najboljši programi se lahko hitro izjalovijo 

in to strahotno. Vedno se lahko pojavijo vprašanja, ki precej 

presežejo posamezno področje ki ga zajema določen program. 

 

Vodenje in dribling med klobučki: 

- Vodenje in driblingi; 

- a)Slabša noga enako 

- b)Dvignjena enako 

 



21 
 

 

Vaja: vodenje, podaje  
2:0 ena žoga: osnovna - začetna vaja pozicije 1-2, 1-3, 1-4  povratne žoge 

   

 

 

Dualno izobraževanje: igralec ustvarja v sebi nogometne misli o tem kar mu njegova čutila objavljajo  

kot nogometni svet.  Igralec mora formirati jasne slike o dogodkih na treningu ali tekmi, ki pa gredo  

eden za drugim (dogodki), ne dajati prehitrih zaključkov… vaje morajo biti izgrajene glede na  

mišljenje, torej nogometne misli morajo biti najprej v vajah, igri s tem si lahko pridobi tudi  

sposobnost predvidevanja igre nasprotnega igralca. 

 

 

 

Novo-nogometno načelo: Vedno in povsod  iščemo dobre lastnosti in sposobnosti v vseh igralcih in 

lepoto v nogometni igri!   Z ljubeznijo, radostjo in veseljem igrati in spoznavati  nogomet! Igralec 

mora vedeti: »dober spomin je otrok pozornosti!« . Prave ideje na pravem mestu in ob pravem času 

se ne spomni tisti, ki ima »misli-lutalice«. 

 

Podaja - povratna žoga in 

sodelovanje z soigralcem: 

- vodenje –in podaja soigralcu, 
- slabša noga enako, 
- dvignjena žoga 
Čas: po 4min, vmes najprej 

dinamične vaje 2min, drugi odmor 

raztezne vaje v mirovanju 

(stretching vaje) 

Zahteve: desna, leva, notranja, 

zunanja, polna. 

Igralca se selita iz 1-4, pred povratno 

žogo  dela igralec »finto«, in vrača 

nazaj z različnimi deli noge, telesa. 

 

Vaja se izvaja na ½ igrišča. 



22 
 

 

Novo-nogometno načelo: ekipa, igralci morajo vse bolj razvijati višje sposobnosti da bo razvoj igre 

naredil preskok na višji nivo. Trening ni nekaj za subjektivno zadovoljevanje, temveč je dolžnost in 

odgovornost za pravilen razvoj.  Kar se zamudi, prepusti, preskoči to se ne da nadoknaditi ; vse mora 

biti ob svojem času in pravočasno. Trener pa mora povedati načela po katerih trenira in vodi ekipo. 

Igralne vaje tekmovanja: 2:1  

 

 

Dualno treniranje:   

Sonce1;   če igralec naredi nekaj dobrega to ostane v ideji igre.  In med igralci ostane nekaj 

pozitivnega. Igralci morajo izvleči  tisto iz vaj kar je potem preneseno  in  uporabljeno v igri. In ne 

glede kje se igra, mora igralec – ekipa pokazati tisto znanje, ki ga je pridobil t treningom …. 

Sneg2;   vaje so praviloma čiste-dobre, slabe postanejo samo če jih igralci ne izvajajo pravilno-

premalo zavzeto..seveda so tudi igralci »dobri« ampak se na napačen način trudijo izvesti vajo. 

Igralec mora odstraniti iz sebe vse kar ga ovira  pri treningu,to pa je problem-izziv!!!! Igralec naj bi 

imel lepe misli, idealno igro in s tem ogromno pridobi na kvaliteti prenosa svojega znanja v dobro 

igro. 

Misel3; misel na samo vajo ostane tudi če se te vaje ne trenira več…In če je igra prepletena z idejami 

iz dobrih vaj – to deluje!!!! 

Ideja4;   igralec dojame vajo šele takrat, če  jo  je zaobjel z srcem. Toda če je igralec »pokvarjen«, mu 

kot trener stojim ob strani in pomagam premagati njegovo »pokvarjenost«. Vedno je treba znati 

iskati  kako imeti rad nogomet. Vse vaje v nogometu niso dobre čeprav so nogometne. Toda če jih 

znamo prilagoditi igralcu, ekipi pa so lahko odlične. 

 

 

2:1;  žoga na vsaki poziciji  (po vsaki akciji se 

menjajo igralske pozicije)  

- Obrambni »šmeka« 

- Napadalca menjata mesto 

- Dvignjena žoga 

- Igralec, ki pričakuje žogo dela finto 
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Novo-nogometno načelo;  nogometne misli, ki so plod večletnega dela so lahko izvor vedno novih in 

novih idej v treningu. S ponavljanjem dobrih vaj se v igralca spusti nogometna moč, ki dela igralca 

sposobnega in močnega in s tem se v igralcu – ekipi sprostijo sile, ki omogočajo kvalitetno igro na 

visokem nivoju. Kdor verjame da samo zmaga daje napredek, poraz pa ruši; ta ne vidi  leta pred 

seboj  ampak samo en dan.  

Vaje: 3:1 in 2:2 postavitev v »karo« in »pravokotno«. 

 

 

Dualno treniranje:  notranja moč, ki jo dobi igralec v potrpežljivem, resnem naprezanju da bi  

spremenil običajen tok treniranja je čedalje bolj pomembna in igralec ne sme popustiti v  

potrpežljivem naprezanju; s tem postane sam sebi nekakšen trener…..Kako se lahko bolje obnaša,  

reagira  pri podobnem primeru v igri…Dobro je da ima igralec notranji občutek za čas (spominjanje) ,  

če tega ni, potem trening in tekme prehajajo v nekakšen kaos.  Doživetje igrišča samo po sebi ne  

pomaga pri dojemanju nogometne igre.    

 

 

 

Izvedba:  

- Vedno z udarcem na gol; 

- Različne kombinacije; 

a) Dvignjena žoga; 

b) Hitra ali počasna; 

c) Menjava mest; 

d) Širjenje ali ožanje; 

 


