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Priloženi treningi naj služijo za pomoč. So preverjeni in kvalitetni ter zagotavljajo
napredek. Obstaja še vrsta vaj, ki so dosegljive na internetu, vsak trener ima svoje
vaje in poglede, knjiga Branka Zupana (Razvojna pot nogometaša), tuja literatura,
DVD (Josip Vugrinec – Škola nogometa, ... ) Trener mora voditi proces, pripraviti vsak
trening, vedeti kaj želi, cilje pa mora določiti pred sezono. Le tako lahko na koncu
sezone vsi ugotavljajo ali je zastavljeni program realiziran ali ne.

Podaja je samo del pragrama, ki ga mora trener izvajati na področju razvoja
tehnike. Vsak odgovoren in licenciran trener mora pripraviti enake plane tudi za
razvoj drugih področij tehnike in igre za starostno skupino. Ob tem pa mora skrbeti
tudi za učenje na področju taktike, kondicije in osebnostnega razvoja. Tako bomo
lahko govorili o načrtnem delu, imeli bomo vzvode za oceno igralcev in trenerjev,
prav gotovo pa bo to služilo za zagotavljanje napredka in primerjave opravljenega
dela kot tudi izkušnja in model za delo v naprej, ne glede na to, kje bo trener deloval.

2.DEL
VAJE ZA PODAJO
• DIREKTNA PODAJA V FORMACIJI ROMBA
• KOMBINACIJE Z ZAKLJUČKOM
• DIREKTNA PODAJA V OSMICI
• ZAKLJUČEK NA OZKEM PROSTORU
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VAJA 1
Opis vaje:
Vaja za direktno podajo za 5 do 8 igralcev. Vsak se pomakne na mesto naprej. Zadnji igralec
vodi žogo na izhodiščni položaj. Vaja v kvadratu.
4 stožci kot vrata, 1 žoga, velikost kvadrata se prilagaja sposobnostim igralcev – 30 x 30 m,..
Namen vaje:
Podaja z notranjim delom stopala - prva žoga - skozi omejen prostor
Pravilno udarjanje žoge - čvrtso stopalo, kimunikacija z igralcem ki mu podaja
Primerno močna podaja, pred sprejemom opravi igralec lažno gibanje
Igralec sledi podaji.
Navodila:
Osnovna vaja - ogrevanje
Tehnika podaje z notranjim delom stopala
Občutek za moč podaje, točnost. A poda B in odigrata dvojno žogo. A nato odigra diagonalno
žogo na C, ki odigra povratno žogo z B. B odigra diagonalno žogo s C, ki vodi žogo na
izhodiščni položaj. Podaje v obe smeri in za obe nogi.

Variante:
Različna velikost kvadrata
Postaviti ovire ob vodenju na začetni položaj
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VAJA 2
Opis vaje:
Kombinacija in zaključek. Vaja za večkot 4 igralce in vratarja
Razdalja primerna
sposobnosti igralcev od
10-30 m
Namen vaje:
Preprosta kombinacija in
vadba osnovne tehnike
podaje - z notranjim delom
stopala v gibanju – dvojna
podaja in podaja na
tretjega; občutek podaje in
zaključek na gol.
Vaja za obe nogi.
Navodila:
Podaja v gibanju,
vspostaviti komunikacijo (
pogledati soigralca pred
podajo )
Sprememba ritma gibanja
in lažna gibanja
A poda B in išče dvojno
podajo. Nato A odigra
diagonalno podajo na C in zavzame pozicijo B.
C odigra povratno žogo z B in šprinta proti golu. B mu poda pravilno tempirano žogo v
prostor in pravočasno ter
nato zavzame pozicijo C.
C strelja na gol (s prvo žogo
ali sprejemom) ter se vrne
na začetni položaj.
Variante:
V obe smeri
Naravnost po sredini (2
skica)
Pospeševati tempo, razdaljo
in moč podaje
Postaviti pasivnega
nasprotnika
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VAJA 3
Opis vaje:
Uporabi se predhodna vaja tako, da se naredi tekmovanje med ekipama na 2 mala gola. Kdo
bo dosegel več zadetkov v določenem času (5 minut,...)
Vaja za motivacijo in izpopolnjevanje sposobnosti podaje, hitrosti in natančnosti.
Igralce se razdeli v 2 enkoštevilčni skupini, naredi se po več serij po prosti presoji trenerja.
Rekviziti: žoge, 2 mala gola, 4 stožci
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VAJA 4
Opis vaje:
Podaja v obliki osmice. Osnovna vaja za nadgradnjo.
Vaja za ogrevanje. Rekviziti: žoge, 8 stožcev
Najmanj 4 igralci - razdalja primerna sposobnosti igralcev od 15-30 m.
Obe skupini delata istočasno.
Igralec teče za podano žogo, razen po prvi podaji.
Namen vaje:
Preprosta kombinacija in vadba osnovne tehnike podaje - z notranjim delom stopala v
gibanju
Obe nogi
Navodila:
Videti in pogledati soigralca pred podajo
Sprememba ritma gibanja.
A1 odigra dvojno podajo z A2 in nato odigra diagonalno podajo s A3 ter zavzame pozicijo A2.
A3 sprejme žogo in jo v šprintu vodi na začetni položaj.
Variante:
Pospeševati
tempo, moč
podaje,
sprememba ritma,
lažno gibanje
Postaviti ovire na
koncu vaje pri
vodenju na začetni
položaj
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VAJA 5
Opis vaje:
Dvojna in povratna žoga z zaključkom na mali gol.
Žoge, dva mala gola, 6 stožcev
Namen vaje:
Preciznost in menjava ritma ter občutek za žogo.
Vadba kombinacije in vadba osnovne tehnike podaje - z notranjim delom stopala v gibanju
Uvajanje nasprotnika pri dvojni podaji kjer igra srednji igralec dve dvojni žogi.
Navodila:
A poda B, ki vrne žogo in teče proti A kot da mu želi žogo odvzeti. A odigra takoj dvojno žogo
s C, ki poda diagonalno podajo D. Temu teće v pomoč igralec C, ki odigra dvojno žogo z D,
potem ko ga napade igralec F. Po dvojni žogi D sprejme žogo in zaključi na gol.
Igralci se po odigrani žogi pomaknejo za mesto naprej.

Variante:
Pospeševati tempo, razdaljo in moč podaje.
Vaja v obe smeri.
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VAJA 6
Opis vaje:
Kombinacija za zaključek napada skozi sredino
4 igralci in vratar - razdalja med igralci primerna sposobnosti igralcev
Namen vaje:
Preprosta kombinacija in vadba osnovne tehnike podaje pred golom - priprava zaključka
napada
Navodila:
A odigra z B dvojno žogo ter odigra podajo na C, ki odigra povratno žogo z B, ta pa dvojno
podajo s C, ki zaključi s strelom na gol
Variante:
Na obe strani in paziti na pravilno izvedbo (noga, ritem, gibanje,..)
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VAJA 7
Opis vaje:
Podaja na tretjega.Vaja za dva vezna igralca (A,B) in dva napadalca (C,D). Prosti igralec (D)
strelja na gol potem ko naredi lažno gibanje v nasprotno smer. Zadnja podaja mora biti točna
in pravočasna, če želi napadalec zaključiti z udarcem na gol.
Poleg tega je podaja na tretjega lahko zelo učinkovita vaja za vse igralce da vadijo timing
gibanja in utekanja.
4 stožci kot vrata, 1 žoga, velikost kvadrata se prilagaja sposobnostim igralcev – 30 x 30 m,..
Namen vaje:
Priprava zaključka
napada z
usklajenim
gibanjem.
Navodila:
A odigra dvojno
podajo z B. Po
dvojni podaji A
odigra podajo z C,
ki odigra povratno
žogo na B, ki se mu
ponudi. B pa nato
odigra podajo v
prostor pred D, ki
zaključi z udarcem
na gol.
Vsak igralec teče
na naslednjo
pozicijo (A na B, B
na C, C na D, ki se
po zaključku vrne
na začetni položaj
v teku.
Variante:
A lahko poda prvo
žogo C.
B lahko sam gre v
16 m in zaključi.
Zadnja podaja se
lahko odigra tudi
na C.
Uspeh ekipe je odvisen od zadnje podaje med zadnjim podajalcem in napadalcem !!
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VAJA 8
Opis vaje:
Utekanje ni samo vaja za bočne pozicije, pač pa tudi za sredino in to zelo uspešno. Treba pa
je trenirati in uigravati.
Namen vaje:
Utekanje iz druge linije v 16 m prostor in zaključek z udarcem na gol.
Navodila:
A odigra dvojno podajo z B. Po dvojni podaji A odigra podajo z C in gre na pozicijo B. C odigra
povratno žogo na B, ki se mu ponudi. B pa nato odigra dvojno podajo s C, ki poda žogo
Dudarcem na gol. Po podaji B uteče v prostor za C in po podaji v prostor od D , igralec B
zaključi z udarcema na gol.
Vsak igralec menja pozicijo nasprotno urinemu kazalcu
Variante:
Velikosti razdalj glede na sposobnosti in uigravanja
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VAJA 9
Opis vaje:
V tej vaji je veliko elementov modernega nogometa in veliko tehničnih zahtev, ki smo jih v
dosedanjih vajah obdelali posebej. Vaja vsebuje dvojno podajo, podajo naprej in na tretjega
ter ustvarjanje prostora in utekanje.
Namen vaje:
Zaključek napada po kombinaciji v 16 m prostoru z udarcem na gol.
Navodila:
A poda B, ki mu vrne povratno žogo in ga takoj napade. A odigra dvojno podajo s C. C po
podaji žoge A steče v 16 m prostor, A odigra direktno podajo na D in nato zavzame pozicijo
B. D odigra žogo nazaj igralcu E in ustvari s tekom proti E prostor za igralca C. E poda v
prostor C, ki zaključi z udarcem na gol ter nato zavzame pozicijo D. E se vrne na začetno
pozicijo.
Vsak igralec menja pozicijo da se pomakne za mesto naprej, zadnji igralec se vrne na začetni
položaj.
Varianta:
Velikosti razdalj glede na sposobnosti in uigravanja
Vaja se izvaja na obeh straneh – levi in desni.
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ZAKLJUČEK
Navedeni treningi naj služijo vsakemu trenerju kot pomoč pri pripravi treninga, predvsem v
tem drugem delu, ko gre za igro v napadu, ki je najpomembnejša. Zadnja podaja zagotavlja
uspešnost akcije cele ekipe. Igro pred nasprotnikovim golom je treba veliko trenirati,
igralcem pa s predstavljenimi treningi ponujamo eno od možnih rešitev. Tempo igre vedno
bolj narašča, prostora okoli žoge je vedno manj, situacije pa je potrebno reševati hitro in
kvalitetno. Pomembno je, da trener zagotovi, da se vse vaje izvajajo natančno, pravilno in v
čim večji hitrosti. Vaje je potrebno izvajati postopno, sistematično in analitično, imeti stalen
nadzor nad vadbo, izhajati pa je potrebno iz tehnike udarca, ki se ga mora osvojiti že do
devetega leta ter nato pravilno razvijati. Vaditi je potrebno preko 20 vrst različnih podaj, ki
jih morajo igralci absolvirati. To zahteva ogromno dela, coachinga in časa, ker gre za proces,
kjer je treba najprej posamezne elemente osvojiti, nato pa stalno ponavljati. Smatram, da se
mora v vsak trening vključiti 15 do 20 minut podaj v različnih oblikah! Pravo merilo
trenerjevaga dela pa se pokaže na tekmi, ki je edini pravi odraz in test dela na treningu.
Predstavljeno gradivo je vzeto iz različnih virov, trenerji naj ga dopolnjujejo glede na svoje
razmere, predvsem pa glede na pogoje, sposobnosti in starost igralcev. To je še posebno
pomembno. Zato se ne more postavljati natančnih zahtev, modelov in pogojev, pač pa le
neke okvire v katerih se igralci razvijajo na področju fizike, tehnike, taktike in osebnosti. Vsa
štiri področja je potrebno sistematično in načrtno nadgrajevati ter s tem omogočati celostni
razvoj igralca, s tem pa posredno tudi ekipo in klub. Tako delo pa je nemogoče opravljati
brez dolgoročnega programa, nadzora in stalne analize dela.
Za uspešno delo trenerja je zato potrebno stalno učenje, poznavanje svojih igralcev, njhovih
sposobnosti in pomankljivosti ter načrtno delo z namenom učenja.
Tudi to gradivo je namenjeno vsem trenerjem kot vzorec na podlagi katerega lahko vsak
trener kreira svoje vaje in z veseljem želimo vključili v naslednje seminarje vsakogar, ki je
pripravljen sodelovati in deliti svoje znanje z drugimi trenerji, bodisi kot prikaz dobre prakse
posameznega trenerja ali pa kluba.
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