
																									ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE																											 	
	

gradivo za praktični del seminarja 1 

 

LICENČNI SEMINAR ZNTS ZA TRENERJE 
UEFA PRO/A IN PRO ZA SEZONO 

2022/23 
PRAKTIČNI DEL SEMINARJA  

 
 

STADION IZOLA  
13.01.2022 ob 12.00 uri 

 

 

 
 

	



																									ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE																											 	
	

gradivo za praktični del seminarja 2 

I. UVOD 
 

V sklopu licenčnega seminarja ZNTS za sezono 2022/23 je praktični del seminarja 
namenjen prikazu treninga reprezentance U18 v sklopu postavljenega 'Modela igre 
slovenske reprezentance U18', ki je bil v enem delu že predstavljen v Velenju, na 
praktičnem izpopolnjevalnem seminarju v septembru 2021. 
 

Prikaz današnjega treninga predstavlja nadaljevanje vadbe principov moštvene taktike, 
ki jo selektor Tonči Žlogar uporablja pri vadbi reprezentance. Pripravljena tema je 
osredotočena na principe v obeh fazah igre (prehod iz obrambe v napad), kar je bilo 
prikazano tudi v predhodnem predavanju Tomislava Butine.  
 

Model igre ni dogmatično vodilo o tem kako igrati, temveč gre za prevladujočo 
strukturo igre z načeli (principi), ki jih je treba upoštevati, ko poskušamo postaviti slog 
igre, posest žoge in položaj igralcev. Model igre je mogoče kvalitetno postaviti izključno 
glede na poznavanje sposobnosti igralcev ter z dolgoročno vadbo postavljenih 
principov v posameznih delih in fazah igre!  
 

Igralni model ni posebej predpisan za mlajše in članske ekipe. Lahko se uporablja tudi v 
mlajših kategorijah, vendar mora biti poudarek na razvoju igralca in ekipe! V članskih 
ekipah pa je pomemben samo rezultat! 
 

Igralni model v praksi odraža filozofijo trenerja. Pri postavljanju modela mora trener 
indentificirati ključna področja igre in upoštevati številne faktorje, ki se vključujejo in 
vplivajo na igro. Najpomembnejši namen modela igre je okvirno definirati kako naj bi 
ekipa igrala čez določen čas. Tu ne gre za sklope sistemov ali različnih taktik, ampak za 
določanje najbolj ustreznih principov, ki jih bo ekipa sprejela v vadbi in izvajala na 
tekmah. Za razvoj modela igre je zato potrebno veliko časa, znanja, potrpežljivosti in 
izkušenj, ob tem pa je potrebno upoštevati tudi veliko število specifičnih dejavnikov. 
Model igre ne gre enačiti s sistemom igre.  
 

Ko ima trener pripravljen model igre za ekipo in dobro načrtovan, strukturiran, 
organiziran in povezan načrt treningov, je napravil temeljni korak. Model zaradi modela 
nikakor ni dovolj, ampak je ob tem zelo pomembna tudi trenerjeva sposobnost vodenja, 
razumevanja, motiviranja, predanosti in predvsem strokovnega znanja, da postavljen 
model in svojo filozofijo prenese na moštvo, igralce in celotno okolje. Pri postavljanju 
in izvajanju modela mora ves čas sodelovati celoten strokovni štab. 
 

Predstavljena vadba na seminarju je sprejemljiva tudi za delo na klubskem nivoju. 
 
II. MODEL IGRE 
 

Danes je v sodobnem nogometu moštvo brez modela in načrta prepuščena slučaju 
sreči!  
 

Model igre je mogoče uspešno postaviti izključno v zvezi s poznavanjem sposobnosti 
lastnih igralcev in upoštevanjem zakonitosti (principov) sodelovanja med igralci v 
sodobni igri. 
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Model igre predstavlja način igre moštva v obeh fazah igre. Za postavitev modela igre 
je v največji meri odgovoren trener moštva. Igralcem je na osnovi poznavanja njihovih 
sposobnosti in zahtev (principov) sodobne igre dolžan ponuditi ustrezne rešitve v igri 
in jih v procesu treninga in tekmovanja vsakodnevno ponavljati! Pri tem upošteva 
didaktično načelo prehoda od lažjega k težjemu in od bistvenega k manj bistvenem. 
 

Pomembna je povezanost med izbranimi vajami v okviru postavljene 'rdeče niti' in 
možnost kreativnega izbora ponujenih rešitev v igri. Pomembna je igrivost in ne 
'šablona'! Večkratno ponavljanje vaj v procesu treninga na osnovi motoričnega 
spomina omogoča igralcem skupno prepoznavanje situacij v igri in izbire ustreznih 
rešitev. To je osnova za razvoj skupne ideje v igri in postavitev modela igre. 
 

V današnji predstavitvi bodo uprabljene tri vrste vaj in sicer: igralne situacije, igralne 
oblike in moštvene igre. 
 

Od metod bodo uporabljene: metoda igre (igralne oblike) in situacijska metoda (igralne 
situacije). 
 
III. IZVAJALCI 
 

Praktični prikaz bodo izvajali igralci mladinske reprezentance U18, ki se pripravljajo pod 
vodstvom selektorja Tončija Žlogarja za kvalifikacijski ciklus Evropskega prvenstva U19 
v letu 2022. Igrali bodo v kvalifikacijski skupini 13, ki jo gosti Nizozemska od 21.–27. 
septembra 2022 in v kateri sta še reprezentanci Severne Irske in Moldavije. 
Pri izvedbi seminarja mu bodo pomagal tudi selektor reprezentance U17 Aleksander 
Radosavljevič, Inštruktor NZS Vanja Starčevič ter trener reprezentance U18 Matjaž 
Kek ml. in trener vratarjev Andrej Kračman. 
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IV. TRENING 
 

Trening je namenjen TA-TE vadbi, sodelovanju igralcev v obeh fazah igre ter uigravanju 
moštva. Pripravljene vaje so načrtovane in oblikovane kot segmenti postavljenega 
modela igre in vključujejo vadbo principov igre, ki jih zahteva selektor. 
 

Predstavljene vaje lahko trenerji uporabite pri svoji vadbi v klubih oz. prilagodite svojim 
sredinam in svoji filozofiji, vendar morate obvezno izhajati predvsem in samo iz 
sposobnosti svojih igralcev.  
 

Glede na to, da so igralci reprezentance v fazi priprav, se od njih na današnji predstavitvi 
ne zahteva velika intenzivnost. Namen predstavitve treninga je, da trenerji zasledujete 
namen posamezne vaje, pristop in organizacijo vadbe. Na svojih treningih v klubih pa 
morate od igralcev pri izvajanju vaj zahtevati, poudarjati in stopnjevati tudi intenzivnost 
vadbe.  
 
V. CILJ TRENINGA 
 

Ponavljanje vaj za osvajanje principov modela igre reprezentance U18 v 
fazi branjenja in v fazi napada.  
 
VI. NALOGE 
 

Izbor vaj je namenjen predvsem temu, da igralci v treningu ponovijo čim več že 
osvojenih principov igre opredeljenih v modelu igre. Glede na omejeno število akcij 
reprezentance, je potrebno na skupnih druženjih, treningih in pripravah stalno 
ponavljati že osvojene tehnično-taktične prvine in principe igre ter le po potrebi 
vključevati nove. Prav tako je potrebno, da selektor delo v reprezentanci prilagaja 
vsakokratnem psihofizičnemu stanju igralcev, da ne prihaja do preutrujenosti in 
posledično poškodb. 
 

Izbrane vaje za današnji seminar imajo namen: 
 

• ponoviti principe moštvene taktike v obrambi  
• prikazati delo po skupinah in igralnih pozicijah 
• prikazati vodeno in prosto igro na skrajšanem igrišču v treh conah igre    
• razvijati razmišljanje, postavljanje in gibanje igralcev 
• razvijati komunikacijo in sodelovanje v igri 
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VII. VAJE 
 

1.  OGREVANJE           20 minut 
 

 
 

Opis vaje:  
V sklopu ogrevanja opravimo vaje stabilizacije (predhodno v fitnessu) in nato poligona, 
kjer opravljamo vaje gibljivosti in koordinacije. S postopnim ogrevanjem poskusimo 
nogometaše čim bolje pripraviti za vadbo in izvajanje vaj v glavnem delu in da ne bi 
prihajalo do nepotrebnih poškodb.  
V čas ogrevanja so vključene tudi vaje za stabilizacijo, ki so jih igralci pod vodstvom 
trenerja predhodno opravili v fitnessu (cca 10 minut). 
 

Cilj:  
Ogrevanje igralcev pred glavnim delom z vajami stabilizacije, koordinacije in gibljivosti. 
 

Navodila trenerja: 
Ogrevanje mora biti skrbno načrtovano in pripravljeno za vsak trening ali tekmo.  
 

Pomembno je, da se vsak trening začne z ogrevanjem tako, da se pripravi telo na 
predvidene aktivnosti v glavnem delu in se izognemo eventuelnim poškodbam. Namen 
ogrevanja ni samo dvigovanje srčnega utripa ter raztegovanje mišic. Ogrevanje je 
namenjeno tudi pripravi 'glave' (razmišljanja, uma) – bodisi za trening ali tekmo.  
 

Pravilno in postopno izvajanje vaj pri ogrevanju, pomaga vspodbujati profesionalni 
odnos, gradi moštveni duh in izboljšuje učinkovitost. Predvsem za profesionalne 
nogometaše pomeni kvalitetno ogrevanje pozitiven mentalni odnos v katerem se igralci 
zabavajo, pridobivanjo energijo in izboljšujejo tehnične sposobnosti.  
 

Nadgradnja vaje: 
Stopnjevanje intenzivnosti izvajanja  
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2. IGRALNA SITUACIJA – PREHOD IZ OBRAMBE V NAPAD PREKO VRATARJA
         20 minut 
 

 
 

Opis vaje: 
Z vajo poskušamo začeti napad z igranjem od vratarja. V ta namen igralcem ponudimo 
dve možnosti: 

o prva: prehod skozi sredino z odkrivanjem in podajo v medprostore 
izhod preko vratarja ➢ branilca ➢ zveznega igralca ➣ drugega branilca ➢ 
krilnega branilca ➢ prednjega zveznega igralca ➢ napadalca 

o druga: diagonalna podaja na krilnega branilca in vključevanje zveznega igralca 
ob pomoči napadalca 
izhod vratar ➢ branilec ➢ vratar diagonalna podaja na krilnega branilca ➢ 
napadalec ➢ potrditev zveznega igralca 

 

Število vključenih nogometašev 12 + vratar  
Cilj: 
Cilj vaje je igra z vratarjem, da ohranjamo gibanja nogometašev, ki jih uporabljamo tudi 
v igralnem sistemu 1-4-2-3-1. 
 

Navodila trenerja: 
V vaji zahtevamo tehnično pravilno izvedbo, upoštevanje principov, ki jim sledimo: 
gibanje, sodelovanje, ponujanje, pravilno sprejemanje, moč in natančnost podaje,...  
 

Nadgradnja vaje: 
V nadaljevanju treninga bomo vključili vaje, kjer bo vratar moral igrati. Zato ponuja ta 
vaja tudi druge rešitve za igranje z vratarjem 
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3. IGRALNA SITUACIJA – PRIPRAVA IN ZAKLJUČEK NAPADA PO POLKRILNEM 
    POLOŽAJU IN SKOZI SREDINO            20 minut 
Nogometašem ponudimo tri možnosti oziroma rešitve za igro z igralcem več ter 
prepoznavanje situacij, ko imamo enega ali dva nogometaša več. Predhodna vaja, ki jo 
bomo uporabili v nadaljevanju, kjer bo igra 4:3 in 6:4. 
Potrebujemo 8 nogometašev. 
 

Principi: timing – usklajenost vtekanja za hrbet obrambe; podaja v sredino; podaja za 
hrbet obrambe med obema branilcema in vtekanje veznih igralcev  
 
 

Varianta 1 –  
VTEKANJE ZA HRBET SOIGRALCA 
 

Opis vaje: 

Vtekanje za hrbet 
soigralcu, zvezni 
nogometaš odigra 
zunanjemu zveznemu 
igralcu, ki pride v 
medprostor in mu 
steče za hrbet, kjer mu 
zunanji zvezni igralec 
poda žogo in skupaj z 
napadalcem steče v 
zaključek napada 

 
 

Varianta 2 –  
VTEKANJE ZA HRBET SOIGRALCA – PODAJA NA TRETJEGA 
 

Opis vaje: 
Vtekanje za hrbet 
soigralcu je podobna 
vaja kot predhodna, 
le da tokrat 
zveznemu igralcu 
odigra napadalec, ki 
steče po odigrani 
žogi zunanjemu 
zveznemu igralcu 
izza hrbta, napadalec 
pa se vključi v 

zaključek napada. 
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Varianta 3 –  
VTEKANJE ZA HRBET OBRAMBE NASPROTNIKA 
 

Opis vaje:  

Vtekanje napadalca 
za hrbet 
nasprotniku. Zunanji 
zvezni igralec 
sprejme podajo 
zveznega igralca v 
medprostoru, ker je 
sam, se obrne proti 
napadalcu, ki steče v 
prazen prostor. 
Zvezni igralec 
nadaljuje z gibanjem 

in se vključuje v zaključek napada. 
 

Cilj vaj: 
Rešitve v igri z igralcem več. 
 

Navodila trenerja: 
Natančne podaje, opozarjati na pravilna in pravočasna vtekanja ter pravilen sprejem in 
pravočasno točno podajo žoge soigralcu v gibanju.  
 
4. IGRALNA OBLIKA - IGRA 4 : 4 NA ŠTIRI MALA VRATA   20 minut 
 

 

Cilj vaje: 
Preprečevanje priprave in zaključka napada nasprotnika in hitrost prehoda v napad po 
odvzeti žogi 
 

Taktični principi: linija gibanja pri branjenju glede na položaj žoge; agresiven napad na 
žogo; varovanje in prevzemanje ob izpadu soigralca 
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Opis vaje: 
Na polovici igrišča v omejenem prostoru 16 x 20 metrov igramo igro 4:4 na 4 male gole. 
Potrebujemo 8 igralcev  
 

Igralci na svojem delu igrišča: najbližji igralec napada žogo, ostali trije igralci pa 
organizirano varujejo in preprečujejo zadetek v dva mala gola. Po odvzeti žogi poskuša 
druga ekipa doseči zadetek v nasprotnikova mala gola, nasprotni štirje igralci pa po 
istem principu napadajo in jim skušajo odvzeti žogo. 
 

Navodila trenerja: 
Pravilno gibanje, komunikacija med igralci, hiter pretok žoge, agresivnost, pravilno 
varovanje. 
 

Nadgradnja vaje 
Igra 4 : 4 , s tem, da 3 igralci branijo dva mala gola na svoji polovici igrišča in preprečujejo 
podajo na nasprotnikovega četrtega igralca, ki stoji na njihovi polovici igrišča za njimi. 
V kolikor napadalni ekipi uspe podati igralcu za hrbtom obrambe, morajo trije branilci 
preprečiti, da bi prejeli zadetek. 
Cilj vaje je organizirano napadati žogo, preprečiti podajo nasprotnika igralcu za hrbtom 
z organiziranim varovanjem. V primeru odvzema žoge oz. preprečitve zadetka, se mora 
ekipa takoj iz faze obrambe prestrukturirati v fazo napada.  
Vaja je naporna, delamo jo z več prekinitvami 10 minut. 
 
5. IGRALNA OBLIKA - IGRA 3 : 3 + 2 TER PREHOD V IGRO 4 : 2 
                    20 minut 

 
 

Taktični principi: prehod iz obrambe v napad ob pritisku nasprotnika; priprava in 
zaključek napada ob številčni premoči. 
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Opis vaje: 
V prostoru 40 x 25 metrov postavimo igro na dva gola 3:3+2+4:2 
Postavimo igro dveh branilcev z vratarjem proti trem napadalcem, ki imajo nalogo 
odvzeti žogo in doseči zadetek. Cilj vratarja in dveh branilcev je skozi igro in pomočjo 
dveh jokerjev priti ven iz pritiska in na drugi polovici igrišča izvesti protinapad treh 
napadalcev in jokerja proti dvema branilcema. Nato začnejo napad branilci 
nasprotnega moštva v obratni smeri. 

 

Cilj vaje:  
Cilj vaje je izhod od vratarja pod pritiskom in priprava napada skozi igro in z viškom 
nogometašev priti v zaključek napada. 
 

Navodila trenerja: 
Vajo začnemo izvajati najprej polaktivno, da igralci lažje pravilno izvedejo in ponovijo 
principe, ki so jih pred tem že osvojili. Nato trener zahteva večanje intenzivnosti in 
aktivno igro. 
 
6. IGRALNA OBLIKA - IGRA 4 : 4 + 2 in 6 : 4 NA DVOJE VRAT          20 minut 

 

Taktični principi: prehod iz obrambe v napad ob številčni premoči; priprava in zaključek 
v številčni premoči; agresivno consko branjenje; hitrost prehodov 
 

Opis vaje: 
Na igrišču dolgem 78 metrov poskušajo 4 branilci z vratarjem in 2 jokerjema izigrati 4 
napadalce, katerim je cilj žogo odvzeti in doseči zadetek. V pomoć so jim ideje 
predhodnih vaj. Če jim uspe izigrati napadalce je na drugi polovici igra 6:4, kjer poskuša 
ekipa, ki ima 2 igralca več doseči zadetek. V pomoč so jim ideje predhodnih vaj. Po 
zaključku napada se situacija obrne. Branilci, ki so se najprej branili poskušajo s pripravo 
napada priti iz pritiska ven in omogočiti svojim napadalcem, da z dvema igralcema več, 
dosežejo zadetek. 
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Cilj vaje: 
Cilj je iz predhodnih vaj omogočiti igralcem, da pripravijo napad od vratarja s tem, da 
nasprotnika izigrajo in dosežejo zadetek ob številčni premoči. 
 

Navodila trenerja: 
Čim bolj upoštevati predhodne vaje v igri. Puščati samoinciativo igralcem ter jih 
opozarjati na napake. 
 

Nadgradnja: 
Prosta igra z upoštevanjem postavljenih principov igre reprezentance. 
 
7. MOŠTVENA IGRA 10 : 10 NA DVOJE VRAT OB SKRAJŠANEM IN ZOŽANEM 
    IGRIŠČU             20 minut 
 

 
 

Taktični principi: kompaktnost branjenja; hitrost prehodov; odkrivanje in podaje v 
medprostore in za hrbet nasprotnikovi obrambi; omejimo število dotikov 
 

Opis vaje: 
Vodena igra in nato prosta igra 10:10. 
Ob stranskih linijah označimo cone, da je ekipa kompaktna. Igra poteka med dvema 16 
metrskima prostoroma, da je prostor zgoščen in zahteva od igralcev hitro razmišljanje. 
Pri vodeni igri, jim ne pustimo, da odigrajo dolgo podajo. 
 

Cilj vaje: 
Vadba in upoštevanje principov postavljenega modela igre. 
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Navodila trenerja: 
Igralce večinoma pustimo, da sami pokažejo prepoznavanje situacij tekom 
predhodnega procesa treninga. Zahteve v igri ostanejo enake. Trener določi čas vodene 
oz. proste igre. 
 

Nadgradnja vaje: 
Povečevanje intenzivnosti igre in hitrosti.   
 

8. OHLAJANJE                  10 minut 
 

Vaje za raztezanje in sproščanje.       
  
VIII. ZAKLJUČEK 

 

Na seminarju smo želeli predstaviti model igre in vadbe mlajših reprezentanc ter zahtev 
selektorja. Gre za nadaljevanje seminarja v Velenju, zato upamo, da vam bodo vaje v 
pomoč pri delu. Postaviti 'Model igre' zahteva, kot je bilo povedano že v uvodu, veliko 
znanja, sposobnosti in izkušenj in se ne more postaviti za vse sredine enako. 
 

Teoretični del 'Modela igre' bomo skušali podrobno obdelati na prihodnjih seminarjih, 
saj gre za zelo zahtevno področje in žal malo pripravljenih strokovnjakov za predavanje. 
 
IX. ZAHVALA 
 

Reprezentantom, selektorju in strokovnemu štabu, kot tudi direktroju reprezentanc 
NZS, se najlepše zahvaljujejemo za pomoč pri izvedbi seminarja in smo prepričani, da 
bo služil za razvoj in napredek strokovnega dela, kar si vsi želimo.  
 
 

UPRAVNI ODBOR ZNTS 
Igor Bole, l.r. 
predsednik 

 
 


