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1. UVOD 

i je znova izborilo 

nastopanje na najvišjem možnem rangu 3. SNL. Glede na trenutne klubske razmere in na podlagi 

uspešnega animacijskega dela z mladimi pa je klub v mlajših selekcijah pridobil vse tekmovalne 

selekcije v MNZ ligah.

Program dela 2022-2026 je

filozofije za najuspešnejše  slovenske nogometne klube, kamor sodi tudi NK SVOBODA Ljubljana. 

Vsekakor pa je program narejen za celoten klub, saj si želimo, da klub deluje kot ena povezana celota 

s skupnimi in jasno zastavljenimi cilji ter vizijo, na podlagi katerih lahko zagotavljamo napredek kluba 

in nogometa v Sloveniji.

od vodilnih nogometnih centrov v Ljubljani ter bo izstopal od ostalih konkurentov v mestu in državi ter s

tem vanje,

in na amaterskem nivoju z veliko 

željo po profesionalni nivo. Nogometni klub Svoboda bo igral vidnejšo vlogo v Slovenskem 

nogometnem prostoru.

, s

1. 7. 2022 in traja do 30. 6. 2026. Analiza dela se bo izdelovala

2. ANALIZA STANJA  

Delo kluba je v preteklem štiri letnem obdobju (od 2016 do 2020) težko na kratko opisati. Glede na 

dejstvo, da je bil klub iz že znanih razlogov vržen v najnižji rang, so vse selekcije v najkrajšem 

svoje tekmovalne cilje in se izjemno hitro vrnile v prvoligaška 

kot uspešna, glede na vse ovire, ki so 

bile postavljene v prejšnjem obdobju. Delo je bilo predvsem usmerjeno na urejanje osnovnih trenažnih 

pogojev in razmer za delo, prebijanje skozi najnižje lige, razvoju številnih mladih nogometašev, 

ularizaciji nogometa ter doseganju tekmovalnih dosežkov.

sta bila program ter delo postavljena

na trhle temelje. Kljub temu so bili cilji, predvsem tekmovalni, doseženi.

Po analizah dela v OTROŠKI NOGOMETNI ŠOLI smo ugotovili, da veliko zaostajamo za vodilnimi 

slovenskimi otroškimi šolami. To je bil znak za alarm, za nujno reorganizacijo, predvsem otroške 
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nogometne šole. V nadaljevanju smo težko pridobivali nove otroke, zato je bil vsak otrok dobrodošel 

s treningi. Le-te smo zelo težko obdržali, vendar so ostali, so 

vztrajali s treningi. Zelo težko je bilo iz generacije v g To je bilo najtežje 

med selekcijama U13 in U15 - tu smo v preteklosti imeli težave, saj se pri teh starostih že igrati 

velik nogomet. Delo trenerjev je bilo dobro in kvalitetno, zato so naši najboljši prerastli našo sredino in 

vztrajali s treningi ampak smo vedno imeli 

odhodov kot prihodov s selekcijo od U17 do U19, kjer smo z dobrimi tekovalnimi 

tekmovanja (kar pomeni po Ljubljane). Tako smo tudi zgradili dobro, zdravo in stabilno 

ta leta.

Miselnost naše nogometne šole po »NAJ SE OTROCI IGRAJO do 12. leta«. Zaostajali smo 

v številu treningov, ur ponavljanja, številu tekem, turnirjev, trenerji se niso izobraževali za nove 

slabo.

Glede na analize zadnjega štiriletnega dela od leta 2016 do 2020 so rezultati porazni. Ugotovitve so, 

da je klub na najnižjem nivoju v primerjavi z ostalimi Ljubljanskimi klubi – to je danes realna slika 

nogometne šole do U15.

Mislenost Mladiske šole/Akademije U15- V zadnji sezoni smo s selekcijama 

U17 in U19 bili v samem vrhu MNZ lige , katero 

mora vedno biti »ogledalo« kluba. Zaradi tega bomo pri izbiri igralcev v prih

pozornost tem trem ekipam. Vse to so danes za

novo štiriletno obdobje 2022-2026, PROGRAM DELA 2022-2026.

Z avgustom ,

od U7 do U12, združitev z nogmetno šolo OŠ OLIMPIJA LJUBLJANA. Vpisni nivo so otroci letnika 

2016-

nogometnega vrtca U5-U7.

Rezultati mlajših selekcij so zagotovo dober smerokaz za nadaljnje delo ter tudi opomnik, da lahko 

razpolagamo s kvalitetnim kadrom, ki bo v boljših delovnih pogojih prav gotovo dosegal vidnejše 

uspehe.

izziv evali z

vzpostavitivijo širšega sodelovanja z Zavodom za Šport Ljubljana, Mestom Ljubljana, Fundacijo za 

šport in Nogometno zvezo Slovenije. Tako bomo to s svojim 

ljubljanskimi 

in s i, bomo poleg izboljšanega strokovnega dela morali 

veliko postoriti tudi na drugih so: materialne zmožnosti, 

populacija, tradicija, predvsem pa vrednotenje nogometa kot športa in poslovnosti.
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mo takoj in tako bomo nadaljevali 

tudi v prihodnosti 2022-2026, o prepoznavnost doma, v mestu Ljubljana, naši 

državi in na tujem.

Model dela za nadaljnje delo je opisan v PROGRAMU DELA NK SVBODA LJUBLJANA 2022-2026. V 

želji, da bomo z najboljšimi pogoji za delo, najboljšim strokovnim kadrom in najboljšimi nogometnimi 

otroci dosegli velike uspehe, mora naše delo sloneti na kvalitetnem in strokovnem delu, ki ima 

ter s pravim delom, ki pa je .

bivše Jugoslavije se še naprej izvajajo in 

utrjujejo; od najmlajših selekcij do kadetov in mladincev. Naše otroke, nogometaše NK Svoboda 

Ljubljana moramo izjemno nadgrajevati z vsakoletno udeležbo selekcij od 8. do 19. leta na mnogih 

nastopih na mednarodnih turnirjih - gostovanji na leto –

EU ali na . V naše okolje bomo pripeljali blagovno znamko 

ZMAJEVO GNEZDO in OŠ OLIMPIJA Ljubljana. S ost otrok v 

nogometni šoli za dvakratnik, gostitelji turnirjev nas bodo tako je v Sloveniji in

v tujini. Z vsemi selekcijami se bo delo reorganiziralo na najvišjem možnem nivoju dela, organizirali 

bomo cilj v prihodnosti pa je, da vzposobimo kar nekaj nogometašev tudi 

za nastope v mlajših državnih selekcijah.

korak k popularizaciji nogometa v našem okolju, kot tudi v mestu Ljubljana, hkrati pa bomo postali 

klub, ki bo v širši okolici predstavljal zgledno organizirano celoto in bo 

primerljiv z najbolj organiziranimi klubi po Sloveniji.

NK Svoboda Ljubljana z združitvijo z nogometno šolo OŠ OLIMPIJA LJ

kot 280 mladih igralcev v starosti od 5 do 19 let. Zanje . 30 ljudi, kateri 

bodo razdeljeni v delovne skupine: vodstvo kluba + vodstvo akademije + vodstvo nogmetne šole
+ kordinatorji + trenerji . Vsi v klubu delujejo kot poklicni športni delavci/volonterji.

3
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VODSTVO KLUBA-

 Predsednik kluba 

 Direktor kluba 

 Športni direktor 

X Koordinator nogometne šole 

 Sekretar 

LANSKO MOŠTVO NK SVOBODA:

 Športni dirketor 

x Glavni trener 

x  

x Tehnik 

x Medico 

AKADEMIJA SVOBODA U15-U19:

U19 X XU17 

U17 X XU15 

U15 x Luka Vrhovnik 

KONDICIJSKI TRENER Luka Vrhovnik  

TRENER VRATARJEV  U13-U19   

NOGOMETNA ŠOLA U11-U13- OŠ OLIMPIJA Ljubljana:

U13A Luka Vrhovnik  

U13B   

U11   

4
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U10   

U9-U8   

NOGOMETNI VRTEC-ŠC TRIGLAV JAMA BEŽIGRAD

OŠ U7-U8  

  

  

FUTSAL PROGRAM - državna liga U13, U15, U17, U19 - FUTSAL OLIMPIJA Ljubljana

INDIVIDUALNO DELO, nujno vpeljati v program dela za: U10-U12, U13-U15, U17-U19

Redna vadba in tekmovanja se izvajajo po enotnem strokovnem programu v starostnih kategorijah:

24 igralcev, prednostno mladi 20-23 let z iskušenimi starejšimi igralci
MLADINSKI POGON:

U-19 24 igralcev
U-17 24 igralcev
U-15                      24 igralcev      

NOGOMETNA ŠOLA U11-U14:
U-14 24 igralcev U-13 FUTSAL  15 igralcev                       
U-13                        24 igralcev                                 OŠ U11-U12  25 igralcev
U-12 24 igralcev
U-11              24 igralcev

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA:
U-10 24 igralcev          OŠ U10         30 igralcev
U-9        24 igralcev          OŠ U9         30 igralcev
U-8                 16 igralcev                            OŠ U8             16 igralcev

                 OŠ U7-U8            24 otrok
                                                                   CIC    30-40 otrok
                                                                        30-40 otrok
           

Treni U19, U17 in U15. Ostale selekcije trenirajo 3 ali 4 krat 

tedensko. Selekcije U7, U8 in U

turnirjev, ki so organizirani pod okriljem MNZ Ljubljana. Treningi se odvijajo v objektih v ŠP SVOBODA 

5
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, ki obsegajo naravno travo, 2x naravno travo in mini boc z 

umetno travo. Glede na število otrok in igralcev, ca. 420 

igralcev, ki vadijo v našem klubu in uvajanje sodobnih metod treniranja. Kapacitete za treniranje so 

zadovoljive, vendar bomo li mnogo boljše kot so to bile v primerjavi s preteklimi leti. Trenutno 

razsvetljava ter velikost velikega nogometnega 

Z v velikosti 80m x 50m. 

Vsekakor pa se zavedamo, da za postavljene cilje potrebujemo zelo sodoben trenažni nogometni 

center ter AKADEMIJO za talentirane igralce z visokim ciljem nove vizije našega kluba - pridobiti 

partner naziv oziroma delovati pod okriljem enega izme ov iz regije.

Z ek sezone 2021/2022 oziroma novega PROGRAMA DELA 2022-2026 je 1. 8. 2021.

Garderobni objekti vsa leta funkcionirajo, potrebni so prenove in osvežitve. Predvidevamo ureditev 

. Še vedno so nam v pr v

in ig . V letu 2022 imamo v planu 

pridobitev novih kontejnerskih garderob za mlajše slelekcije do U12 ter prostor za fitnes, fizioterapijo in

prostor za klubsko trgovino novega opremeljevaca kluba NIKE/KELME. Opremo za tekmovanja in 

treninge bomo zamenjali v celoti ter obnovili, saj jo je potrebno dopolnjevati ob vsaki polsezoni, z

razliko od pomožnih rekvizitov za treniranje, ki so potrebni obnove po koncu vsake sezone.

V zimskem obdobju so treningi za mlajše selekcije organizirani v ljubljanskih osnovnih šolah, ŠC 

Triglavu, SC Žibertu ter še ostalih privat objektih po Ljubljani, kar predstavlja kar precej velik strošek 

za zimsko vadbo. Smiselno bi le-

tega. Tako bi naše selekcije normalno trenirale celotno sezono. Z organizacijo svojih zimskih lig

oziroma blagovne znamke ZMAJEVO GNEZDO bi pridobili dodatna sredstva za nogometno šolo. Vse 

naše starejše selekcije od U13 do U zunaj, kar pa tudi ni 

saj nam v primeru slabega vremena trpi razvoj ali priprava naših igralcev.

Vsaka starostna kategorija sodeluje letno najmanj na 4-8-ih kvalitetn

domovini, pri tem bomo MEDNARODNIM turnirjem ZMAJEVO GNEZDO, kateri od 

le v državi in regiji. Turnir je namenjen za otroke od U8-U12. Na

trurnir se redno odzovejo ogometne šole iz držav bivše Jugoslavije: GNK Dinamo, FK 

Crvena Zvezda, FK Partitan, FK Vojodina, HNK Ri r in tuji klubi:

Sturm, Citadella, Austia K., Kac Austria ter vse najboljše slovenske nogometne šole: Maribor, 

Domžale, Gorica, Koper, Krško, Triglav, Mura, … Na turnirju nastopa preko 1.600 mladih igralcev, 200 

trenerjev, 2.500-3.000 gledalcev. Za selekcije U10 in U11 je naš idejni vodja organiziral tudi dodatne 

lige MINIMASTERS SLOVENIJA U11-U10 in U12-U13 v povezavi z ve nogometnimi šolami 

Slovenije Vsak klub je enkrat gostitelj. Tako bomo v našem domu gostili vse nogometne šole iz 

Slovenije. Za mlajše selekcije se redno organizirajo kakovostne mednarodne 

šolami na Balkanu (Dinamo, Rijeka, Crvena Zvezda, Partizan, Vojovodina, …).

. Letos je z novim strokovnim vostvom krenila k novim, 

najvišjim ciljem nas
6
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je dobil novo vodstvo z novim predsednikom g. Hajrom ti

lestvico tekmovalnih in organizacijskih ciljev zelo visoko,

programa kluba. Za dosego teh ciljev smo pripravili štiriletni program dela z enotnim sistemskim delom 

in vizijo

sme nikoli izgubiti. Ta most je pomemben vzvod kluba. Zelo pomembno je poudariti, da so se 

zaradi igralcev, ki so bili vzgojeni v 

vzgojenih v ljubljanskem nogometnem bazenu. Med njimi pa vsako leto 

svoje mesto najdejo tudi posamezni igralci mladinske ekipe.

imo bili vzgojeni v 

Nekateri so odšli v druge klube, naš cilj je privabiti jih

ligah. V novem 

svoj proizvod« - IGRALEC NK SVOBODA in najboljše vedno usmeriti v našo 

Zaradi lažjega prehoda iz nske ekipe , bomo v klubu v prihodnji 

sezoni poiskali sodelovanje z enim izmed lokalnih klubov (PARTNER KLUB), kjer bodo lahko naši 

perspektivni mladi igralci skupaj nastopali v višjem rangu pod taktirko trenerjev, ki bodo sodelovali s 

strokovno ekipo našega kluba.

Nadaljnja vizija in cilj sta moštva v 2.SNL, U19 in U17 in U15 v 

1.slovenski ligi, naše ekipe nogometne šole pa v sam vrh našega mesta in okolice.

Klub vodi Izvršni odbor kluba, ki je sestavljen iz predsedn

Nogometni klub kot društvo ŠD SVOBODALJUBLJANA in podjetje ZMAJEVO GNEZDO d.o.o.
delujeta kot povezani osebi v skladu najboljšega možnega razvoja športnega kot tudi poslovnega dela 

kluba.

OSTALO:

a) INFRASTRUKTURA

plansko urejanje sredstev in subvencij za postavitev nove umetne trave;

zelo dobre vadbene površine - pogoji za delo, redno vzdrževanje ŠPORT LJUBLJANA;

- osvežitev, mini prenova v 2021-2022, vizija adaptacija kopalnic in prostorov;

okolica - se ureja preko ŠPORT Ljubljana.

b) R – .

c) OPREMA

Klub bo podpisal 4 letno pogodbo (z možnostjo podaljšanja +4) s kvalitetnim športnim

opremeljevalcem NIKE/KELME, za potrebe nogometne šole, mladinskega pogona ega

7
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moštva in trenerjev

ter širjenje klubske blagovne znamke NK Svoboda Ljubljana.

d) ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Zagotovljena je bila samo osnovna zdravstvena oskrba za igralce na samih tekmah. Ob 

manjši

zdravljenja poškodb. V naslednjih letih se bo plansko uredila pridobitev prostora za 

fizioterapijo in klubskega fizioterapevta v trening centru v ŠP SVOBODA ali sklenili 

sodelovanje z zunajim partnerjem.

e) ORGANIZACIJA IN STRATEGIJA DELA

Postavljena bo strategija delovanja mlajših selekcij od U7 do U12 v povezavi z OŠ Olimpija, 

selekcije kluba NK SVOBODA bodo dobile razširjeno bazo otrok v obliki blagovne znamke

Olimpija, ki bo s

pogostokrat vodilo v nestrokovnost in improvizacijo. Trenerji so delovali samostojno in v 

sk

treniranja. ODPRTA ŠOLA OLIMPIJA (krajše OŠ Olimpija) 

nivojsko delo, kakovostno selekcioniranje, proizvod svoje ekipe že pri U8. Za dobro delo je 

bilo potrebno zaposliti v sistemu nam bo ta subjekt 

f) REZULTATSKI CILJI

NK Svoboda v preteklem obdobju ni osvojila nobenega naslova državnih prvakov na 

državnem ni so »ogledalo« kluba. Dejstvo je, da so 

že dolga leta stabilni tretjeligaš Slovenije. V tem obdobju sta se najstarejši selekciji U17 in U19 

z dobrim organiziranim delom uvrstile nazaj kamor sodijo, in to v Slovensko ligo. Ti rezultati 

selekcij, ki predstavljajo vrh piramide so dokaz, da se lahko v klubu in okolju dosežejo tudi 

dobri rezultati. Ostale nižje slekcije pa so absolutno na slabem in nezadostnem nivoju kluba.

Mlajše selekcije NK Svoboda Ljubljana !

Rezultati mlajših selekcij v daljšem štiriletnem obdobju so zagotovo pokazatelj, da je celoten 

mladinski ustroj deloval na relativno nizkem nivoju, ki je bil posledica slabih infrastrukturnih 

razmer, slabe organizacije, ki je povezana z vloženimi finan imi sredstvi ter razmeroma 

slabši kvaliteti stroke in dela. Kljub temu lahko izpostavimo rezultate selekcij U17-U19 v zadnji 

sezoni z uvrstitvijo v 2. Slovensko ligo. Kot vrh piramide selekcij do U15 se je v vseh letih 

navkljub težkim pogojem za delo pokaz

prehodu igralcev iz U13 v

8
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i 

v nogometnem klubu NK Svoboda, sta se najstarejši selekciji težko kosali za prvo mesto v 

-

- ja nekaj fantov, ki so 

ilci moštva, 

pa so se že podali na svojo nogometno pot na višjem nivoju.

3. CILJI MLADINSKEGA PROGRAMA  

Tekmovalni uspehi bodo posledica predvsem kvalitetnega in strokovnega dela na podlagi katerega 

nogometna vzgoja in priprava na profesionalno življenje ter seveda ustrezna šolska izobrazba, vzgoja 

delovnih navad in navajanje na medsebojne odnose.

CILJI delovanja:

V letu 2022 bomo s tem programom »PROGRAM DELA NK SVOBODA 2022-2026« usmerili delo za 

novo štiriletno obdobje, ki bo zasnovano na kvalitetnemu in strokovnemu delu, idejah ter lih, ki 

organizacijskem in tekmov nivo. Na se bomo lahko primerjali s 

klubi po Sloveniji.

Tekmovalni uspehi bodo posledica predvsem kvalitetnega strokovnega dela, na podlagi katerega 

i bo 

nogometna vzgoja in priprava na profesionalno življenje ter seveda ustrezna šolska izobrazba, vzgoja 

delovnih navad  in navajanje na medsebojne odnose.

te 

potrebno zagotoviti in vzgojno vplivati na mlade igralce ter jih usmerjati na strokovno usposabljanje za 

poklicno življenje nogometaša (zavedati se je potrebno, da malo igralcev igra nogomet profesionalno 

oziroma živi samo od nogometa). Hkrati je pomemben vpliv na da

bolezni ali poškodbe. Trenerji v našem klubu bodo morali kot psihologi vplivati na vsestranski razvoj 

odeksa obnašanja 

nogometaša, katerega je predpisala FIFA. Ker se zavedamo tega, da smo najboljši slovenski 
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nogometni klub, je potrebno pri vsakem mladem posamezniku razvijati ljubezen in pripadnost do 

svojega ljubljenega kluba.

Klub NK Svoboda s tem programom dela 2022-2026 želi, da bi tudi šola storila pomemben korak

naprej. Potrebna je bila reorganizacija mladinskega pogona in postavitev novih smernic delovanja 

nogometne šole. Na podlagi te analize trenutnega stanja, ki je bila opravljena v sezoni 2020/2021, 

a) CILJI KLUBA: ba 
- tehn ter nenazadnje tudi osebnostno.

b) CILJI MLADINSKEGA PROGRAMA 

PARTNER KLUB; poiskati in povezati nazaj sodelovanje z ljubljanskimi klubi
BREZ ŠIRINE NI VIŠINE - ODPRTA ŠOLA 
OLIMPIJA LJUBLJANA

Otroški nogomet – preko lastne ODPRTE ŠOLE OLIMPIJA LJUBLJANA U5-U12
Otroške nogometne šole do 9 leta!
Šolski nogomet – preko prostovoljnih dejavnosti od 10 do 14 leta.
Nogometni razred.
Nogomet za zabavo in sindikalne lige.

j nje in sodelovanje z njimi v smislu 

TEKMOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA

STRATEGIJA ISKANJA TALENTOV (SKAVTING); povezovanje z vsemi talentiranimi 
igralci,

l jih letih. Vsak 
talentiran igralec v Ljubljani mora imeti možnost za prihod na treninge ali tekme v 
našem klubu. Naš klub bo deloval na poštenem odnosu.

NAREDITI IN ZGRADITI SISTEM TER ZAGOTOVITI POGOJE ZA NAPREDOVANJE 
TALENTOV, zagotoviti sodelovanje s PARTNER KLUBO
REGIJE, igralce poslati na treninge, tekme, organizacija medsebojnih tekem, ureditev 

igralci, redno testitranje, redni pregledi.

NOGOMET – ŠOLA – POKLIC, pravilna vzgoja igralca, da razmišlja tudi o svojem poklicu.

NOGOMET – ŠOLA - DRUŽINA pomemben TRIKOTNIK, otroke že od U10-
uvajamo v razumevanje, da je to pomenben trikotnik.

NAJBOLJŠI TRENERJI NAJMLAJŠIM, naša najpomenbnejša smernica za razvoj igralca NK 
Svoboda

IZBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE; nove kontejnerske garderobe, trenerske garderobe, 
trenerski prostor, nujno ureditev rasvetljave, poligon za vratarje, atletska steza, trubune, ...

10
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PERSPEKTIVNE NALOGE NK SVOBODA Ljubljana

Spremljanje napredovanja mednarodnega nogometa.
opredelitev ciljev.

narediti z njimi mednarodni uspeh ter jih potem prodati.
Vodenje, organiziranje, primerjanje, korigiranje in odpravljanje slabosti v klubu.
Aktivno vzpodbujanje in kontroliranje zadanih nalog.
Šolanje in izobraževanje lastnega kadra.
ZAVAROVANJE SVOJIH NAJBOLJŠIH IGRALCEV pred odhodom.
Športni dirketor ima skrb za najboljše perspektivne igralce.
Scauting po Ljubljani  U12 naprej.
Ureditev »KLUBSKEGA BUDŽETA«.

1. IGRALSKI CILJI
-

ŠIROKO BAZO
kriteriji stalno zviševali v skladu z razvojem kluba. 

NK SVOBODA STRATEGIJA p
2021-2022- na spisku ca. 46 igralcev, selekcija s poudarkom na 

ladinskega pogona
MLADINSKI POGON - AKADEMIJA SVOBODA Ljubljana:
U-19 24 igralcev
U-17 24 igralcev
U-15                        24 igralcev      

NOGOMETNA ŠOLA U11-U14:
U-15 OŠ Olimpija      24 igralcev   FUTSAL U15 – 1.SFL liga- FUTSAL Olimpija
U-13 NK Svoboda       18 igralcev                  FUTSAL U13- 1.SFL liga- FUTSAL Olimpija
U-13 OŠ Olimpija        18 igralcev
U-12 NK Svobod         18 igralcev
U-12 OŠ Olimpija        18 igralcev
U-11 NK Svoboda       18 igralcev
U-11 OŠ Olimpija       18 igralcev                                                    

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA- OŠ OLIMPIJA Ljubljana:
U-10- OŠ Olimpija  30 igralcev                                   
U-9  - OŠ Olimpija   24 igralcev
U-8 –OŠ Olimpija     16 igralcev                                                   
OŠ Olimpija U7-U8    30 otrok

-40 otrok
0-40 otrok

OLIMPIJA Ljubljana od U5-U10 in preko sodelovanja z osnovnimi šolami, drugimi klubi ter 
na osnovi individualnega interesa posameznikov.

V reprezentancah moramo p kluba. Cilj je, da imamo 
igralca igralcev iz 
našega kluba.

11
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Slika 1: Organigram NK Svoboda Ljubljana.

NOGOMETNA ŠOLA
NK SVOBODA

OŠ OLIMPIJA
U8 - U10

U10

U11
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U13
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U7 - U8

MINIZMAJČKI

U9 - U10
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U9-U11
U13
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U17
U19

NOGOMETNA
ŠOLA

U8 - U14

TRENERJI ŠOLE

VPIS - VHOD

KOORDINATOR
ŠOLE

VHOD - PRIHOD

ČLANSKO MOŠTVO NK SVOBODA

AKADEMIJA NK SVOBODA 
U15-U19 TRENERJI AKADEMIJE

DIREKTOR
KLUBA

ŠPORTNI
DIREKTOR SELEKCIJA U15

SELEKCIJA
KADETI U17

SELEKCIJA
MLADINCI U19
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4. RAZVOJNI CILJI KLUBA 

A) Priprava in delo po strokovnem programu

B) Izboljšati kvaliteto strokovnega kadra

C) Postaviti most za prehod otrok iz OŠ Olimpija v Nogometno šolo

D) SELEKCIONIRANJE trenutnih otrok po združitvi, NIVOJSKO DELO

E) Izboljšati proces usmerjanja – izoblikovati povezave za usmerjanje v OŠ OLIMPIJA z: 

nogometni kampi, dan odprtih vrat, sodelovanje z drugimi Ljubljanskimi klubi, ONŠ Ljubljana, 

sodelovanje z MNZ-ji

A) Selekcija najboljšega strokovnega kadra

B) Oblikovati najboljšo nogometno šolo v državi

C) OŠ OLIMPIJA ostane po kakovosti v rangu ostalih Ljubljanskih klubov

D)

E) Identifikacija naših igralcev s primerjavo igralcev NK Olimpija Ljubljana

F) Vzgoja igralcev za 1. Slovensko ligo

G) Vzgoja igralcev za reprezentance

KADROVSKI:

A) zor nad izvajanjem strokovnega programa – dva trenerja na skupino do 24 igralcev

B) postopna profesionalizacija strokovnega kadra

...)

ometaše kot tudi perspektivne študente v strokovno delo kluba –

nadzor in individualizacija

13
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LETNI TEKMOVALNI CILJI:

kategorija / sezona 2021-2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

3-7 mesto 3.SNL 3-5 mesto 3.SNL 2-5 mesto 3.SNL 1-4 mesto 3.SNL

U-19 1.mesto MNZ 1.-2. mesto 2SML Obstanek 1SML Obstanek 1SML

U-17 1.mesto MNZ 1.-2. mesto 2SKL Obstanek 1SKL Obstanek 1SKL

U-15 1.mesto MNZ Obstanek 1.SNL Obstanek 1.SNL Obstanek 1.SNL

U-14 Formiranje ekipe Formiranje ekipe 4.-6 mesto 2MNZ 4.-6 mesto MNZ

U-13A 1-2.mesto 3.MNZ 1-2.mesto 2. MNZ Obstanek 1.MNZ Obstanek 1.MNZ

U13-B (U12A) 1-2.mesto v 4. ligi 1-2.mesto v 2.ligi 1.MNZ OŠ Olimpija 1.MNZ OŠ Olimpija

U-11 MINIMASTERS SLO MINIMASTERS SLO MINIMASTERS SLO MINIMASTERS SLO

U-10 MINIMASTERS SLO MINIMASTERS SLO MINIMASTERS SLO MINIMASTERS SLO

U-9- U8 TEKMOVANJE TEKMOVANJE TEKMOVANJE TEKMOVANJE

14
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OŠ Olimpija Ljubljana
- Nogometni vrtec U5-U6

- OŠ Olimpija ekipe: U8-U9-U10

- Nogomet za vse in dres Olimpija

- FUTSAL Olimpija U13 - U

BISTVENI CILJI NK SVOBODA Ljubljana

ki jih bomo upoštevali pri sprejemanju, izbiranju in razvijanju nadarjenih športnikov:

CILJI RAZVOJNEGA PROGRAMA:

1. Razvoj nogometaša; celotna edukacija in individualno delo primerno njegovi starosti. 

2. Razvoj osebnosti; z nogometnimi delovnimi navadami oblikujemo zdrave in pozitivne, 
osebnosti, skozi trening, tekme, metodo dela, red in disciplino, vz
življenja.

3. , naše tradicije bivše Jugoslavije, 
tekmovanje, strast do nogometa
sposobnosti in osebnega potencialna otrok v nogometni šoli

GLOBALNI CILJI dela Nogometne šole:

1. ŠPORTNI; vzgoja in izobraževanje športnika

2. PEDAGOŠKI; vzgoja zdrave osebnosti

3. SOCIALNI; navajanje športnika da se bo vklopil v športno in društveno / družabno okolje. 
DOBER TRENING = KVALITETNO ŽIVLJENJE!

4. PSIHOLOŠKI; razvoj strasti do nogometa kot tudi psihološke karakteristike (predanost, 
marljivost)

5. ZDRAVSTVENI; higiena, razvoj psiho-

6.

7. NACIONALNI; potencirati pripadnost klubu, narodnosti, kulturi Slovenije ter sprejemanje 
drugih kultur

OPERATIVNI CILJI DELA NOGOMETNE ŠOLE:

1. Kriterij selekcije:

- Jasna definicija kriterija selekcije igralca

15
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- Vrednost komponente za ra

2. Individualizirani plan in program razvoja znotraj kolektiva:

- Optimalno prilagojen program za posameznika

- Individualni pedagoški pristop trenerja do vsakega igralca posebej

- Usmerjanje in kontrola izven nogometnih aktivnostih (šola, družina)

3. Prepoznavanje in razvoj osebnosti igralca:

- Razvoj pozitivnih lastnosti, samozavesti, motivacije, tolerance na pritisk, ...

4. Razvoj kolektivnega duha:

- Usmeritev za individualno delo za doseganej ekipnih ciljev

- Razvoj ekipne kvalitete za delo na vseh nivojih

- Razvoj Fair play in spoštovanje nasprotnika, trenerja, sodnika ter ostalih klubov

5. Izbor in vloga trenerja:

- Jasna definicija kriterija selekcije trenerja

- Izvajanje postavljenega programa dela za optimalni razvoj igralca

- Vzor in avtoriteta v vsaki situaciji na treningu in izven

- Individualna in ekipna ter

- Uigranost avtomatizma v akciji v najviši intenzivnosti

- Imeti vrhunsko osebnost in karakter za ekipne in osebne zamge

- iskom

TEMELJNI PRINCIP DELA NOGOMETNE ŠOLE:

-

- Spoštovanje senzibilnih faz razvoja

- Principi športnega treninga

-

- Pet temeljnih predpostavk razvoja igralca

16
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5- temeljev za razvoj igralca:
INDIVIDUALNA KVALITETA IGRALCA: talent, strast, pravilna selekcija
INDIVIDUALNA KVALITETA TRENERJA: samo najboljši trenerji, to je mala bližnjica 
igralcem, da napredujejo
KVALITETEN PROGRAM DELA: prilagojen klubu, okolju, ciljem
KONKURENCA V NOTRANJOSTI EKIPE (nivojsko delo): delovanje vedno na svoji 
maksimalni trenutni sposobnosti = NAPREDEK
KONKURENCA V TEKMOVANJU: in

igralcev

KRITERIJ SELEKCIJE NOGOMETAŠA:

MOTORIKA - FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI:

1. SITUACIJSKA HITROST; maksimalna, štartna in hitrost rekacije, velika mera prirojenosti, 
hitrost na kratke ali daljše razdalje je pomenbna za selekcioniranje

2. SITUACIJSKA AGILNOST; se nanaša na sposobnost hitre spremenbe smeri z žogo ali brez 

3.
in po pubertetni dobi, to je tudi manjši kriterij za selekcijo v nižji starosti otroka

4. SITUACIJSKA VZDRŽLJIVOST
trenažnega procesa. Pomemben za selekcioniranje ampak šele v pubertetni dobi.

5. VIŠINA IN SESTAVA TELESA
napadalca (odvisno od stila igre v napa

TEHNIKA:

1. Sposobnost koordinacije in kontrola svojega telesa

2.

3. elementa

4. i igralec jih ima ali jih je razvil

5.

TAKTIKA:

1. ; reševanje situacij v igri, obvladovanje širine-
globine, ponujanje v igri, dribling, iskanje rešitev v igri

2. HITROST - rekacija ob sprejemu in podaji

17
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3. Sposobnost spremem primer: nakaz strela na gol, amapak ko vidi, da 
nasprotni igralec »udrsava«, uporabi košenje – varanje)

PSIHOLOŠKA OSEBNOST NOGOMETAŠA:

1.

2. Stabilnost pri kvaliteti izvedbe, sigurnost pri izvedbi

3. Agresivnost; odnos do balansiranja agresivnosti

4. Hrabrost; premagovanje strahu v težkih razmerah

5. Angažiranost v
odkrivanje, reševanje situacije pred golom

6. Prevzem odgovornosti; pripravljen, da v najtežjih trenutkih prevzame odgovornost, dribling 1:1, 
kazenski strel

7. Tekmovalni duh; želja po tekmovalnosti, zmagi, uspehu

8. Izhod iz ugodja v težavnost, treningi morajo biti vedno pod pritiskom

9. Želja 

; inteligenca in situacijska nogometna inteligenca

PRILAGODLJIVOST KOLEKTIVU; želi sodelovati z ekipo, prijateljski duh, …

TRENERSKE VREDNOTE:

- Komunikacija z ekipo

- Komunikacija individualno z igralcem

- Prepoznavanje sposobnosti svoje ekipe

- Pravila obnašanja, norme, klutura

- -

- tracijo, disciplino -
KONTROLA EMOCIJ

- Želja po športu, zabava, urejen, pozitiven in prijateljski odnos

- Ustvarjanje pozitivne kulture, red in disciplina, spoštovanje nasprotnika, higiena

-

- Razvoj zaupanja

18
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- Kor

-

- Plan dela, kvaliteta dela

- TRENERJI, novi, mladi, izobraževanje, praksa

5. MODEL STROKOVNEGA DELA 

usmeritev in strokoven pristop k izvajanju programa v praksi in realizaciji ciljev. Zaradi tega bo

stremeli k izboljšanju, izpopolnjevanju in uvajanju novosti po vzoru najboljših nogometnih šol po svetu.

Pri pripravi modela izhajamo iz spoznanja, da so potrebe in zahteve sodobnega nogometa tako pri 

, jih moramo izvajati tudi v praksi –

organizacijsko in strokovno. Cilj našega modela bo sodobni model igre, ki zahteva tudi sodobne 

modele igralcev. Zato je potrebno vedeti: 

vsebinami! Razvoj mladinskih selekcij bomo gradili na osnovi modela strokovnega dela in na 

vsebinah strokovnega programa.

Slika 2: Elementi modela strokovnega dela vsak zase in vsi skupaj predstavljajo zaokroženo celoto.

19
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Slika 3

6. VODJA MLADINSKEGA POGONA IN STROKOVNI VODJA DO 14. LET 

Strokovni nosilci mladinskega dela bodo delovali v TRIKOTNIKU: DIRKETOR KLUBA - ŠPORTNI 

DIREKOR - KOORDINATOR ŠOLE. V sodelovanju s klubsko administracijo bodo zadolženi za

usklajevanje vseh klubskih selekci rganizacijo tekem 

ter turnirjev, nadzor nad delom trenerjev v mladinskem pogonu in otroški nogometni šoli, organizacijo

plana dela trenerjev, usmerjanje trenerjev. Vse v zvezi s selekcijami do U19 samostojno ureja 

koordinator nogometne šole.

VODSTVENI TRIKOTNIK (direktor kluba, športni dikretor in koordinator nogometne šole) bodo 

zadolženi za izvajanje strokovnih nalog mladinskih selekcij in selekcij otroške nogometne šole, ki se 

bodo realizirale skozi letne in s -tega ter s sprotnim podajanjem 

usmeritev v obliki tedenskih sestankov, bomo poskusili kvaliteto dela dvigniti iz leta v leto na višji nivo.

Strokovni nosilci programa bodo delovali v TRIKOTNIKU:

 Direktor kluba 

 Športni dikretor 

x Koordinator noogmetne šole 

6.1 STROKOVNI PROGRAM

Strokovni program dela je pripravljen za vsako selekcijo posebej in je voden po enotni metodologiji ter 

opisu. Na osnovi analize znanja posamezne skupine ter usmeritev v strokovnem programu dela mora 

o dela, ravni znanja ter število 

treningov in tekem. Oddati ga mora najkasneje do 1. 9. za in sicer:

20
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TRENERJI MLADINSKEGA POGONA in NOGOMENTNE ŠOLE DAJO:

 Športni dikretor 

X Koordinator šole 

Vsebina strokovnega programa vsake selekcije se pripravi na podlagi za vsako 

starostno kategorijo, ki ga pripravita:

KOORDNINATOR NOGOMETNE ŠOLE : za selekcije U8-U14 in 

Strokovni vodja mladinskega pogona: za selekcije od U15-U19.

Proces treninga

o Cilje in vsebine treninga za posamezno starostno kategorijo

o Število treningov na teden

o Število tekem

o Opis skupine

Sredstva in metode dela

Organizacijske oblike

Vsak trener

v preteklem obdobju:

1. Sezonski plan dela

2.

3. Tedenski plan dela za en mesec vnaprej

4. Skico treninga s cilji in opisi

Vsak trener mora voditi dokumentacijo dela, ki vsebuje:

1. Evidenco prisotnosti na treningih in tekmah ter sestankih

2.

3. sezoni)

21

NK SVOBODA ljubljana



NK SVOBODA LJUBLJANA- GRB 

22

V klubu se bo vodila tudi STATISTIKA, ki bo zajemala vse ekipe in posameznike mladinskega 

za vse 

igralce kluba. 

V programu bodo zajeti naslednji podatki:

1. Osebni podatk i

2. Testiranja: - morfološk i

-

- funkcionalni

3. Zdravstveno stanje

4.

5. Statistika igranja tekem: minutaža, subjektivna ocena igre

6. Nastopi v reprezentanci

7. Disciplinske kazni

22
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7. ZNO SELEKCIJO 

EKIPO U-__U14____

LE SEZONO: 2021/22

TRENER: _______________________________________________________

23
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1. UVOD:

Ekipo U-… sestavlja 24 otrok, ki redno vadijo v našem klubu. Prejšnje leto so osvojili prvo 
mesto v 3. ligi MNZ Ljubljana –
nogometni ligi U-…Ekipi se je pridružilo še nekaj igralcev iz drugih ljubljanskih klubov. 

dve igralni površini za nogomet (ena z umetno podlago ter druga z naravno 
travo), v zimskih mesecih se trenira v balonu

stožci, kolebnice, letev za koordinacijo, palice, markirne majice, ovire..  

pogoji za tekmovanje ekipe v prvenstvu so urejeni ter sodelovanje na turnirjih 
(dve ekipi)

2. CILJI IN NALOGE:

je
druženju. 

otroci teh starosti velike težave predvsem zaradi rasti kosti in spreminjanja telesne 
muskulature.

pozneje mladinske selekcije, kjer pa ugotovijo pomanjkanje znanja iz mlajših selekcij.

Ekipa je sestavljena iz 24 igralcev letnika …. sistem igre bo 1:4:2:3:1, po potrebi pa tudi 
1:4:4:
Igra temelji predvsem na hitrem gibanju žoge, odkrivanju igralcev brez žoge, medsebojnem 
spoštovanju in sodelovanju.

24
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2.1 PODCILJI IN NALOGE: 

– 14 let)

Št. VSEBINA

1. LETO 

U - 13

2.LETO 

U - 14

1.pol -
sezon

a

2.pol -
sezon

a

1.pol -
sezon

a

2.pol -
sezon

a

1. Gibanje nazaj cik-cak

2.

3. Poigravanje z žogo z nogami v gibanju

4. Poigravanje z žogo z glavo v gibanju

5. Sprejem žoge v zraku s prsmi

6. Sprejem in varovanje žoge

7. Varanje s prestopanjem prek žoge

8. Udarec z zunanjim in notra. delom stopala (effe)

9. Pas vaje (štirikotnik, trikotnik)

10. Podaja po zraku s sprednjim notra. delom stopala

11. Podaja po zraku z zunanjim delom stopala

12. Strel na vrata z druge linije

13. Dvoboj pri sprejemanju žoge

14. Dvoboj pri igranju z glavo

15. Varanje z rolanjem žoge nazaj

16. Varanje z rolanjem žoge v stran

17. Podaja žoge s strani (prva in druga vratnica)

18. Pokrivanje v igri 3:3

19. Prevzemanje igralca

25
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20. Prevzemanje igralca horizontalno

21. Menjava mest z odkrivanjem

22. Metanje auta

23. Udarec iz kota 

24. Prosti strel

25.

26.

27. Vodena igra 1+10:10+1

28. Graditev igre (zadrževanje žoge)

29. Razvoj osnovne vzdržljivosti

30. Razvoj koordinacije

31. Razvoj gibljivosti

32. Razvoj hitrosti

33.

34.

35. Igra 1:1

36. Trenerjev dodatek glede na sposobnost skupine

26
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2.2 SPLOŠNI CILJI:

navajanje na zdravo, športno življenje
vzpostavljanje najboljših pogojev za nemoten telesni razvoj
navajanje na medsebojne odnose in na delo v skupini
privzgojiti skrb za klubske prostore in okolico
privzgojiti pozitiven odnos do nasprotnikov in spoštovanje slednjih

2.3 NOGOMETNI CILJI:

dvig pripravljenosti za delo oz. delovnih navad
utrjevanje zanimanja za nogomet in razvijanje delovnih navad

sposobnosti

2.4 TEKMOVALNI CILJI: 

V tekmovalni sezoni ….. z ekipo d

ligi U15 - zahod.

V tekmovalni sezoni ….. biti v vrhu lestvice v 1. slovenski kadetski nogometni ligi.

V tekmovalni sezoni …. biti v vrhu lestvice v 1. slovenski kadetski nogometni ligi.

27
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3. CIKLUS TRENIRANJA:

Ciklus treniranja je sestavljen iz pripravljalnega obdobja, 1. dela tekmovanja v prvenstvu, prehodnega in drugega 
pripravljalnega obdobja ter 2. dela tekmovalnega ciklusa, ki mu sledi prehodno obdobje.

CIKLUS TRENIRANJA EKIPE U-14: 

pripravljalno obdobje 
1. del tekmovanja v prvenstvu 
prehodno in drugo pripravljalno obdobje 
2. del tekmovalnega ciklusa
prehodno obdobje

Število tekem:

V prvenstvu tekmuje 14 ekip po dvokrožnem sistemu. Ekipa v prvenstvu odigra 26 tekem z nasprotniki (13 
doma in 13 v  gosteh).

4. -14 

PROCES TRENINGA:

5 treningov na teden
40 tednov
Trajanje treninga 90 minut
Število tekem:

                               v prvenstvu: 30-40 

                               prijateljskih: 8-10 

                               turnirji: 2

SREDSTVA:
Lovljenja
Elementarna akrobatika
TA vaje (individualna, skupinska)
Elementarne športne igre
Prilagojene igre drugih ekipnih športov
Štafetne in moštvene igre
Šola teka
Gimnastika
Obvladovanje z žogo (poigravanje z žogo)
Vaje tehnike
TE-TA vaje
Igralne oblike z žogo
Organizirana igra
Vodena igra
Sredstva za razvoj hitrosti

Sredstva za razvoj koordinacije
Sredstva za razvoj vzdržljivosti 28
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METODE

Metoda igre
Metoda ponavljanja

Druge metode

ORGANIZACIJSKE OBLIKE:

Igralne oblike 
Proste oblike
Organizirane oblike (poligon, delo po postajah, krožna vadba, frontalna, …)

OPIS POSAMEZNEGA IGRALCA PREJŠNJEGA TRENERJA V PRETEKLI SEZONI:

IGRALSKI KADER 2016/17 V letu 2017 16/17 in jesenski 
del tekmovalne sezone 17/18, ekipo U… sestavljajo igralci letnik 2005, jeseni pa igralci letnik 2006.

Trenutni igralski kader sestavlja 22 igralcev, tako bo ostalo do junija 2018. Ob prehodu v višjo kategorijo je v 

je ekipa sestavljena za doseg zastavljenih ciljev. Glede na trenutne rezultate tekem s primerljivimi klubi bo 

izkoristili.

Mnenje o delu otrok:

V nadaljevanju krajši opis posameznega igralca (navezuje 

xxx oru. 

i prodor. Gol težko zadane. Karakterno prijazen in delavno usmerjen. OCENA 
+4

xxx
na zelo visok nivo. Ni še konstanten v igri, ima nihanja, vendar v vezni liniji skoraj nepogrešljiv. Zna vzeti žogo 

predvsem trebuh, obvezne. Karakterno samosvoj, ampak razume situacije, s pogovorom se veliko doseže. 
OCENA -5

xxx

tudi razlago in pogovor,

xxx

ponav Prejšnji trener je napisal: 

sok ego, s sodelovanjem s starši in šolo smo ga umirili in usmerili na 
pravo pot. OCENA +4

xxx

29
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težav, težko prenese poraz. OCENA +4

xxx
predvsem v mehkobi sprejema. Karakterno zelo vredu, delaven in poslušen, lepo vzgojen. Še vedno veliko 
prostora za napredek. OCENA 4

xxx sno ali levo zadaj, zelo dobro odigra pozicijo osrednjega 

OCENA +4

xxx soben, iznajdljiv pred 

OCENA -4

xxx en, 

levo nogo, borben. Potrebuje napotke za igro. Igra veliko igralnih mest, od obrambe do pol špice na levi in na 
desni strani. Rabi spodbudo. OCENA -5

xxx

SELEKCIJO

xxx: Uporablja obe nogi, glede podaj zanesljiv, inteligenten fant, zelo delaven in poslušen, upošteva navodila. 

ekipi. Karakterno korekten fant, nikoli nobenih težav. Težko sledi hitri igri. OCENA +3, KANDIDAT ZA 
SELEKCIJO

xxx
obrniti na majhnem prostoru, ima rad žogo v nogah. Mora se dvigniti na sprednji del stopala, izboljšati 

xxx
predvsem na majhnem prostoru. Desna noga, igralna pozicija ob avt 

liniji. OCENA 3, KANDIDAT ZA SELEKCIJO

xxx
potrebno, naredi razliko v napadu. Mora se dvigniti na sprednji del stopala in skrajšati korak na majhnem 
prostoru. OCENA 4

xxx

xxxDelaven fant, te

xxx jšimi. 

Veliko mora delati na koordinaciji in mehkobi. OCENA -5

xxx preizkušam ga tudi v vezni liniji. Zelo 
dober, karakterno sicer malo šibek, ima še veliko prostora za napredek, predvsem v smislu sodelovanja (slabo 

ENA: -5

xxx
starejšimi. Napadalec, oz krilo. Izboljšati mora sodelovanje v igri (sicer je že naredil velik napredek). Zaradi 

30
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dober fant in »mangup«. OCENA: -5

xxx: Vratar, visok, dobra reakcija, na prvi pogled nezainteresiran, ko gre zares, pozitivno preseneti. Slaba 
osnovna tehnika in koordinacija, ekipi daje sigurnost. OCENA 4

xxx
OCENA -4

xxx žogah, sodelovanje v 
igri ok. Nesiguren, naredil že veliko napak, zato tudi nizka samozavest. OCENA 3, KANDIDAT ZA 
SELEKCIJO

NOVI IGRALSKI KADER 2020/21

V sezoni 2020/21 bodo ekipo U14 sestavljali igralci letnik 200.

Trenutni igralski kader sestavlja 22 igralcev. Ob prehodu generacije v ekipo U14

li z 20 igralci. 
Glede na trenutne rezultate tekem s primerljivimi klubi bo tekmovalni cilj ob koncu sezone 
21/22 uvrstitev med prve tri ekipe v MNZ tekmovanju. 
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8. USMERJANJE NADARJENIH OTROK V KLUB: 

ometni šoli, saj pomeni ustvarjanje baze 

i in nogometni 

razvoj. Usmerjanje talentov v klub ne bo enkratno dejanje, ampak mora biti prisotno skozi celoten 

mladinski pogon. V ta namen se lahko naredi predselekcija za širšo bazo otrok iz ljubljanskega 

OŠ OLIMPIJA: V ta namen so narejeni 4 modeli usmerjanja otrok v NK SVOBODA:

2 modela za usmerjanje otrok sta namenjena za prihod v ODPRTO ŠOLO OLIMPIJA -

predselekcija: , 

turnirjev, dan odprtih vrat in ONŠ Ljubljana.

model PREHOD IN USMERJANJE OTROK iz predselekcije “OŠ OLIMPIJA” v SELEKCIJE NK 

SVOBODA.

model NADALJNJEGA USMERJANJA, ki bo skrbel za nenehen pritok talentov iz drugih 

sredin.

 

Odprta šola Olimpija

U8, U9, U10, U11, U12

SKAVTING

Ž

Koordinatorja 

U8-U14

NK
SVOBODA 

LJUBLJANA

U8, U9, U10, 
U11, U12, U13, 

U14    ONŠ LJUBLJANA

       (preko 40 OŠ)

otroci od U7 do U9

    

direktor nogometne 
šole do U14

KLUBSKI TRENERJI

SKAVTING

Ž
Slika 4: Model nadaljnjega usmerjanja talentov.
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Zgornji model nadaljnjega usmerjanja talentov v klub bo skrbel za delitev nalog in organizacijo 

etnih organizacij in tekmovanj.

Za iskanje in evidentiranje nadarjenih igralcev b ting služba, ki bo v 

skladu z vodjem mladinskega pogona skrbela tudi za igralsko popolnjevanje mlajših selekcij. 

Za lažji nadzor nad kvalitetnimi igralci v državi bo vodja mladinskega pogona komuniciral še s

posameznimi MNZ inštruktorji.

Za slednje bodo skrbeli klubski trenerji v koordinaciji z direktorjem nogometne šole do U14.

Kljub temu, da bo proces usmerjanja nadarjenih igralcev v klub potekal nenehno, bodo vzporedno 

potekale tudi naslednje poudarjene faze tega procesa in sicer:

o pri 4 oz. 5 - NOGOMETNI VRTEC, ODPRTA ŠOLA OLIMPIJA

o Pri U8 – nost in mno

o Pri U9 - no

o Pri U10 - no

o Pri U11 – nežna delitev na dva nivoja A-B

o Pri U12 – delitev A in B

o pri 13. letih: selekcija A in selekcija B

o pri 15. letih: nogometna akademija NK SVOBODA Ljubljana

9. SELEKCIONIRANJE in PREVERJANJE IGRALCEV 

Selekcioniranje je ravno tako kot usmerjanje, nenehen proces v mladinski šoli. Namen selekcioniranja 

je, da iz kvantitete otrok pridobimo kar najvišjo kvaliteto za trening in tekmovanja. Tudi selekcioniranje 

bo pou stnih fazah in sicer:

o prva resna selekcija pri U12 in U13 po 12. letu starosti

- redukcija števila nogometašev U10 - U13

- redukcija števila nogometašev U13 - U15

o druga resna selekcija po 14. letu starosti:

A) 1. kakovostna skupina: najboljši nogometaši za vrhunske dosežke

B) 2. kakovostna skupina

o tretja resna selekcija po 18. letu starosti:

A) za profesionalni režim igranja na najvišji ravni - prodaja
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B) za tekmovanje v državni ligi - za NK Svoboda Ljubljana

C) za tekmovanje MNZ

D) za posojo - PARTNER KLUB

E) za delo v nogometu (trenerji ml. selekcij, funkcionarji, skavting služba, …)

Selekcija bo temeljila predvsem na opazovanju in ocenjevanju uspešnosti posameznikov v igri. Igralce 

izo

za vsakega igralca posebej.

Uspešnost v igri pa bo ocenil tudi športni dirketor oz. strokovni vodja nogometne šole.

Izvajali bomo tudi redna nogometna testiranja (baterija 6-

pri analizi posameznika ter njegovega napredka. 

Testiranja ne smejo biti primarni dejavnik pri selekciji igralcev.

Za vpis in selekcijo v nogometno šolo bomo kriterije sestavili na osnovi obeh opazovanj (igra + testi).

TESTIRANJE IGRALCEV do 12 leta vsebujejo: 

1. Šprint na 5 metrov (štartna hitrost)
2. Šprint 20 m (možnost pospeška hitrosti),
3. Tek - šprint, poligon, ravni tek 30 m (agilnost); 10 metrov - 1. merjenje + 5 m – obrat – 5 m - 2.

merjenje + šprint v cilj - 10m - 3.merjenje
4. Poligon križ- 8-22s in takoj 

še enkrat tek, lahko ponovimo kroge 2x, 4x, 5x, 6x, 8x,10x, odvisno od starosti
5.
6. Hitrostna
7. Vodenje žoge s spremembo smeri (obvladovanje in nadzor žoge, koordinacija),
8. Igra 1:1 in 3:3 (igralne sposobnosti).- to se oceni na treningih, tekmah

Testi za starejše so sestavljeni iz:

1. Individualna igra
- varanje z žogo in brez,
- sprejemanje žoge,
- odvzemanje žoge,
- vodenje žoge,
- udarci na vrata,
- duel igra.
2. Skupinska igra
- odkrivanje,
- pokrivanje,
-
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-
-
- smisel za zložene kombinacije.
3. Angažiranost v igri in odnosih
- nivo angažiranosti,
-
- odnos do soigralcev,
- odnos do nasprotnika,
- odnos do sodnika,
- odnos do kluba.

opazovanju uspešnosti v igri. V ta namen bomo tudi izdelali 

kriterije ocenjevanja in kvantitativno lestvico uspešnosti. Igralce mladinskega pogona bomo enkrat 

letno testirali s standardno baterijo nogometnih testov, 

ji.

PERSPEKTIVNI IGRALCI
Zdravstveni pregled

VIŠJA in 
BOLJ 

KVALITETNA
SELEKCIJA

       ml. selekcije 
NOGOMETNI 

TESTI - 1x letno

OPAZOVANJE

IGRE
klubski skavti

klubska 

Slika 5: Shema selekcioniranja igralcev v vedno bolj KVALITETNE EKIPE NK SVOBODA LJUBLJANA.
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10. PROCES TRENIRANJA, TEKMOVANJA in VODENJA MOŠTVA 

IZBIRA PRIMERNIH TRENERJEV

Delo z mladimi je zelo kompleksno in predstavlja izjemno odgovorno nalogo, ki je ne more opravljati 

vsak. Zavedati se je potrebno, da delo z mladimi ni le strokovno, ampak tudi vzgojno. Zato bo 

potrebno za delo z mladimi nogometaši angažirati kompletne osebnosti – ljudi s širokim znanjem, 

trenerji željni napredovanja, dodatnega usposabljanja in sodelovanja. V ta namen bodo izdelani tudi 

profili in kriteriji za izbor primernih trenerjev za delo v NK SVOBODA LJUBLJANA. Za dobro 

uspeh. Selekcija trenerjev bo potekala na osnovi opazovanja, sodelovanja in nadzora nad izvajanjem 

strokovnega programa in dela na terenu.

NO-

-

- pri delu z 

mladimi v NK SVOBODA LJUBLJANA:

- I: trener pomaga vsestransko razvijati mlado osebnost in se ne omeji le 

na posredovanje in utrjevanja znanja, spretnosti in sposobnosti. Razvija POZITIVNE 

SPOŠTOVANJE DRUGIH, ODGOVORNOST.

- zahteva, da so trenerji tudi DOBRI DEMONSTRATORJI, saj VSE KAR 

-
SPOSOBNOSTIM O

- :
ZNA REZULTATU in TEKMOVANJU V LIGI. 

Obstajajo ETAPE v razvoju nogometašev, katere imajo vsaka svoje zahteve glede vsebine.

- : Zahteva od trenerja mladih ŠIROKO IZBIRO VAJ in NALOG pri 

delu z mladimi, kajti le tako bodo mladi dobili ŠIROKO OSNOVO.

- Trener mladih mora s svojimi METODAMI, VAJAMI,

NASTOPOM, ZAGOTOVITI VESELJE in RADOST OTROK pri delu.

-
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VIZIJA NK OLIMPIJA Ljubljana

Vizija kluba Vizija nogometne igre

1. Postati vodilini nogometni klub v vseh 
starostnih kategorijah. 

A. Postavitev ter poudarek na svojem 
»NE PRILAGAJATI« se 

...) 
2. S »SLOVENSKIM PRISTOPOM« 

evropskemu in 
svetovnemu nogometu. 

B. adanja usmeriti na 
nasprotnikovo polovico z agresivnim 
pritiskanjem celotnega moštva v smeri 

- z  
3. »SLOVENSKI PRISTOP« = delavnost in 

zagriz -  
rja

ter dober kolektiv 

C. Hitra kombinat
podaje

 

4.

segajo v nogometni svet (športna m

prehrana). V prvem planu strokovnjake  
kateri  

D. Iz bi bili USTREZNI 
SISTEMI IGRE. Vodilni bi bili 1-4-4-2, 1-3-
4-3, 1-4-5-1 ter opcije izpeljave teh 
sistemov. Glavni cilj vsakega sistema bi 

igralcev enako pot v napad in obrambo. 
 

5. n
»IGRALCA NK SVOBODA«, k
zanim

svojih igralcev bi klub dobival pomemben 
 

E. IGRALEC NK SVOBODA; bo na visokem  

pripavljenosti med najboljšimi v Sloveniji.  

6. FINAN
igralcev bi se delil % za razvoj tudi na 
mladinski pogon NK Svoboda. ( npr 1%-

za še bolj kakovostno 
.. 

F. IGRALEC NK SVOBODA; bo tudi vedno 
l imeti vidno ali vodilno vlogo v 

reprezentan  
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11. STROKOVNI PROGRAM PO STAROSTNIH KATEGORIJAH 

1. OŠ OLIMPIJA Ljubljana, p

selekcijo NK SVOBODA - predvidevamo /

bazo nad 200 otrok. Ta bazen otrok bo vsako leto bolj kvaliteten in bo z leti postajal

jubljanskim klubom ali še boljši po kvaliteti otrok.OŠ 
OLIMPIJA; plan, treningi:

-

žoga, tek, JUDO

- U7; 3x tedensko; ogrevanje igrice, samo delo z žogo, vodeje, vodeje z zadevanjem v cilj, 

-lahki, igra 2:2, 3:3, 4:4.. delo v 

- TAP, dve fori, …

- U8; izven selekcije NK Svoboda; samo delo po COERVERJU; privajanje na žogo, delo, igra, 

šola teka,… iz te selekcije se vedno lahko še doda v selekcijo kluba NK Svoboda in vrne nazaj 

kakš ning, novi vpisani, dolga 

odsotnost s treninga, …

- SKUPINA - CLINIC za delo - popravki, tehnika, ustavljanje žoge, preigravanje, strel na gol, 

delo, koordinacija, samozavest, volja za trening, …. Delo po COERVERJU!

INDIVIDUALNO DELO S POSAMEZNIKI; igralci potrebujejo popravke

INDIVIDULANI TRENERJI: trener vratarjev, kondicijski trener, trener za tehniko, JUDO trener, 

trenerka za ples, aerobiko

DELITEV FAZE RAZVOJA OTROKA:

- U7-
upoštevanja ukazov, vedno jim dati veselje do igre
- U9-U10; preklop na višji nivo, trening so žoga, 
red in disciplina, vtisniti , vaje pod pritiskom, motivacija, 
tekmovalnost, po do
- U11-
individulana sposobnost reševanja situacij 1:1, zadnja podaja, sodelovanje v ekipi, potem pa so še 

- …
- ,
klubu že kot 4-5 letniki in se veliko osnovnih znanj, igre, motivacije . Pred 
prihodom v selekcijo naj bi otroci bili že 1-2 leti v zelo kvalitetnem razvoju.
- tako, da se bodo naši otroci 
utrjevanje, …
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ODPRTA ŠOLA OLIMPIJA  U7 - U8

OSNOVNI TRENING: ogrevanje, igrice, samo delo z žogo, vodeje, vodeje z zadevanje v cilj, vodenje z 

- etni Coerver, TAP- TAP, 

navljajnja, NAVAJANJE 

adnosti klubu, …

STRUKTURA TRENINGA; Trening pri tej starosti naj traja do 60 minut. Razdeljen mora biti v tri dele.

Prvi del predstavlja ogrevanje ali uvodni del. (15-2 vaje 

navajanja na žogo (ABC NOGOMETA, COERVER COACHING

lovljenja, štafetne igre in en

V glavnem delu je smiselno slabše obvladane vaje ponoviti v olajšanih in oteženih pogojih. Tudi v tem 

delu naj si trener poslužuje štafetnih in elementarnih ige

ciljem: goli, stožec. POUDAREK: INDIVIDULANO DELO - VSAK OTROK SVOJO ŽOGO.

i naj traja vsaj 1/3 treninga, pa naj bo igra oz. igralna oblika, ki naj bo 

aja, igra nogometa 3:3, 4:4, 5:5. Otroci se radi igrajo in tekmujejo!
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NOGOMETNA ŠOLA STAROSTNA KATEGORIJA U-8 in U-9

NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI U8 - U9

KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI-ŠIROKA KONDICIJSKA PRIPRAVA

KOORDINACIJA HITROST VZDRŽLJIVOST

Razvoj usklajenega delovanja
celega telesa

Razvoj hitre reakcije /
razvijamo

znanja
Razvoj štartne hitrosti / Uporaba spretnostnih 

poligonov

Lažje enostavne vaje 

vaje v parih

Razvoj kratkega šprinta / Delo po postajah z 
lahkimi nalogami 
nogometne tehnike, 
koorodinacije

COERVER VAJE, navajanje na 
žogo, finte A, B, C, D, Ronaldo, 
Messi...

COERVER HITROST; tek 

CIK-CAK,

/

Štafetne igre in elementarne 
igre, prirejene na igre z žogo 
(košarka, odbojka, rokomet, 
nogo tenis, …)

Razvoj hitrosti SAMO preko 
štafetnih, elementarnih igre.

/

Razvoj hitrega vodenje žoge
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI SELEKCIJAH U8 - U9

TEHNIKA – OSNOVNA -

Gibanje brez žoge Navajanje na 
žogo

Udarci Zaustavljanje Varanje z žogo Odvzemanje

- pravilen tek po 
sprednjem delu 
stopala

- vaje šole teka za 
koordinacijo nog

- enostavni 
udarci

- COERVER 
kontrola žoge

- vodenje 
žoge brez 
nalog

- vodenje 
žoge z 
nalogami in 
cilji

- zadevanje 
ciljev

- žongliranje

SPOZNAVANJE OSNOVNIH GIBANJ,
ELEMENTOV z vajami upravljanja žoge po COERVERJU.

Vaje iz 1.stopnje - enostavne vaje

Otroke seznanimo (»okužimo«
udarci, zaustavljanji, varanji-finte, odvzemanje.

Coerver metodika: dotik, samozavest, individulano delo, gibanje 
po prostoru z žogo.

- udarec 
z NDS

- udarec 
z nartom

- z NDS -

- FORA A

- FORA B

- FORA C

- FORA D

- zaznavanje podaje

- prevzemanje –
kraja nasprotnikove 
podaje

TRENER MORA PAZITI NA:

- vaje ne trajajo predolgo, max 8-10 minut

- iskati fokus za prostor in delo

- težiti k INDIVIDUALNEM delu dribling, šut, hitre noge

- delo samo z žogo

- vaje za delovanje celega telesa

- otroke podpirati pri komentarjih in jih pohvaliti

- otroku dati strast do nogometne igre – nogomet-žoga, IGRA-IGRA-IGRA
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI SELEKCIJAH U8 - U9

IGRA in TAKTIKA - otroci naj IGRAJO nogomet

IGRA SKUPINSKA TAKTIKA MOŠTVENA TAKTIKA

- 1:0, brez 
nasprotnika, figura, 
ovira

- 1:1, individalno 
delo, varanje

- 2:1, dva 
napadalca, en 
obrambni

- 2:2 na male gole

- 3:3 na male gole

- 4:4 na male gole

- pokrivanje med golom in 
nasprotnikom
- napadati igralca z žogo, 
najbližji igralci
- igra 1:1

- sprejem - podaja
- lahke igralne oblike 
obramba - napad, 
pokrivanje, odkrivanje
- podajanje dveh
- podajanje treh
- sodelovanje od vratarja 
do napadalca

- postavitev, 2-1, 1-2, 2-2, 
1-2-1, 1-3-1-2, 1-2-1-2
- na obramba
-
svoji polovici
- branjenje in napad na 
nasprotnikovi polovici
- branjenje in napad na 
sredini
- razpored v napadu 
- igra nazaj, podajajnje
- vsi v napad in vsi v 
obrambo na svojo 
polovico
- otroke med igro rotiramo 
na igralnih pozicijah
- spodbujati indvidulane 
kvalitete
- spodbujati spro
igri tudi v primeru napake
- uporaba varanja z žogo 

- spodbujati k igri 1:1

U8 - INDIVIDUALNO RAZVIJANJE IGRALCEV; treningi 3x tedensko; ogrevanje COERVER vaje, 
..., igra 

odenje 
ogi, prosta igra, OSNOVNA TESTIRANJA MOTORIKE 

(tek na razdalji z žogo in brez, kordinacijski poligon) ... po 3 mesecih nadgradnja treninga, - delitev 
jo treninge, se nadgradijo, 

ponavljanje, ponavljanje, delo individualno, MOTIVIRATI OTROKA ZA NOGOMET, tekme MNZ 

grajenje s pravo nogo - podaj pravo 
komunikacije z raznimi ukazi 

(trener - otrok: igramo - to je podaja, pelji - - - umiri 
se, zadržimo žogo, hinavec- hitro izvajanje avta, kot fore A-B, C, D, X, Y itd,… RED IN 
DISCIPLINA MED IZVAJANJEM VAJ,….!
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JUDO; vadba padcev na mestu ali v teku, 

1. del sezone – COERVER - ABC NOGOMET;  IN Coerver, BALL 
-dinamika-pritisk med ina-pitisk-

igra, HITROST: izboljšanje hitrosti z žogo ali brez, POTEZE - FINTE: 1:1 napad-obramba, 2:1, 2:2, 
SKUPINSKE IGRE; zaustavljanje in podajanje žoge, obrat na žogi, IGRA NA MALEM 

2. del sezone: otroke razdeliti v dve skupini A in B, nadaljujemo  COERVER metode se 
lj zahtevni treningi, trening podaje, dvojne podaje, killer pass, dribling, 

NE SMEMO POZABITI OSTALIN NOGOMETNIH PRVIN storu 
ti strel, kot, igralne pozicije

3. del sezone: igralne oblike, s
in v gibanju, ustavi-podaj, ustavi- -podaj tekme, tekme, turnirji 10x, medsebojne 
tekme, …

Po koncu sezone igralci morajo osvojiti:

- zaustavljanje in vodenje žoge v hitrem gibanju

-

-

- osnovno hitro gibanje z in brez žoge

U9 - INDIVIDUALNO RAZVIJANJE IGRALCEV; treningi 3x-4x tedensko; dodatni trening je lahko v 
skupini COERVER CLINIC: ogrevanje COERVER; skupinske igre, kordinacijski poligoni, igra 1:1, 
napad-
na tekmah: 1-3-1-2, uvajanje otrok v igro na tekmah z prosto igro, igra, igra, tekme, tekme, A-B
skupina medsebojne tekem, prijateljske tekme, MNZ liga za B skupino?, turnirji A skupina 10-15x, B 
skupina 5-8x turnirji slabše kakovosti! RED IN DISCIPLINA! Spremljanje otrokovega razvoja v šoli, …
JUDO; vadba padcev v teku, skoka, …
Razdelitev v dve skupini A-B- ostali v OŠ OLIMPIJA;

TRENINGI; 3x-4x tedensko; dodatni trening je lahko v skupini COERVER CLINIC:
ogrevanje COERVER; skupinske igre, kordinacijski poligoni, igra 1:1, napad-

-3-1-2, uvajanje 
otrok v igro na tekmah z prosto igro, igra, igra, tekme, tekme, A-B skupina medsebojne tekem, 
prijateljske tekme, MNZ liga za B skupino?, turnirji A skupina 10-15x, B skupina 5-8x turnirji slabše 
kakovosti! RED IN DISCIPLINA! Spremljanje otrokovega razvoja v šoli,… B – skupina se po hitem 
postopku navaja na COERVER i delajo COERVER, 
COERVERCLINIC

TEHNIKA ABC NOGOMETA: izvajanje fint - driblinga v gibanju, voley, udarec z NDS, ZDS, SNDS, 
udarec z glavo, odvzemanje žoge, remplanje, prestrezanje žoge, dvojna podaja, zuastavljanje visoke 
žoge, zuastavljanje s prsmi, stegnom, …
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Po koncu sezone morajo osvojiti:

- osnovna znanja v 1:1 situaciji

- ravnotežje v napadu in pri v branjenje in na strani

- osnovna koordinacija z in brez žoge

NA ZNANJA:

-

- informacije o nogometu na splošno in pravila igre pri malem nogometu;

- predstavitev nekaterih vrhunskih igralcev, ogled video DVD-jev

Selekcija Tren/teden Tren/mes Tren/leto Tekme/leto kampi-
dni

Trening/h trener Št.igral.

U-7 3 12 144 5-10 4 150 20

U-8 3 12 144 20 4 160 25

U-9 3 12 144 24 4 230 25
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI U10 - U11

KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI - ŠIROKA KONDICIJSKA PRIPRAVA

KOORDINACIJA HITROST VZDRŽLJIVOST

Razvoj usklajevana delovanja 
celega telesa

Razvoj hitre reakcije /
razvijamo

znanja
Razvoj štartne hitrosti / Uporaba spretnostnih 

poligonov

Lažje enostavne vaje 
AKROBATIKE, gimn
vaje, vaje v parih, plesni koraki v 
ritmu

Razvoj kratkega šprinta 
naprej in nazaj

/ Delo po postajah z 
lahkimi nalogami 
nogometne tehnike, 
koorodinacije-
KROŽNE POSTAJE

COERVER VAJE, navajanje na 
žogo, finte A, B, C, D, Ronaldo, 
Messi, Neymar, v gibanju

COERVER HITROST; tek 

CIK-CAK, z žogo in brez

/ Razvoj vzdržljivosti 
preko igralnih oblik.

Štafetne igre in elementarne igre 
prirejena na igre z žogo 
(košarka, odbojka, rokomet, 
nogo tenis, ...)

Razvoj hitrosti SAMO preko
štafetnih, elementarnih igre.

/

Delo na koordinacijski lestvi, 
rok in 

nog

Razvoj hitrega vodenje žoge /

Uvajanje v pravilni atletski tek
hitrosti

/
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI SELEKCIJAH U10- U11

TEHNIKA- OSNOVNA-

Gibanje brez 
žoge

Navajanje 
na žogo

Udarci Zaustavljanje Varanje z žogo Odvzemanje

- pravilen tek po 
sprednjem delu 
stopala

- vaje šole teka 
za kordinacijo 
nog

- gibanje po 
prostou 

- branilski tek

- enostavni 
udarci

-COERVER 
kontrola 
žoge

- vodenje 
žoge brez 
nalog

- vodenje 
žoge z 
nalogami in 
cilji

- zadevanje 
ciljev 

- vodenje z 
vsemi deli 
stopala

- vodenje 
žoge med 
ovirami z 
nalogami 
ali brez 

- metanje 
auta

- fintiranje z 
osvajanjem 
prostora

- doziranje 

driblinga

SPOZNAVANJE OSNOVNEGA GIBANJA,
z vajami upravljanja žoge po COERVERJU.

Vaje iz 2-3. lestvice - enostavne vaje.

Otroke seznanimo (»okužimo«
zaustavljanji, varanji-finte, odvzemanje.

Coerver metoditka: dotik, samozavest, individulano delo, gibanje po 
prostor

Vaje upravljanja žoge po priznanem programu »Coerver coaching«,

dbo in poudarja 

pala pri izvajanju 

izbranih vaj

- anja in upravljanja visokih žog

- spodbujati kreativnost pri izvajanju vaj upravljanja žoge

- udarec z 
NDS

- udarec z 
nartom

- udarec z 
ZNS

- udraec 
visoke žoge

- udarec žoge 
po doboju od 
tal. »drop kick

- udarec z 
glavo

-voley udarec

- po princpiu 
ovire

- z NDS

- z ZDS

- z prsi

- amortizacija 
žoge

- s kolenom ali 
stegnom

- z nartom

-
finte

- FORA A

- FORA B

- FORA C

- FORA D

- FORA 
Messi

-FORA 
Ronaldo

- FORA 
Neymar

- kombinacija 
for: A+B, …

- zaznavanje podaje

- prevzemanje -
kraja nasprotnikove 
podaje

- varovanje prostora

- pokrivanja 
nasprotnika

- izbijanje visoke 
žoge z nogo ali 
glavo
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NOGOMETNE VSEBINA DELA PRI SELEKCIJAH U10 - U11

IGRA in TAKTIKA- otroci naj IGRAJO nogomet

IGRA SKUPINSKA TAKTIKA MOŠTVENA TAKTIKA

- 1:0, brez 
nasprotnika, figura, 
ovira

- 1:1, individalno 
delo, varanje

- 2:1, dva 
napadalca, en 
obrambni

- 2:2 na male gole

- 3:3 na male gole

- 4:4 na male gole

- 1+4, 1+5, 1+6, 
1+7, 1+8

- 3:5, 2:4, 4:6

-uporaba »jokerjev« 

- pokrivanje med golom in 
nasprotnikom
- napadati igralca z žogo, 
najbližji igralci
- igra 1:1
- osnovna navodila za 
pokrivanje na sredini
- osnovna navodila za 
pokrivanje na boku
- osnovna navodila za 
odkrivanje in podajanje 
žoge glede na odkrivanje 
soigralca
- sprejem s pravo nogo
- uporaba obeh nog
- leva-desna
- hitra reakcija sprejem –
podaja - varanje
-

- samozavest - hrabrost
-

- sprejem - podaja
- lahke igralne oblike 
obramba-napad, 
pokrivanje, odkrivanje
- podajanje dveh
- podajanje treh
- sodelovanje od vratarja 
do napadalca
- dvojna podaja
- povratna podaja
- mnejava mest
- igralne oblike za 

pokrivanje ter podajanje
- situakcijske vaje za 
prehod v napad
- prehod obramba-napad
- priprava napada in 

- igralne situakcijske vaje
- vaje pod pritiskom 
napad - obramba

- postavitev, 2-1, 1-2, 2-2, 
1-2-1, 1-3-1-2, 1-2-1-2
- na obramba
- enje na 
svoji polovici
- branjenje in napad na 
nasprotnikovi polovici
- branjenje in napad na 
sredini
-razpored v napadu 
-igra našad podajajnje
-vsi v napad in vsi v 
obrambo na svojo 
polovico
- otroke med igro rotiramo 
na igralnih pozicijah
-spodbujati indvidulane 
kvalitete
- spodbujati spro
igri tudi v primeru napake
- uporaba varanja z žogo 

- spobujati k igri 1:1
- igra v napadu temelji na 
kratkih podajah po širini in 
hitrem prehodu v globino
- branjenej po celem 

- branjenje na svoji 
polovici
- pressing na 
nasprotnikovi polocici
- zadrževanje žoge v 
obrabi po širini, na sredini 
širina-globina
- postavitve za prekinitve
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U10 SELEKCIJA;

4x tedensko ( 3x + 1x); ogrevanje COERVER; skupinske igre, koordinacijski poligoni, igra 1:1, napad-

delo, ker so v teh letih trenirali v veliki masi, ekipe A in B, iskati nove igralce v drugih klubih za 

pri ni turnirji, veliko dela, trda roka, usmeritev otrok za igranje po 

pozicijah, … igralni sistem na tekmah: 1-3-1-2, A-

prijateljske tekme, uvajanje na igranje na poziciji, po obvladanju rotacija pozicij, prosta igra, naj otroci 

ejo rešitve, individualno jih nadgraditi - COREVER CLINIC to je tista skupina, delo sprejem žoge, 

-desna. MNZ lige B ekipa, turnirji 10-15x A eipa, B 

ekipa 5 turnirjev, prijateljske tekme igrati 7+1 ( 1-3-2-3). INDIVIDULANA TAKTIKA, MINI IGRE (4:1, 

3:1,3:2, 4:2,..). POZICIJSKA IGRA (5:5+2, 4:4+2,..). RED IN DISCIPLINA! , … Nujno privabiti še nove 

... Na koncu sezone SELEKCIJA! 

Spremljanje otrokovega razvoja v šoli. 

na vrata, podaje, sprejemi in preigravanja se oplemeniti

individualne taktike kot je: odkrivanje, sprejemanje (s katero nogo), s katero nogo pravilno voditi žogo, 

kam varati glede na tek nasprotnika itd. Sem spada že tudi znanje o sodelovanju dveh igralcev tako v 

fazi -3-1-2, 1-3-3, 1-

2-3-1).

STRUKTURA TRENINGA - U10:

Uvodni del

vaje koordinacij

Glavni del

dveh igralcev. COERVER COACHING: prvi dotik - , 

PONAVLJANJE, VAJE POD PRITISKOM

.

: postopno padanje intenzivnosti do umiritve v obliki poigravanja z žogo, žongliranja, 

izteka z žogo ali streljanju kazenskih strelov.

Trening naj traja do 90 minut.
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oz. VZGOJNA ZNANJA:

- športna prehrana;

-

- razvoj nogometne igre;

- predstavitev vrhunskih igralcev preteklosti;

- predstavitev uspehov slovenske »zlate generacije« in ostalih uspešnih generacij

Po koncu sezone morajo osvojiti:

- osnovna znanja v 1:1 situaciji
- uporaba obeh nog leva- desna
- prigravanje 1:1 na katerkoli del
- -desna
- killer pass- zadnja podaja v globino
- PRVI DOTIK; reševanje situcije z prvim dotikom žoge
- ustavljanje žoge in grajenje od nasprotnika
- sodelovanje na tekmah v igri
- menjava igralnih pozicij
- ravnotežje v napadu in pri anju v branjenja in na strani

U11 - SELEKCIJA, DELITEV selekcija A+B, ostali ostanejo v ODPRTI ŠOLI OLIMPIJA;

4x tedensko, SELEKCIJA A in B, C trdo delo, nekateri otroci imajo zelo veliko potenciala, talenta, delo, 
trda roka, dobri treningi,
12-14 enakopravnih otrok, individualno jih nadgraditi- COREVER CLINIC to je tista skupina, delo,

-desna. INDIVIDULANA TAKTIKA, 
MINI IGRE (4:1, 3:1,3:2, 4:2,..). POZICIJSKA IGRA (5.:5+2, 4:4+2,..). V letniku 2007 imamo 4-6 otrok 
na višjem nivoju, 6-8 , … Nujno 
pripeljati še nove otroke, cca 4-
najboljših, ... Na koncu sezone selekcija! Trener mora spremljati najboljše otroke iz drugih Ljubljanskih 
klubov in jih povabiti na prijateljske tekme, turnirje, pridružiti v klub, …

Cilji:

Igra: igra temelji na posestvi žoge in hitri transformaciji

Taktika: izboljšati individualno taktiko v napadu in osvojiti individualno taktiko v obrambi

Tehnika: izboljšajo elementarno tehniko in vse vaje izvajajo v hitrosti.

Fizika: razvijamo hitrost, koordinacijo z in brez žoge

Psihosocialne: sodelujejo med seboj pri reševanju problemov
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- športna prehrana;

-

- razvoj nogometne igre;

- predstavitev vrhunskih igralcev preteklosti;

- predstavitev uspehov slovenske »zlate generacije«

Po koncu sezone morajo usvojiti:
- uporaba tehnike v igralnih situacijah
- uporaba obeh nog leva-desna
- - desna
-
- killer pass- zadnja podaja v globino
- PRVI DOTIK; reševanje situcije z prvim dotikom žoge
- ustavljanje žoge in grajenje od nasprotnika
- preigravanje vedno 1:1 napad, obramba
- menjava mest med igro
- ustavljanje visoke žoge leva-desna, prsa, koleno
- igra 8+1
- uporaba individualne taktike v obrambi in napadu

Selekcija Tren/teden Tren/mes Tren/leto Tekme/leto kampi-
dni

Trening Trener Št.igral.

U-10 3 12 144 30 3 120 16-20

U-11 3 12 144 30 3 120 16-20

U-12 4 16 192 40 3-5 176 16-20

U-13 4 16 192 40 3-5 176 16-20

5.1.1 STAROSTNA KATEGORIJA U-12 in U-13

OBSEG AKTIVNOSTI

Selekcija Tren/teden Tren/mes Tren/leto Tekme/leto kampi-
dni

Trening/h Trener Št.igral.

U-12 4 16 192 40 4 320 25 (22)

U-13 5 20 240 40 4 400 20
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI SELEKCIJAH U12 - U13

KONDICIJSKA PRIPRAVA U12 in U13

KOORDINACIJA Velik poudarek, kot del ogrevanja ali tudi v kombinaciji s TE 

vajami. Vaje šole teka, koordinacija nog v povezavi s TE, 

akrobatiko in psihokinetiko – uporaba barv.

jske lestve

in nog hitro, delo na lestvi z uporabo žoge.

-stabilizacijske vaje.

RAVNOTEŽJE V kombinaciji s treningom koordinacije, uporaba ravnotežnih 

desk.

VZDRŽLJIVOST Osnovna aerobna, z uporabo TE/TA vaj visoke dinamike in 

igralnih oblik 2:2, 3:3, 3+3:3,…

TEST -  IGRALCEV do 13 leta vsebujejo: 

1. Šprint na 5 metrov (štartna hitrost)
2. Šprint 20 m (zmožnost pospeška hitrosti)
3. Tek-šprint poligon ravni tek 30m (agilnost); 10metrov - 1.merjenje + 5m-obrat - 5m- 2.merjenje +

šrint v cilj - 10m - 3.merjenje
4. Poligon križ-kraž 22 metrov (interv -22s in takoj še 

enkrat tek, lahko ponovimo kroge 2x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, odvisno od starosti
5. Skok 
6. Hitrostna lo ponovitev trebušnjakov v 10s
7. Vodenje žoge s spremembo smeri (obvladovanje in nadzor žoge, koordinacija)
8. Igra 1:1 in 3:3 (igralne sposobnosti).- to se oceni na treningih, tekmah

TE

Vaje upravljanja žoge:
ter oteženih pogojih (nasprotnik, palice, v kombinaciji z drugimi 

vajami)

Tehnika udarcev in podaj: Ponavljati in uriti preciznost ter hitrost podaj z NDS

Ponoviti udarec z nartom.

z zunanjim delom stopala (ZDS)

topnje 
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vadbe

EFFE udarec s SNS in ZDS

Specialna nogometna tehnika: COERVER COACHING:

- kontrola žoge, dotik, kontrola in samozavest

- sprejem-podaja, sprejem-podaja z vsemi deli stopala

- igra 1:1, zadrževanje žoge, osvajanje prostora, dinamika, vaje 

pod pritiskom

- -os -

samozavest

- spremenba smeri; uporabno grajenej žoge in obrat v prazen 

prostor

- ustavljanje in gibanje, ostvarjanje prostora z spremenbo 

gibanja

- finiranje-varanje; osvajanje prostora z varanjem-fintiranjem

nasprotnika, cilj podaja, gol

- zaustavljanje žoge z NDS, s stegnom, s prsmi.

Tehnika gibanja brez žoge:
Tehnika skoka in doskoka

Amortizacija doskoka po odrivu

Tek branilca

Tek s spremem

Enonožni in sonožni odriv

Individualna taktika:
Za fazo napada: odkrivanje, podajanje, vodenje, varanje, 

ODKRIVANJE K ŽOGI, ODKRIVANJE OD ŽOGE LEVO-

DESNO, ODKRIVANJE K ŽOGI, taktika strela na vrata, varanje 

z žogo na stran od koder prihaja nasprotnik, igra kratkih podaj, 

reakcija na izgubljeno žogo posameznika najbližjega Za fazo 

branjenja: pokrivanje, odvzemanje žoge, prestrezanje, 

odvzemanje zpodrsavanjem, odvzemanje s potiskanjem, 

pokrivanja pred vrati, pokrivanje na sredini, pokrivanej na boku, 

osnovno odvzemanje, odvzemanje z podrsavanjem, prehod v 

napad, varovanje prostora in igralca

Skupinska taktika:
Za fazo napada: 4:3., 

etrvorkah, dvojna podaja, povratna 

podaja, visoka podaja, lob, reakcija na izgubljeno žogo 

najbližjih igralcev pri žogi in ekipe, priprava napada po širini z 

igralne situacije po igralnih položajih
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Za fazo branjenja: sodelovanje 2 igralcev: varovanje, 

uravnotežena razporeditev, igra kratkih podaj, enostavne igre 

za situacijske faze branjenja, igralne situacije po igralnih 

položajih

Moštvena taktika:
Organizirano postavljanje v fazi branjenja s prisotnim 

upoštevanjem širine in globine ter ustvarjanju trikotnih 

postavitev igralcev. Uporaba igralnih situacij in igralnih oblik 

(2:2, 3:3, 4:4 in 6:6)

Postavitev za veliki nogomet 1-4-3-3

Nadeljevati proce

pressing branjenja z varovanjem soigralcev.

-3-1-2

Branje a sredini in svoji polovici.

Uravnotežena razporeditev v napadu

Igra v napadu temelji na podajah in igralnih sistuacijah s 

katerimi jih je trener seznanil.

Postavitve za prekinitve kot, prekršek na boku, indirect.

irina - globina - trokotnik,
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI U14 - U15

KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI-ŠIROKA KONDICIJSKA PRIPRAVA

KOORDINACIJA HITROST VZDRŽLJIVOST

PUBERTETA - PUDAREK 
NUJNO - Razvoj usklajevana 
delovanja celega telesa

Razvoj hitre reakcije Vaje z lastno 
telesno težo

Osnovna aerobna z 
uporabo TE/TA vaj 
visoke dinamike in 

znanja

Vaje šole teka, koordinacija nog 
v povezavi s TE

Razvoj štartne hitrosti Seznananje z 
pravilnim 
delom na 
fitnes 
napravah

Uporaba spretnostnih 
poligonov

Fartlek v naravi

Lažje enostavne vaje iz 
AKROBATIKE, 
PSIHOKINETIKA - uporaba 
barv

Razvoj kratkega šprinta 
naprej in nazaj –

stabilizacijske 
vaje

Delo po postajah z 
lahkimi nalogami 
nogometne tehnike, 
koorodinacije-
KROŽNE POSTAJE

COREVER VAJE, delovanje rok 
in nog z uporabo žoge z 
zahtevnimi nalogami

hitrosti
Uporaba 
ravnotežnih 
desk, klopi

Razvoj vzdržljivosti 
preko igralni oblik.

koordinacijsks ,
over delo rok in nog hitro, delo 
na lestvi z uporabo žoge

Razvoj hitega teka nazaj z 
anjem

Uporaba 
lahkih uteži

Preko igralnih oblik 
2:2, 3:3, 3+3:3

Daljše izvajanje

Velik poudarek, kot del 
ogrevanja ali tudi v kombinaciji s 
TE vajami. 

anja 
tek naprej, nazaj

Uporaba
bosujev
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NOGOMETNA VSEBINA DELA PRI SELEKCIJAH U14 - U15

TEHNIKA - OSNOVNA -

Gibanje brez žoge Navajanje na 
žogo

Udareci Zaustavljanje Varanje z žogo Odvzemanje

- pravilen tek

- tek branilca

- tek z spremnbo 
sm
koti

- enonožni odriv in 
sonožni

- amortizacija 
doskoka po dorivu

- vaje šole teka za 
kordinacijo nog

- trener aktivno 
opozarja in 
popravlja

- delo po programu 
trenerja za 
kondicijo

- težje vaje v 
parih, trojkah 

orkah

- Coerver

- vodenje 
žoge z 
nalogami

- težja 
zadevanja 

ciljev-vrat

- obvladati 
vodenje žoge 
z obema 
nogama

- vsemi deli 
stopala

- mehkoba v 
skepih

IZPOPOLNJEVANJE GIBANJ TEH.ELEMENTOV PREDVSEM Z VAJMAI 3.stopnje 
(TE-TA) in 4.stopnje (igralne oblike) po m

elementov. Pri gralce pogleda okrog sebe pred 
sprejemom žoge.

Nart

- ZDS, poševno 
naprej, 
naravnost, effe

- SNDS, poševno 
naprej, poševno 
nazaj, 
pravokotno, 
effe, dolga 
podaja

- NDS

- udarec z glavo

- volley z nartom 
SROPKICK s 
SNDS

PO PRINCIPU 
OVIRE:

- s podplatom nizka 
in viskoa žoga

- z NDS nizka, 
srednjai n viskoa 
žoga

- s kolenom

- s prsmi

Po principu 
amortizacije:

T NDS

- s kolenom

- z nartnom

- s prsmi

S POVLEKOM 
ŽOGE VSTRAN:

- z NDS

- košenje

- ZDS

- z enojnim 
zamahom okoli 
žoge

- S povlekom s 
potplatom nazaj

- s prestopom 
nad žogo 
naprej nazaj

- z zmahom 
nad žogo

- dvojno kolo

- enojno kolo

- obrat na žogi 
360

- prestrezanje 
nasprotnikove podaje

- osnovno –

- s potiskanjem

- S podrsavnajem -
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Individualna taktika:
- OBVLADATI pokrivanje pred vrati v sredini, pokrivanje blizu 

tiksanjem, kdaj osnovno 

odvzemanje, kdaj in kako v skladu s pravili odvzemanje s 

podrsavanjem.

- ODKRIVANJE; od žoge do žoge levo in desno vstran, k žogi 

in temu podajanje v noge, pred soigralce levo in desno in lob 

podaja

- TAKTIKA STREJLANJA; na gol, po dvojni v sredini, po 

driblingu v sredini, po prdložku s strani ali iz obrambe ali 

sredine

- VARANJE z žogo na stran od koder prihaja nasprotnik

- SPRJEMENJE z pravo nogo od nasprotnika ali od roba 

igralcu

-

Skupinska taktika:
- dvojna podaja, povratna podaja

- menjave mest na ra

- dvojna menjava, trojna menjava, ...

- pevzemanje žoge ali igralca

- Igralne oblike preko katerih se navajajo na consko pokrivanje, 

uravnoteženo razdelitev, urejeno menjavo mest, iger hitrih 

podaj po tleh in zraku

-

zo branjenja

Igralne situacije glede na igralna mesta

Moštvena taktika:
- Postavitev za veliki nogomet 1-4-3-3, 1-3-5-2, 1-4-4-2, 1-4-5-1

in izpeljave teh sistemov

- Organiziran CONSKI PRESING v fazi branjenja z varovanjem 

soigralcev

- Branjenje na celotni površini igranja, na sredini in lastni 

polovici

- Uravnotežena razporeditev v napadu

- igra napad naj temelji na podajah kratkih, dolgih, hitrih po 

širini, globini, s katerimi jih je trener seznanil

- vsi igralci SODELUJEJO v igri
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OBSEG AKTIVNOSTI

Selekcija Tren/teden Tren/mes Tren/leto Tekme/leto kampi-
dni

Aktivnosti Trener Št.igral.

U-14 5 20 240 36 5-7 276 22

U-15 5 20 240 36 5-7 276 22

NOGOMETNE VSEBINA DELA PRI U17 

Vaje upravljanja žoge:

upravljanja med palicami in v poligonih. Razvijati in ohranjati 

Tehnika udarcev in podaj: Ponavljati in uriti preciznost ter hitrost podaj z NDS
(DVD SHALKE – velika izbira vaj in priloga)

Ponoviti udarec z nartom; uriti in korigirati v TE/TA vajah;

Vaditi dolgo podajo z obema nogama.

Specialna nogometna tehnika: Uriti hiter preklop med sprejemom in podajo.

igralnih oblikah (1:1, 1+1:1, 2:2)

Zaustavljanje žoge z NDS

Dodatna individualna vadba dopoldne individualna tehnika s posamezniki

- HITRA IGRA v širino, globino, prenos na drugo stran in 

iskanje trikotnika

- imeti usposobljene igralce za igranje na dveh-treh pozicijah

- Postavitve za prekinitve za napad in obrambo

IGRA:
VELIKI NOGOMET; igrati dva sistema kluba

sistemov

- igralne oblike

- vodena igra

-

- igralne situacije za napad, obrambo in prekinitve
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Individualna taktika: Za fazo napada: odkrivanje, podajanje, vodenje, varanje v
povezavi s TE/TA vajami
Za fazo branjenja: pokrivanje, odvzemanje žoge, prestrezanje

Skupinska taktika: Za fazo napada: ponoviti uriti igro 2:1
Sodelovanje napadalcev v povezavi z veznimi igralci (4:0, 

2:1+2:1, 4:3, 6:4…)

Za fazo branjenja: sodelovanje 2 igralcev: varovanje, 

igralcev in zvezne linije – conski princip;

Moštvena taktika:

osnova je 4:4:2 – klasika Iz tega lahko nato sledi glede na tip 

Branjenje: Organizirano postavljanje v fazi branjenja s 

prisotnim varovanjem in oženjem prostora. Uporaba con ali 

prostorov po širini in globini. Strnjeno delovanje v 2 prostorih 
po širini in globini!
Napadanje:
globine ter ustvarjanju trikotnih postavitev igralcev. Poudarjati 

igro v globino, Uporaba igralnih situacij (6:0, 10:0) za 
podajo idej in igralnih oblik (2+8:8, 10:10…) za posest žoge 

KONDICIJSKA PRIPRAVA U17

KOORDINACIJA Velik poudarek, kot del ogrevanja ali tudi v kombinaciji s TE 

vajami. Vaje šole teka, koordinacija nog v povezavi s TE, 

akrobatiko in psihokinetiko – uporaba barv.

Osnovna m

-stabilizacijske vaje. Vaje z 

DVD CORE Performance in FIFA 11.

RAVNOTEŽJE V kombinaciji s treningom koordinacije, uporaba ravnotežnih 

desk. Trening ravnotežja in tehnike.

VZDRŽLJIVOST Aerobna in anaerobna z uporabo TE/TA vaj visoke dinamike in 

igralnih oblik 4+4:4, 2+4:4, 3+3:3, 1+2:2+1, 1+1:1, 1:1. Za 

razvoj specialne (anaerobne) vzdržljivosti uporabiti individualni 
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-

- pomen sprotnega dela in šolske uspešnosti;

- predstavitev vrhunskih igralcev preteklosti;

- pomen nogometne tehn – »ulica«

-

Selekcija Tren/teden Tren/mes Tren/leto Tekme/leto kampi-
dni

Aktivnosti Trener Št.igral.

U-17 5 20 240 36 4 276 22

NOGOMETNE VSEBINA DELA PRI U19

Vaje upravljanja žoge:

žogo. Spodbujati kreativnost in hitrost upravljanja žoge.

Tehnika udarcev in podaj: Ponavljati in uriti preciznost ter hitrost podaj z NDS

Ponoviti udarec z nartom; uriti in korigirati v TE/TA vajah;

Vaditi dolgo podajo z obema nogama.

Ponoviti udarec z glavo.

Specialna nogometna tehnika: Uriti hiter preklop med sprejemom in podajo. Uriti sprejem 
v gibanje.

Zaustavljanje žoge z NDS
povezavi z varanjem.

Dodatna individualna vadba Individualna vadba tehnike z najperspektivnejšimi mladinci.
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Individualna taktika: Za fazo napada: ponavljati odkrivanje, podajanje, vodenje, 

varanje v povezavi s TE/TA vajami

Za fazo branjenja: pokrivanje, odvzemanje žoge,

Prestrezanje, izbijanje

Skupinska taktika: Za fazo napada: uriti igro 2:1, 3:2 in 4:3. Sodelovanje 

napadalcev v povezavi z veznimi igralci (4:0, 2:1+2:1, 3:2+2:3, 

6:4, 8:7)

Za fazo branjenja: sodelovanje dveh igralcev: varovanje, 

igralcev in zvezne linije – conski princip;

Moštvena taktika: Izbrati igralni sistem glede na 

Branjenje: Organizirano postavljanje v fazi branjenja s 

prisotnim varovanjem in oženjem prostora. Uporaba con ali 

prostorov po širini in globini. Strnjeno delovanje v 2 prostorih 
po širini in globini! Vaditi aktivni presing na žogo.

Napadanje: Poudarjati igro v globino
ih 

s

KONDICIJSKA PRIPRAVA U19

KOORDINACIJA

Kot del ogrevanja ali tudi v kombinaciji s TE vajami. Vaje šole 

teka, koordinacija nog v povezavi s TE, akrobatiko in 

psihokinetiko – uporaba barv.

-stabilizacijske vaje. Vaje z obtežilnimi 
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RAVNOTEŽJE

Uporaba ravnotežnih desk. Trening za izboljšanje ravnotežja in 

VZDRŽLJIVOST
poligonov in iger.

Anaerobna ali hitrostna vzdržljivost: uporaba TE/TA vaj visoke 

dinamike in igralnih oblik 4+4:4, 2+4:4, 3+3:3, 1+2:2+1, 1+1:1, 

1:1. Za razvoj specialne (anaerobne) vzdržljivosti uporabiti 

Selekcija Tren/teden Tren/mes Tren/leto Tekme/leto kampi-
dni

Aktivnosti Trener Št.igral.

U-19 5 20 240 36 4 276 20

12. TA/TE IGRALNEGA MESTA  – NK SVOBODA 

LJUBLJANA 

- TA NALOGE NA POSAMEZNEM IGRALNEM MESTU

CENTRALNI BRANILEC 

FAZA BRANJENJA: 

usmerjanje(stran od sredine) - ožanje - varovanje
prepoznavanje trenutka za odvzemanje žoge (v odvzemanje ali pariranje) 
striktno pokrivanje igralcev v 16m prostoru (striktno z igralcem) 
striktno pokrivanje igralca ob sprejemu s hrbtom - brez prekrška) 
gibanje glede na položaj žoge (dosledno dvigovanje linije - - tek nazaj) 

FAZA NAPADA: 

ponujanje in odkrivanje za igro (stran od napadalcev - pritiska) (brez skrivanja) 
prvi cilj -> sprejemi na oddaljeno nogo - v aktiven položaj (telo obrnjeno proti igri) 
podaje naprej - po globini kot primarni cilj (brez alibi podaj v stran) 
iznos žoge v globino obvezno sigurna podaja po iznosu 
dolga podaja preko vezne linije na napadalce (ne na pamet - uporabne žoge)
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BRANILEC 

FAZA BRANJENJA: 

usmerjanje(stran od sredine) - ožanje - varovanje
ožanje prostora (dve coni) 
striktno pokrivanje igralca ob sprejemu s hrbtom 
striktno pokrivanje igralcev v 16m prostoru (striktno z igralcem) 

položaju in zapiranje globinske podaje za hrbet (na sredini)
zapiranje na 2.vratnici in pokrivanje igralca ob diagonalni podaji (doslednost) 

FAZA NAPADA: 

prvi cilj -> sprejemi na oddaljeno nogo - v gibanje proti naprej  
podaje v globino po sprejemu ali sprejem v gibanje (primarni cilj globina) 
ustvarjanje 2v1 (pretekanje - vtekanje za hrbet) ali prodor v sredino
sodelovanje z dvojno podajo ali igra 1v1
predložki glede na pozicijo žoge (prevladuje naj predlozek za zadnjo linijo) 

ZADNJI VEZNI

FAZA BRANJENJA 

pivotiranje - ustvarjanje pritiska na strani žoge - varovanje na nasprotni strani
agresivno napadanje igralca z žogo, usmerjanje proti outu (brez izpadanja)
2.žoge in osvajanje »nikogaršnjih žog«

a ter kontrola povratne žoge 
usmerjanje napadalcev preko komunikacije (presing - razpored) 

FAZA NAPADA 

sprejemi na oddaljeno nogo - - za hrbtom nasprotnika) 
podaje po globini (naprej) kot primarna rešitev - podaje v medprostor/globino
diagonalno odkrivanje zadnjih zveznih - na strani žoge visoko, diagonalno nizko
rotacija vezistov - ustvarjanje prostora za odkrivanje v medprostore 

- povratna), drugi v varovanje
sna reakcija na 2.žogo (ob dolgi podaja na napadalce)

SPREDNJI VEZNI

FAZA BRANJENJA 

usmerjanje centralnih branilcev - varovanje (v senco - pokrivanje dveh hkrati) 
agresiven presing in napadanje po izgubljeni žogi (hitra reakcija) 

- zapiranje prostora pred zvezno linijo - - 2.žoge
napadanje iz hrbta (odvzemanje -

FAZA NAPADA 
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aktivno odkrivanje za hrbtom nasprotnim zveznim igralcem (med linijami)
prvi cilj sprejemi na oddaljeno nogo - podaja, prodor, igra 1v1 (naprej)   
vtekanje v globino (iz drugega plana) in strel iz razdalje

2. žoga - napadanje in osvajanje (ob dolgi podaji na napadalce) 

NAPADALEC

FAZA BRANJENJA

usmerjanje centralnih branilcev - varovanje (v senco - pokrivanje dveh hkrati) 
agresiven presing in napadanje po izgubljeni žogi (hitra reakcija) 

- zapiranje prostora pred zvezno linijo - - 2.žoge
napadanje iz hrbta
položaj - vedno na strani žoge (pripravljenost za osvajanje izbitih/odbitih žog)

FAZA NAPADA 

diagonalno vtekanje v globino za zadnjo linijo (ponavljanje)
sprejemi na oddaljeno nogo - podaja, prodor, igra 1v1 (naprej)   
ponujanje za sprejem žoge v telo - zadrževanje žoge (dolge podaje) 
dosledno napadanje cone ob 1. vratnici ob predložkih (vedno 1.vratnica) 

vratarja 

KRILNI NAPADALEC

FAZA BRANJENJA

ožanje prostora (dve coni) 
(v out, brez izpadanja) 

agresiven presing in napadanje po izgubljeni žogi (hitra reakcija) 

- zapiranje prostora pred zvezno linijo -
FAZA NAPADA

diagonalno vtekanje v globino za zadnjo linijo (ponavljanje)
sprejemi na oddaljeno nogo - podaja, prodor, igra 1v1 (naprej)   
povezovanje igre z odkrivanjem/ponujanjem v medprostor (med linije)
predložki glede na pozicijo žoge (prevladuje naj podaja za hrbet) 
vtekanje na 2. vratnico pri predložkih
ustvarjanje 2v1 -
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13. TA/TE IGRALNEGA MESTA -  

NK SVOBODA LJUBLJANA

RAZVOJ IGRALCA NA IGRALNEM MESTU - -
COACHING SKOZI TRENAŽNI PROCES 

G
Skozi proces vsebine (informacije) bo igralcu posredoval, glede na stopnjo 
znanja, razumevanja in nadarjenosti posameznika, katerega

sposo

CENTRALNI BRANILEC

FAZA BRANJENJA 

usmerjanje stran od sredine (ples branilca - prava razdalja) - ožanje - varovanje
prepoznavanje trenutka za odvzemanje žoge
(kdaj odvzemati, kdaj zgolj usmerjati - parirati)

gibanje glede na položaj žoge (nenehno prilagajanje položaja) 
glede na položaj/pokritost žoge:

o (žoga pokrita)dvig linije - krajšanje prostora 
o - pripravljenost za hitro gibanje nazaj
o (nasprotnik spusti pogled proti žogi) - tek nazaj

striktno pokrivanje igralcev v 16m prostoru 
o maksimalna kontrola igralcev v prostoru - prvi fokus na striktem pokrivanju nato žoga
o uporab

striktno pokrivanje igralca ob sprejemu s hrbtom 
o - brez prekrška(zaletavanje v igralca)
o - globoko nazaj) 

skok in napadanje visoke žoge
o odriv iz ene noge 
o - ne okoli vratu - brez prekrška

CENTRALNI BRANILEC-FAZA NAPADA 

aktivno odkrivanje za igro - ponujanje za igro - dinamika v posesti 
o stran od napadalcev - ustvarjanje prostora za sprejem žoge na oddaljeno nogo
o - vem kaj bom z žogo, že pred 

sprejemom) 
podaje naprej - po globini kot primarni cilj

o vedno prva opcija globina, brez alibi podaj med centralnima branilcema in po širini 
brez razloga
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o cilji v vrstnem redu:
(1) napadalec, sprednji zvezni, krilni napadalec v medprostoru

o
podajo naprej) 

iznos žoge v globino (pod pritiskom) 
(prepoznavanje trenutka in prostora za iznos, sigurna podaja ob iznosu) 

dolga podaja preko vezne linije na napadalce (centralni pod pritiskom)
o prepoznavati:

kdaj igralcu v telo (ko ima prostor za sprejem - ne podajaj v pritisk)
kdaj v prostor preko linije (ko so napadalci pod pritiskom - ni prostora) 

o - uporabna podaja za napadalca, ne žoga »na pamet«
aktivno krajšanje prostora (gibanje zadnje linije proti naprej) 

o
o ponovno odpiranje v primeru, da je žoga v posesti blizu centralnemu branilcu 

(ponujanje za igro) 

FAZA BRANJENJA

usmerjanje stran od sredine (ples branilca - prava razdalja) - ožanje - varovanje
ožanje prostora (dve coni) 
(ko je žoga na nasprotni strani ali na sredini - odgovoren za razpored po širini) 

prepoznavanje trenutka za odvzemanje žoge
(kdaj odvzemati, kdaj zgolj usmerjati - parirati) 

gibanje glede na položaj žoge (nenehno prilagajanje položaja) 
glede na položaj/pokritost žoge:

o (žoga pokrita) dvig linije - krajšanje prostora 
o (žoga odkrita) - pripravljenost za hitro gibanje nazaj
o (nasprotnik spusti pogled proti žogi) - tek nazaj

striktno pokrivanje igralcev v 16m prostoru 
o maksimalna kontrola igralcev v prostoru - prvi fokus na striktem pokrivanju nato žoga
o

o izsiljevanje igre na bok in zapiranje sredine (ni podaje za hrbet -
centralnega)

o blokiranje predložka
zapiranje globinske podaje za hrbet (na s

kontroliranje predložka na 2.vratnico 
o
o predložkov na 2. vratnico (napadanje žoge pred krilnim napadalcem) 

kontroliranje diagonalne podaje

o prestrezanje 
o napadanje ob sprejemu ali usmerjanj
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FAZA NAPADA

odkrivanje  
o »hrbet na linijo« za sprejem žoge z oddaljeno nogo
o prilagajanje položaja glede na pozicijo žoge - odprt kanal za podajo

sprejemi z oddaljeno nogo -  za igro naprej
o na oddaljeno nogo
o s pobegom v globino
o sprejem v sredino

podaje v globino po sprejemu (primarni cilj globina) 
o cilj napadalec in sprednji zvezni (diagonalno naprej)
o - krilni)

ustvarjanje 2v1 (pretekanje - vtekanje za hrbet) situacije na krilnem položaju 

dvojna podaja in igra 1v1 

prodor v sredino
dor v sredino)

predložki glede na pozicijo žoge 
o za linijo
o povratna podaja
o predložek na 2.vratnico
o predložek

ZADNJI VEZNI

FAZA BRANJENJA 

pivotiranje - diagonalno gibanje zadnjih zveznih
o agresivno ustvarjanje pritiska na strani žoge
o varovanje na nasprotni strani 

napadanje igralca z žogo, usmerjanje proti outu
(s ciljem odvzemanja, brez izpadanja)

usmerjanje napadalcev preko komunikacije
(navodila: pressing - v razpored) 

2.žoge in osvajanje »nikogaršnjih žog«
pokrivanje prostora -

  
o striktno pokrivanje igralca v 16m
o blokiranje strela z razdalje 
o predvidevanje povratnih podaj – prestrezanje / blokiranje

FAZA NAPADA 

(odkrivanje v prazne prostore, s ciljem igre v globino po sprejemu) 

sprejemi na oddaljeno nogo in podaje v globino ali prodor 
(igra v globino – osnovna / primarna ideja)
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pivotiranj )  
diagonalno odkrivanje zadnjih zveznih:

o na strani žoge visoko
o diagonalno nizko (bližje) 

odkrivanje glede na pritisk nasprotnika na centralna branilca:
o - odkrivanje višje (praznenje prostora) 
o

rotacija zveznih igralcev 
(z namenom ustvarjanja prostora za igro -
gibanje glede na položaj preostalih dveh zveznih igralcev) 

(po dolgi podaji preko vezne linije - osvajanje in igra v globino) 

SPREDNJI VEZNI

FAZA BRANJENJA 

usmerjanje centralnih branilcev - varovanje 
o usmerjanje in pokrivanje v senco v sodelovanju z napadalcem
o

presing in napadanje po izgubljeni žogi
(hitra reakcija in izvajanje pritiska na igralce v posesti s ciljem odvzema žoge) 

krajšanje prostora - zapiranje prostora pred zvezno linijo -
o ohranjanje razdalj, po podani žogi za hrbet 
o

napadanje iz hrbta
(napadanje naspro

FAZA NAPADA 

odkrivanje za hrbtom nasprotnim zadnjim zveznim igralcem 
(aktivno gibanje glede na položak žoge in ponujanje za podajo v medprostor) 

sprejemi na oddaljeno nogo in podaje/prodor v globino - igra 1v1 
(igra v globino - osnovna/primarna ideja)

sprejemi na bližnjo nogo (v primeru, da ne uspe žoge sprejeti v globino) 
o povratna podaja
o zadrževanje žoge pod pritiskom

vtekanje v globino (tudi iz 2.plana) 
(napadanje prostora za hrbtom nasprotnika, kadar obstaja možnost podaje za hrbet nasprotni 
obrambi)

2. žoga - napadanje in osvajanje 
(agresivno napadanje in osvajanje 2.žoge pri dolgi podaji preko vezne linije na napadalca) 

strel iz razdalje 
n ni soigralca v bolj obetavni situaciji)
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(brez kalkuliranja) 

o na povratno žogo
o na skok
o napadanje prostora v predvidevanju odbite žoge

NAPADALEC

FAZA BRANJENJA

usmerjanje centralnih branilcev - varovanje 
o usmerjanje in pokrivanje v senco v sodelovanju z napadalcem
o

presing in napadanje po izgubljeni žogi
o hitra reakcija in izvajanje pritiska na igralce v posesti 
o

krajšanje prostora - zapiranje prostora pred zvezno linijo -
o ohranjanje razdalj, po podani žogi za hrbet 
o

napadanje iz hrbta
(napadanje nasprotnih zadnjih zveznih igralcev, s ciljem odvzema žoge ali one
organizacije napada)

položaj - vedno na strani žoge 
(ob branjenju, vedno pozicioniran na strani žoge za takojšnje sodelovanje po osvojeni žogi) 

FAZA NAPADA 

sprejemi na oddaljeno nogo in podaje/prodor v globino 
(igra v globino - osnovna/primarna ideja)

sprejemi na bližnjo nogo (v primeru, da ne uspe žoge sprejeti v globino) 
o povratna podaja
o zadrževanje žoge pod pritiskom

vtekanje v globino za zadnjo linijo 
(kadar prepozna, da mu lahko soigralci podajo žogo v prostor) 

ponujanje za sprejem žoge v telo 
(odkrivanje proti žogi z namenom povezovanja igre, kadar mu soigralcu ne morajo podati žoge 
za hrbet nasprotniku - oddaljenost igralca v posesti) 

dosledno napadanje cone ob 1. vratnici ob predložkih (v sistemu z enim napadalcem) 
o polkrožno gibanje - stran in proti 1.vratnici -
o pred centralnega branilca

vratarja 
- položaj vratarja se predvideva)

68

NK SVOBODA ljubljana



NK SVOBODA LJUBLJANA- GRB 

69

KRILNI NAPADALEC

FAZA BRANJENJA

ožanje prostora (dve coni) 
(ko je žoga na nasprotni strani ali na sredini - odgovoren za razpored po širini) 

o usmerjanje v out
o brez izpadanja

presing in napadanje po izgubljeni žogi
o hitra reakcija in izvajanje pritiska na igralce v posesti 
o

krajšanje prostora - zapiranje prostora pred zvezno linijo -
o ohranjanje razdalj, po podani žogi za hrbet 
o zapiranje diagonalno proti sredini 
o

FAZA NAPADA

sprejemi na oddaljeno nogo in podaje/prodor v globino 
(igra v globino - osnovna/primarna ideja)

sprejemi na bližnjo nogo (v primeru, da ne uspe žoge sprejeti v globino) 
o povratna podaja
o zadrževanje žoge pod pritiskom

prepoznavanje situacije za odkrivanje
o kdaj po žogo v medprostor (povezovanje igre)
o kdaj v globino (vtekanje) 

diagonalno vtekanje v globino za zadnjo linijo 
(kadar prepozna, da mu lahko soigralci podajo žogo v prostor - vtekanje po offside liniji -
signal) 

odkrivanje v medprostor v sredino (na strani žoge) 

vtekanje na 2. vratnico pri predložkih
(dosledno vtekanje in napadanje v predvidevanju podane/odbite žoge) 

o
o

igra 1v1 in prodori proti vratom
-

predložki glede na pozicijo žoge 
o za linijo
o povratna podaja
o predložek na 2.vratnico
o predložek
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14. ORGANIGRAM MLADINSKEGA POGONA 

IZVRŠNI

ODBOR

SEKRETAR

UPRAVNI ODBOR

DIREKTOR KLUBA

ŠPORTNI DIKRETOR

ADMINISTRACIJA

ZDRAVNIŠKA 
SLUŽBA

EKONOM

TRENERJI

U-19

U-17

U-15

U-14

U-13

U-12

U-11

U-10

U-9, U-8, U-7

KOORDINATOR 
ŠOLE

OŠ OLIMPIJA

-

-

Slika 6: Organigram mladinskega pogona.
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15. MODEL IGRE 

Pri modelu igre ekip NK Svoboda je v procesu treniranja nujna opredelitev približevanja modernemu 

stvarimo 

igranja.

Mlajše kategor 1 v turnirskem kot tekmovalnem delu uporabljajo igro na 

ditvijo igralcev v sistemu 1-3-1-2 ali 1-2-3-2 ali 1-3-3. U12 

-3-1-3-1 ali 1-2-4-2 ali 1-3-3-2 ali 1-3-

4-1. Pomembno je poudariti, da selekcija U13 , opravi v letu 

lo teke V tem 

obdobju gre predvsem za proces izobraževanja in šolanja mladih nogometašev zato, naj bi igralci 

ati naj ne bi bili v ospredju, saj bodo prišli kot 

Ostale kategorije moštev (od U14 do U19 , bodo 

uporabljali sistem igre s štirimi igralci v zadnji liniji (1-4-3-3, ki se lahko spremeni v 1-4-2-3-1), v 

obrambni igralci. Nujno je slediti napadalnejšemu razvoju nogometne igre 

po svetu in se mu približevati skozi proces treniranja zgoraj omenjenih kategorij. Hkrati pa želimo vse 

igralce od U14 naprej enako usmerjati, da bodo skozi celoten mladinski pogon igrali v sistemu, ki bo 

MODEL IGRE – NK SVOBODA LJUBLJANA

principi in podprincipi v posameznih fazah igre

FAZA BRANJENJA - osnovni principi 

- -  
( - krajšanje prostora branilcev)  

-  
 (komunika

 
. (i striktno pokrivanje izbijanje)  
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FAZA BRANJENJA - podprincipi

  

PREHOD V FAZO NAPADA (trenutek osvojene žoge) - osnovni principi

  
o podaja naprej na najbolj oddaljenega igralca (v globino ali telo)  
o osvajanje prostora s kratkimi podajami naprej 
o  

  
(in ponovno iskanje globine skozi posest) 
 

PREHOD V FAZO NAPADA (trenutek osvojene žoge) - podprincipi 

o

o povratna podaja je signal za napadanje globine (po povratni sledi globinska) 

FAZA NAPADA

Priprava napada - osnovni principi 

 (1- s ciljem ustvarjanja prostora 
(posest proti naprej)  

/  -   
- podaje v zadnji medprostor/diagonalno naprej) 

  (v podporo igri preko sredine) 
   

(  

 

Priprava napada - podprincipi 

-
 igro v  globino) 

(povezovanje ali napadanje globine) 
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- osnovni principi 

 v zadnjem medprostoru  
o padalec prihaja v sodelovanje ostali napadajo globino 
o 1.opcija globina(za hrbet) ali dodatna podaja v zadnjem medprostoru 

1v1 ali igra 2v1 (dvojna podaja)  
(ni soigralca v bolj obetavni situaciji) 

  
o vsaj trije igralci v 16m prostoru 
o pokrite cone -   

- podprincipi 

- (v 5m prostor - 

 

PREHOD V FAZO BRANJENJA (trenutek izgubljene žoge) 

IZGUBLJENA ŽOGA - osnovni principi 

takojšenj   
 (striktno pokrivanje - predvidevanje globinske podaje) 

(ozko - plitko) 

IZGUBLJENA ŽOGA... smo blizu (dobro postavljeni)

presinga in izvajanje pritiska na igralca v posesti  

IZGUBLJENA ŽOGA...

 v razpored   
ponovno izvajanje   

IZGUBLJENA ŽOGA - podprincip

prepoznavanje trenutka za   od naših vrat)  
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16. KADROVSKA ZASEDBA 

Celotna kadrovska politika kluba je naravnana na zagotavljanje najboljših strokovnih kadrov z raznih 

let, profesionalno zaposliti NEKAJ 

trenerjev v klubu od U14 naprej, ki bodo dopoldne in popoldne skrbeli za vadbo nogometašev vseh 

starostnih kategorij, koordinirali delo selekcij in izvajali nadzor nad realiz

zvezo in Nogometno zvezo Slovenije.

V letu 2021/2022 bomo razpolagali z dvema redno zaposlenima osebama v mladinski šoli. Angažirali 

bomo še trenerje, specialiste

vratarjev in kondicijsko vadbo.

Poleg pa bo nenehno prisotno stalno dopolnilno izobraževanje, tako interno kot tudi eksterno v okviru 

v, seminarjev, predavanj, obiskov drugih klubov in drugih oblikah izpopolnjevanja.

Vsem ostalim trenerjem bomo po pogodbi zagotovili stalno ter primerljivo ostalim klubom, višino

honorarnega pla ajo kot volonterji.

Uredili bomo

INDO p - trener po pogodbi:

 2021-22 2022-23 2023 -2024 

U8 in U9 GT-  

PT-  

GT-  

PT-  

GT- 6  

PT-  EUR 

U10-U11 GT-  

PT-  

GT-  

PT-  

GT-  

PT-  EUR 

U12-U13 GT- 5  

PT-  

GT- 6  

PT-  

GT-  

PT-  EUR 

U14 GT- 6  GT-7  GT- 7  

U15 GT-  GT-  GT-  

U17 GT-  

PT- 500 EUR 

GT-  GT-  
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U19 GT-  

PT-  

GT-  GT-  

 GT-  

PT-  

GT-  GT-  

Št: Število trenerjev – kateg. Strokovna izobrazba: Status:

1 Vodja mladinskega pogona PRO Profesionalec

2. UEFA A/PRO Profesionalec

3 Mladinci (U-19) UEFA A/PRO Pogodba o delu

4 Kadeti (U-17) UEFA A Pogodba o delu

5 -15) UEFA A Pogodba o delu

6 -14) UEFA A Pogodba o delu

7 -13) UEFA B Pogodba o delu

8 -12) UEFA A Pogodba o delu

9 Vodja otroške nogometne šole UEFA A Pogodba o delu

10 Cicibani (U-11) UEFA B Pogodba o delu

11 Cicibani (U-10) UEFA B Pogodba o delu

12 Cicibani (U-9) UEFA B Pogodba o delu

13 Ciciani (U-8) UEFA B Pogodba o delu

14 Vodja Odprte nogometne šole Uefa B Pogodba o delu

15 - Trener C Pogodba o delu

16 Odprta šola U7, U8, U9, U10, 

U11

FUTSAL trener ali C Pogodba o delu

* – – predvsem pri mlajših selekcijah do 12 let

* Odprta šola OLIMPIJA postane tudi poligon za usposabljanje “TRENER NOGOMET”

* Trener v trenerki kluba NK Svoboda Ljubljana!

* Trener do U17 en osebni socialni položaj, da bo “prava izbira”.
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Pri izbiri strokovnega kadra za mladinski oddelek bodo upoštevani naslednji kriteriji:

- da imajo ,

- da imajo vsaj 5 letne izkušnje z delom z najmlajšimi selekcijami do U12,

- da so pripravljeni delovati po sistemu razvoja nogometaša Olimpije,

- da imajo svoj osebni program dela, delo iz preteklosti - OSEBNI TRENERSKI DNEVNIK,

- da imajo urejen svoj osebni socialni položaj,

- morajo biti v nenehnem procesu izpopolnjevanja,

- morajo delati po programu mladinskega oddelka,

-

- morajo biti sposobni selekcioniranja,

- morajo biti kreativni, dobri organizatorji, dosledni pri delu in biti sposobni vodenja moštva,

- morajo vzgojno vplivati na igralce in sodelovati z njimi,

- morajo vzgojno vplivati na starše, sodelovati z njimi in šolo,

- morajo biti odgovorni za svoje delo,

- posvetovati se z vodjo mladinskega programa iz prejšnjega kluba,

- upoštevati priporo h delo je prizano v okviru OŠ Olimpija in 

delajo po programu in upoštevajo kodekse OŠ Olimpija.

17. I O KLUBSKEM MLADINSKEM POGONU IN NOGOMETNI ŠOLI 

inskemu pogonu in nogometni 

šoli. Vadn

pokrivala sama, , tudi 

avtobusni prevozi, prijavnine za turnirje, sodniški stroški, obratovalni stroški. Po okvirnih

informacijh je slika našega kluba in mladinskega pogona :

- Iz naslova vadnin dobimo ca. 1/3 sredstev, torej imamo vsak mesec 2/3 prihodkov premalo.

- Ne

- no ter pretirano .

- Vzdrževalna dela.

- Pogodbe z dobavitelji.

- (Pre)š .
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V letu 2022 si bomo prizadevali za ureditev ŠP Svoboda, da postane zanimiv za potencialne male 

spozorje. Stroški nogometne šole se bodo pokrivali mi in malim budžetom. Za ta 

namen bomo analizirali strokovni trenerski kader, pregled pogodbe trenerjev ter igralcev, 

dodatne stroške z igralci, prevoze, opremo, zdravljenje, ...

Uredili bomo, da bo nadzor nad , mladinski pogon in

nogometno šolo (tabela prihodki – izdatki - pla – klubskih funkcionarjev -

oskrbnika ŠP Svoboda - vzdrževalna dela - stroški prevozov - stroški prehane na gostovanjih, …).

18. DODATNO DELO Z PERSPEKTIVNIMI NOGOMETAŠI 

Dodatno, individualno delo z najbolj perspektivnimi nogometaši v mladinskem pogonu bo zajemalo 

i. Dodatni 

indi

pripravo oziroma tehniko.

NK Svoboda nima reprezentantov v MNZ reprezentancah, mladinskih selekcijah Slovenije. V

cilj pripeljati nadarjeni namenili 

individualnemu delu igralcev. 

19. PODPORA MLADINSKEMU POGONU in ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

V letu 2022-2023 bomo uredili osnovno zdravstveno službo za potrebe kluba

pregledov in posegov zagotavljala tudi fizioterapevtsko službo za tekme in turnirje mlajših selekcij ali 

to uredili z zunanjim pogodbenim partnerjem.

Vsak trener bo dobil povoji, obliži, hladilni sprej, ogrevalni sprej, ...).

Fizioterapevt bo prisoten na 15 do mladinske ekipe, na gostovanjih pa 

bo skrbel za kadetsko, ekipo.

Vsi igralci morajo pred tekmovalno sezono opraviti zdravniški pregled in sicer pri klubski zdravstveni 

službi. 
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20. VADNINA 

, U19 in U17 nogometaša NK Svodboda Ljubljana ni obvezna. 

Letna vadnina za treniranje v selekcijah do U10 znaša 660,00 EUR/otrok, za selekcije od U11 do U19

znaša 720,00 EUR/otrok. Vadnino ,00 EUR (do U10)

oziroma 60,00 EUR (od U11 do U19), vse mesece v letu. Višina vadnine ni vezana na število 

trening

pokrije letne stroške in zato je vadnina skozi leto ne glede na intenzivnost enaka. Vadnina je obvezna 

trenirajo po strokovnem programu NK Svoboda Ljubljana ter so pod strokovnim 

nadzorom klubskih trenerjev

zdravega poslovanja kluba.

Vadnina . v mesecu na vaše naslove v obliki 

položnice (možen tudi tr . v mesecu. Takrat se pregledujejo tudi prejeta 

vadnine, se jih do 20

. mesecu, je n ila 3,00 

EUR za vse dodatne stroške v in dodatnega dela). V primeru

rednega n , nogometna šola s posredovanjem disciplinske komisije

Dodatne obrazložitve:

1. : popustom 10,00 EUR od polne vadnine!
2. Socialni problem: ob predložitvi ustrezne dokumentacije (brezposelnost, socialno šibka 

družina): rešuje se individualno, vadnina MINIMALNO: 30,00 EUR
. Vse prošnje bomo obravnavali individualno na podlagi pisne 

prošnje, katero lahko oddate na klubski naslov.

3. Igralci iz Otroške nogometne šole ; vadnina 60,00 EUR
4.

dogovor mora biti dokumentiran.
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21. OPREMA 

Klub je junija 2021

KELME za opremo igralcev nogometne šole. 

V sezoni 2021-2021 (september) bo oprema dostavljiva

nakupa kompleta opreme in sicer OBVEZNI ali CELOTNI komplet. 

Oprema se lahko po jen na 

reklamni/oglasni deski v klubu, kjer je tudi vizualno predstavljena športna oprema NK Svoboda 

Ljubljana.

OSNOVNI komplet opreme zajema:

1. HOTELSKA TRENIRKA

2. TORBA

3. ANORAK

4. NAVADNA MAJICA ZA TRENINGE - 5x zelena barva

6. BUNDA

7. DRES ZA T

250,00 EUR

CELOTNI komplet opreme zajema:

1. HOTELSKA IN TRENING TRENIRKA

2. TORBA

3. ANORAK

4. NAVADNA MAJICA ZA TRENING - 3x

– 2x

6. POLO MAJICA IN HLA

7. BUNDA

8. KAPA, ROKAVICE,

9. DRES ZA TEKME

350,00 EUR

na obroke ob vadnini, maksimalno 10 obrokov.

Rok dobave je maksimalno 10-14 dni v kolikor oprema ni na voljo že v klubu!

80

NK SVOBODA ljubljana



NK SVOBODA LJUBLJANA- GRB 

81

8181

22. VLOGA STARŠEV (SPREMLJANJE NA TEKMAH IN TRENINGIH) 

najpomembnejši stvari, nogometu.

A kljub temu so strokovno vodstvo kluba in zaposleni tisti, ki so v klubu edini odgovorni za nogometno 

vzgojo nogometaša zato, starši na treningih niso zaželeni. Starši nimajo pravice dostopa do klubskih 

Treningi s rti za vse zato, si jih lahko ogledate s tribune in nikakor ne

tednom pred tekmo, prav zato, dporo svojih staršev na tekmi. 

Pomembno pa je vedeti, da starši niste nogometni trenerji vaših otrok, ste pa spremljevalci in 

podporniki, brez katerih otrok ne more postati dober nogometaš.

Pri selekcijah do 14. leta so starši odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja. V primeru 

V primeru prevažanja otrok z vozili, ki Ljubljana pa starši soglašajo, da 

jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.

V starejših selekcijah se za prevoz na tekme izven l Na 

.

izmed sestavnih delov treninga. Zato naj igralci prihajajo na 

trening. S tem se tudi 

oskrbijo, da je otrok primerno napravljen za trening. V 

možno takoj, oziroma kasneje ob prihodu na 

trening. ninga, ko poteka vadbeni proces

mora ning zaradi drugih obveznosti, o tem obvesti 

poteku treninga. Odsotnost igralca s tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti naj se 

to Zbor igralcev pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi 

igralcev na tekmo. V pripravo

Da je vse to možno kvalitetno in v miru opravit prihod.

prihoda na zbor igralcev za tekmo pa je pomemben tudi izgled ekipe, ko pride na tekmo. Na tekmo se 

prihaja v klubski opremi, saj igralci predstavljajo NK Svoboda Ljubljana in kraj od koder prihajajo.

Odnos do inventarja na gostovanjih oziroma pri prevozih v avtobusu naj bo tak kot je v našem klubu. 

, Igralec pa bo 

disciplinsko obravnavan s strani disciplinske komisije. Treningi bodo predvidoma potekali od 16. 7. do 
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25. 6., predvidoma od 25. 6. do 15. 7., nato se 

Prosimo, da starši Svoboda, spoštujejo pravila, ki jih narekuje spodnji 

»KODEKS«:

Na vsakem treningu in tekmi se bom dostojno vedel/a in športno navijal/a za trud svojega 

otroka kot tudi celotne ekipe.

onarjev in gledalcev na 

Na treningih in tekmah ne bom vpil/a oziroma vodil/a otroka in ostale soigralce, kako naj 

spodbujanjem in nagrajevanjem truda posameznikov in ekipe.

koliko igra, ka

Zavedam se, da v vsakem trenutku predstavljam NK Svoboda in slovenski šport – zato se 

n

in denarne odgovornosti za nastalo škodo.

V primeru, da se treninga ali tekme ne bo mogel udeležiti, bom takoj obvestil/a trenerja.

V vsakem trenutku bom s svojim zgledom pozitivno deloval/a na otroka, soigralce in ostale 

delavce v klubu.
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23. KOMUNIKACIJA S KLUBOM 

Klub bo organiziral dva obvezna sestanka za starše po selekcijah (na sezone in pred 

izvedeli usmeritve

bodo na voljo tudi individualni sestanki z nogometaši na relaciji: vodja – trener - igralec. Vsak torek od

16.00 do 19.00 bo na voljo vodja ali vodja s strani kluba. Najave na sestanek se bodo sprejemale po

e-pošti!

ika staršev, kateri bo imel

informacij za starše in jih bo prenašal naprej med starše selekcije.

Selekcije od U15 do U19 bodo imele s strani vodje 

za osnovno komunikacijo med starši in VMP.

Selekcije od U8 do U14 bodo imele s strani vodje nogometne šole postavljenega koordinatorja, ki bo 

skrbel za osnovno komunkacijo med starši in vodjo nogometne šole.

sprotne informacije o NŠ kot celoti in o posameznih ekipah ter posameznikih. Po potrebi bomo o 

-ov, na mobi kontakte, ki nam jih boste dali. Za celotno bazo 

podatkov bo skrbel vodja šole, zato vsako spremembo javite preko e-maila ali na mobilno številko.

je odprt prestopni rok, ko nogometaši lahko menjajo klub,

našem klubu skušali odpraviti fluktuacijo otrok in vse otroke skušali obdržati v našem klubu vse do 

. Klub al v klubu zadržati vse otroke. 

Zato bomo tudi ostro nastopali v naslednjih primerih:

- V primeru, da si drug klub želi, da nastopi igralec NK Svoboda Ljubljana za njihovo ekipo na 

turnirju / tekmi / treningu, ej obvesti vodjo šole ali 

koordnatorja otroške nogometne šole.

- , je nujno, da 

ej obvesti vodjo šole ali koordnatorja otroške nogometne šole.

- V primeru, da pride do nasprotnega ravnanja staršev in / ali otrok, je to kršenje klubskih pravil, 

kar bo najstrožje disciplinirano.
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24.  

programom želimo 

- Profesionalno in strokovno organizirano ter vodeno delo v mladinskem pogonu.

- ekipo.

- delom.

Ljubljana, 1. 6. 2021

Avtor plana:

predsednik kluba
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