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1 POMEN KLUBA ZA RAZVOJ KOŠARKE NA KOROŠKEM 

1.1 Delovanje kluba v lokalnem okolju 
Košarkarski klub Dravograd je nosilec košarke mlajših starostnih kategorij na Koroškem in v sezoni 2015/16 tudi 
edini klub, ki nastopa s člansko ekipo v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (3. SKL). V 
državnem prvenstvu v zadnjih štirih sezonah smo nastopali s temi selekcijami: 

- članska ekipa, 3. in 4. SKL 
- mladinska ekipa (U19), 1.B in 2. SKL 
- kadetski ekipi A (U17, 1. SKL) in B (U17, 2. SKL) 
- pionirski ekipi A (U15, 1. SKL) in B (U15, 2. SKL) 
- ekipi mlajših pionirjev A (U13, 1. SKL) in B (U13, 2. SKL) 
- ekipa najmlajših pionirjev U11 (1. SKL) 

 
Košarkarski klub Dravograd ima dogovorjeno kvalitetno in plodno sodelovanje z sosednjima kluboma KK Muta in 
ŠD Soperga – Primafoto iz Slovenj Gradca, s katerima sodeluje pri izpeljavi krožkov košarke po koroški regiji, 
interne Koroške košarkarske lige (U9 in U11) in doselekcioniranja otrok po posameznih ekipah, ki nastopajo v 
državnem prvenstvu pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. 

1.2 Povezava kluba s šolskim sistemom 
Klub odlično sodeluje s sosednjimi osnovnimi šolami, na katerih tudi izvajamo krožke košarke. Več o tem v 
nadaljevanju. Krožke košarke v šolskem letu 2015/16 obiskuje med 13 in 22 otrok (odvisno od posamezne šole). V 
šolskem letu 2015/16 je obisk na krožkih sledeč: 

- OŠ Dravograd – fantje: 21 fantov 
- OŠ Dravograd – dekleta: 17 deklet 
- OŠ Šentjanž pri Dravogradu: 20 otrok 
- OŠ Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem: 15 otrok 
- OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem: 22 otrok 
- OŠ Muta: 14 otrok 
- OŠ Radlje ob Dravi: 13 otrok 

 
Vzorno je tudi sodelovanje z okoliškimi srednjimi šolami, predvsem s Srednjo šolo Ravne, Gimnazijo Ravne na 
Koroškem, Srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec in Gimnazijo Slovenj Gradec. 90% košarkarjev – dijakov 
obiskuje zgoraj omenjene srednje šole. 
 
Posebej plodno je sodelovanje z Gimnazijo Ravne na Koroškem, s katero sodelujemo pri izvedbi jutranjih treningov 
v okviru športnih oddelkov. Jutranje treninge na gimnaziji izvajamo redno ob torkih in četrtkih med 7.00 in 8.30 uro, 
obiskujejo pa jih dijaki športnih oddelkov gimnazije, posamezni nadarjeni osnovnošolci, ki se šolajo na eni od 
osnovnih šol na Ravnah na Koroškem, po dogovoru z razredniki pa na treninge prihajajo tudi dijaki Srednje šole 
Ravne na Koroškem. Za najbolj košarkarsko nadarjene izvajamo treninge tudi ob sredah med 7.00 in 8.15 uro. 
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1.3 Trenerska ekipa kluba 
V sezoni 2015/16 v klubu sodeluje ta trenerska ekipa: 
Miha Čop (trener 1. razreda, FŠ) – vodja strokovnega štaba, trener ekip člani, mladinci U19 in kadeti U17: 

- 17 let aktivnega trenerskega staža 
- izkušnje iz programov regijskih selekcioniranj, nacionalnih programov, reprezentančnih akcij (EP U18 in 

U16) in kampov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije 
- več sezon vodenja članske ekipe v 2., 3 in 4. SKL 
- več sezon vodenja mladinske in kadetske ekipe v 1. in 2. SKL 
- osem let vodenja klubskega poletnega kampa 

Brane Kuzma (trener 1. razreda, FŠ) – trener ekipe pionirjev U15 
- več kot 30 let aktivnega trenerskega staža 
- izkušnje iz programov regijskih selekcioniranj, nacionalnih programov, reprezentančnih akcij (EP U18) in 

kampov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije 
- izkušnje vodenja ženskih ekip 
- izkušnje vodenja številnih ekip mlajših starostnih kategorij v KK Helios Domžale, KK Komenda in KK 

Dravograd 
Uroš Krevh (dipl. športni trener košarke) – trener ekipe mlajših pionirjev U13A 
Rok Razdevšek (študent FŠ) – trener za telesno pripravo in individualno delo z igralci 

- nekdanji košarkar vseh klubskih ekip, tudi igralec mladinske ekipe Polzele in članske ekipe Litije 
- izkušnje s številnih kampov po Sloveniji in Evropi 
- opravlja prakso pri dr. Mitji Bračiču v njegovem centru (Global Sports Clinic) 
- študent Fakultete za šport – smer kineziologija 

Anton Drevenšek (prof. športne vzgoje) – trener ekipe mlajših pionirjev U13B v prvem delu tekmovanja 
- nekdanji košarkar vseh klubskih ekip 
- diplomirani profesor športne vzgoje 
- uči telovadbo na OŠ Muta 
- večletne trenerske izkušnje v klubu 

Primož Harnik (trener pripravnik) – trener ekipe mlajših pionirjev U13B v drugem delu tekmovanja 
- nekdanji košarkar vseh klubskih ekip 
- opravljal prakso na Primafoto poletnem kampu 2015 
- se učil v vlogi pomočnika trenerja pri Urošu Krevhu 

1.4 Kandidat za vodjo pionirskega pogona – Uroš Krevh 
Uroš Krevh, diplomirani športni trener (VS)  

- vodja Koroške košarkarske lige U9, U11, U13 od sezone 2014/15 dalje, 
- vodja pionirskega pogona Košarkarskega kluba Dravograd Koroška od oktobra 2015 dalje, 
- trener/vaditelj na krožkih košarke Košarkarskega kluba Dravograd Koroška od leta 2012 dalje, 
- trener selekcije U15  v sezonah 2007/8 in 2008/09, 
- trener selekcije U13 od sezone 2011/12 naprej, 
- trener selekcije U11 v sezonah 2012/13 in 2013/14, 
- pomočnik trenerja članske ekipe v sezonah 2014/15 in 2015/16, 
- od leta 2008 trener na Primafoto poletnem kampu, 
- pomočnik trenerja Regijskega selekcioniranja U13 in U14 (generacija 2001), 



Meža 127 
    2370 Dravograd 

 
    Tel.: 040 537 012 

Fax.: (02) 872 16 12 

www.koroska-kosarka.si 
kkdravograd@gmail.com  

4 

- pomočnik trenerja Slovenija zeleni U14 na Slovenia Ball 2015, 
- trener na kampu KZS v Postojni 2015, 
- pomočnik trenerja Slovenija U15 na Postani SANI 2015. 

1.5 Razpoložljiva infrastruktura 
Za razvoj košarke na Koroškem je zelo pomembno leto 2012, ko smo pridobili novo športno dvorano Špic D, ki je 
naša matična dvorana v kateri tudi igramo vse ligaške tekme. Za treninge pa sta pomembni tudi telovadnici OŠ 
Dravograd in OŠ Šentjanž pri Dravogradu. Prilagamo pogodbe, ki jih imamo z Občino Dravograd in obema šolama 
pri koriščenju terminov za vadbo. 
 
Podatki o telovadnicah/dvoranah, kjer potekajo ligaške tekme in treningi klubskih ekip: 

- športna dvorana Špic D, Dravograd, Koroška cesta 51, kapaciteta: 600 gledalcev 
- telovadnica OŠ Neznanih talcev Dravograd, Trg 4. julija 64, kapaciteta: 120 sedišč, 120 stojišč 
- telovadnica OŠ Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž 88, kapaciteta: 50 sedišč za interno ligo 
- telovadnica DTK, Ravne na Koroškem, Na gradu 6, telovadnica s košarkarskim igriščem, manjši dvorani: 

ogrevalna in dvorana s tatamijem in fitnesom 
 
Krožki košarke potekajo na lokalnih šolah v terminih dogovorjenih s posameznimi šolami. Ti objekti so: 

- telovadnica OŠ Neznanih talcev Dravograd 
- telovadnica OŠ Šentjanž pri Dravogradu 
- telovadnica OŠ Muta 
- telovadnica OŠ Radlje ob Dravi 
- telovadnica OŠ Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem 
- telovadnica OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem 

 
Poleg navedenega ima klub v prostorih nove športne dvorane Špic D na razpolago tudi dva klubska prostora 
(pisarni), ter v souporabi tudi sejno sobo za sestanke. 
 
Na Gimnaziji ravne na Koroškem koristimo v času jutranjih treningov  telovadnico OŠ Prežihov Voranc in 
telovadnice DTK. 

1.6 Kronološki pregled tekmovanj in dogodkov v obdobju 2016 - 2020 
V klubu, poleg treningov košarke, izvajamo številčne druge aktivnosti, najpomembnejše so navedene v tem 
pregledu tekmovanj in dogodkov spodaj. Letni koledar je iz sezone v sezono praktično enak, zato objavljamo 
letnega, ki se bo bolj ali manj (z manjšimi odstopanji) ponavljal tudi v letih 2017, 2018, 2019 in 2020. 
 
Januar 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Koroška košarkarska liga U11 in 
U9 

Nastopajoče šole košarke (8): Koroški 
Jeklarji, Prežihov Voranc, Prevalje, 
Dravograd, Šentjanž, Primafoto, Muta, 
Radlje 
Sistem tekmovanja: turnirski 

December - maj 
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Državno prvenstvo – mladinci 
U19 

Drugi del prvenstva September – marec 

Državno prvenstvo – kadeti U17 Drugi del prvenstva September – marec/april 
Državno prvenstvo – pionirji U15 Drugi del prvenstva September – marec/april 
Državno prvenstvo – mlajši 
pionirji U13 A in B 

Drugi del prvenstva September – marec 

Državno prvenstvo – najmlajši 
pionirji U11 

Začetek tekmovanja Januar – junij 

Poletni kamp Zaključevanje dogovorov s pokrovitelji ter 
ostalimi partnerji in priprava promocijskega 
materiala (prijavnice, spletna stran, FB profil, 
itd.) 

Do konca januarja 

Sestanek s starši devetošolcev in 
predstavniki Gimnazije Raven na 
Koroškem 

Vsakoletni sestanek, na katerem 
predstavimo vsebino in namen športnih 
oddelkov ter sistem dela v selekcijah U19 in 
U17 

januar 

 
Februar 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Koroška košarkarska liga U11 in U9 Potek turnirjev December - maj 
Državno prvenstvo – mladinci U19 Drugi del prvenstva September – marec 
Državno prvenstvo – kadeti U17 Drugi del prvenstva September – marec/april 
Državno prvenstvo – pionirji U15 Drugi del prvenstva September – marec/april 
Državno prvenstvo – mlajši pionirji U13 A 
in B 

Drugi del prvenstva September – marec 

Državno prvenstvo – najmlajši pionirji U11 Začetek tekmovanja Januar – junij 
 
Marec 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Koroška košarkarska liga U11 in U9 Potek turnirjev December - maj 
Državno prvenstvo – mladinci U19 Zaključek lige September – marec 
Državno prvenstvo – kadeti U17 Zaključek lige September – marec/april 
Državno prvenstvo – pionirji U15 Zaključek ali zadnji del lige September – marec/april 
Državno prvenstvo – mlajši pionirji U13 A 
in B 

Zaključek lige September – marec 

Državno prvenstvo – najmlajši pionirji U11 Potek lige Januar – junij 
 
April 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Državno prvenstvo – pionirji U15 2014/15 Zaključek lige September – marec/april 
Krajša pavza treningov 4-7 dni april 
Prehodi igralcev in začetek priprav na 
kvalifikacije 

Nove sheme treningov, prehodi v 
višje selekcije izhodnega letnika in 

april 
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začetek priprav na kvalifikacije za 
novo tekmovalno leto 

Državno prvenstvo – najmlajši pionirji U11 Potek lige Januar – junij 
 
Maj 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Državno prvenstvo – mladinci U19, KVLF. 3. tekme in trening tekme maj 
Državno prvenstvo – kadeti U17, KVLF. 2. tekmi in trening tekme maj 
Državno prvenstvo – pionirji U15, KVLF. 2. tekmi in trening tekme maj 
Državno prvenstvo – mlajši pionirji U13, 
KVLF. 

2. tekmi in trening tekme maj 

Državno prvenstvo – najmlajši pionirji U11 Potek lige Januar – junij 
 
Junij 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Klubski piknik Termin izbran na UO 1. dan 
Poletni kamp Vsakoletni poletni tabor 24. – 29. junij 
Državno prvenstvo – najmlajši pionirji U11 Potek lige Januar – junij 

 
Julij 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Aktivne počitnice   
Individualni treningi Vsi zainteresirani klubski igralci Od 20. julija dalje 

 
Avgust 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Klubske priprave selekcij: člani, 
U19, U17, U15, U13 

6 obveznih, popoldanskih treningov 
tedensko in 4 dopolnilni, dopoldanski 
treningi 

8. – 31. avgusta 

Priprave – U11 3 popoldanski treningi za vse zainteresirane 
igralce krožkov košarke in/oz. vabljene 
igralce 

10./17. – 31. avgusta 

 
September 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Klubske priprave selekcij: člani, 
U19, U17, U15, U13 

Treningi v skladu s strokovnim načrtom dela 1. – 30. september 

Začetek krožkov košarke Vsakoletni krožki košarke, za otroke l. 
2004 – 2008, po šolah (7): OŠ Dravograd, 
OŠ Šentjanž, OŠ Koroški jeklarji, OŠ 
Prežihov Voranc, OŠ Muta, OŠ Radlje, OŠ 
Drg. - dekleta 

September - junij 

Državno prvenstvo – mladinci U19 Začetek lige September - marec 
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2015/16 
Državno prvenstvo – kadeti U17 Začetek lige September – marec 
Državno prvenstvo – pionirji U15 Začetek lige September – marec/april 
Državno prvenstvo – mlajši pionirji 
U13 

Začetek lige September – marec 

Treningi – najmlajši pionirji U11 Treningi pred DP September – januar  
 
Oktober 2016 - 2020 
Aktivnost opis trajanje 
Potek ligaških tekmovanj selekcij: člani, 
U19, U17, U15, U13, U11 

Prvi del tekmovanja  

 
November 2016 - 2020 
Aktivnost opis trajanje 
Potek ligaških tekmovanj selekcij: člani, 
U19, U17, U15, U13, U11 

Prvi del tekmovanja  

 
December 2016 - 2020 
aktivnost opis trajanje 
Potek ligaških tekmovanj   
Zimska Koroška košarkarska liga U11 in 
U9 

Nastopajoče šole košarke (7): 
Koroški Jeklarji, Prežihov Voranc, 
Dravograd, Šentjanž, Primafoto, 
Muta, Radlje 
Sistem tekmovanja: turnirski 

December – februar 

Udeležba ali organizacija mednarodnega 
turnirja 

Dogovorjeno na sestanku UO  

 

2 OPIS NALOG IN ZADOLŽITEV VODJE PIONIRSKEGA POGONA 

2.1 Zadolžitve v okviru kluba 
Vodja pionirskega pogona KK Dravograd bo moral v klubu skrbeti za sledeče: 

- priprava podrobnega programa dela za pionirske ekipe U15, U13 in U11 v klubu, 
- priprava podrobnega programa dela za krožke košarke U9 in U11 v okviru šol s katerimi sodeluje klub, 
- vodenje klubskih ekip U15 in U13 na treningih in tekmah 
- koordinacija dela in razporejanje trenerjev v pionirskem pogonu v skladu z navodili in določili strokovnega 

sveta kluba, 
- vodenje dveh krožkov košarke (OŠ Dravograd – punce in OŠ Koroški jeklarji – fantje) po navodilih in 

določilih vodstva kluba. 
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2.2 Zadolžitve v okviru NPŠZ (Košarkarske zveza Slovenije) 
Obseg dela je v količini 20% celotnega obsega dela trenerja. Trener bo v skladu z določili KZS opravljal delo v 
nacionalnih, reprezentančnih programih in v okviru regijskega selekcioniranja. 
 
Aktivnosti v zvezi z delom za KZS bo določila slednja. 

2.3 Vizija in cilji  
Klubska piramida Košarkarskega kluba Dravograd je sestavljena v skladu s smernicami Košarkarske zveze 
Slovenije pri razvoju košarke na lokalnem nivoju. Pomen pionirskega pogona je ključen za razvoj vseh ostalih ekip 
kluba. 
 
Bazo predstavljajo krožki košarke na šestih osnovnih šolah po koroški regiji. Dekleta in fantje s teh krožkov 
nastopajo v internem tekmovanju – Koroška košarkarska liga U9 in U11. Najbolj zainteresirane in pripravljene 
vabimo na skupen klubski trening, v okviru katerega se pripravljamo na nastopanje v državnem tekmovanju – liga 
U11. 
 
Piramida raste do selekcij U13, U15 in U17. Pred nastopanjem v članski kategoriji se posamezniki kalijo še v 
mladinskem tekmovanju. 
 
Krožke košarke obiskuje med 13 in 22 otrok (odvisno od posamezne šole). V šolskem letu 2015/16 je obisk na 
krožkih sledeč: 

- OŠ Dravograd – fantje: 21 fantov 
- OŠ Dravograd – dekleta: 17 deklet 
- OŠ Šentjanž pri Dravogradu: 20 otrok 
- OŠ Prežihov Voranc, Ravne na Koroškem: 15 otrok 
- OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem: 22 otrok 
- OŠ Muta: 14 otrok 
- OŠ Radlje ob Dravi: 13 otrok 

2.3.1 Cilji programa dela z začetniki za obdobje štirih let (2016-2020) 

Naši cilji za obdobju naslednjih štirih let (2016-2020) na nivoju krožkov košarke: 
- še izboljšati sodelovanje s posameznimi šolami, predvsem na nivoju usmerjanja primernih otrok v nadaljnje 

ukvarjanje s košarko (pedagogi Zdravega življenjskega sloga in športni profesorji), 
- pričeti z ločenima skupinama krožkov na vsaj dveh osnovnih šolah (1./2. razred in 3./4. razred), 
- povečati kvaliteto in številčnost strokovnega kadra na krožkih (uvajati nove pomočnike), 
- izboljšati kvaliteto sojenja na tekmah Koroške lige U9 in U11, ter povečati število tekem v tem tekmovanju, 
- izboljšati prepoznavnost in promocijo internega tekmovanja preko medijev, socialnih omrežij in klubskega 

informacijskega portala. 

2.3.2 Cilji programa dela pionirskega pogona za obdobje štirih let (2016-2020) 

Naši cilji na nivoju pionirskega pogona za obdobje 2016-2020 so vezani na uspešno kandidaturo Uroša Krevha na 
razpisu za sofinanciranje plač trenerjev v NPŠŠ: 
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- V prihodnje želimo okrepiti delo po šolah, s krožki košarke U9, tako, da bi na večini šol delovali z dvema 
šolskima ekipama. Želimo si sodelovanja z OŠ Pameče pri Slovenj Gradcu in morda še kakšno šolo v 
okolišu. 

- Ohraniti in nadgraditi želimo sodelovanje s srednješolskim centrom na Ravnah na Koroškem ter vsemi OŠ 
vključenimi v naš projekt. 

- V sezoni ali dveh s člansko ekipo igrati na nivoju 2. ali 3. državne lige, priložnost za dokazovanje pa 
ponujati predvsem mladim igralcem – najboljšim posameznikom v mladinskem pogonu. Ta cilj ni 
neposredno povezan s pionirskim pogonom, je pa z vidika prepoznavnosti kluba in motivacije za najmlajše 
ključen. 

- Nadgraditi želimo poletni košarkarski tabor in jesenski pripravljalni tabor. 
- Pripravilo smo tudi idejo za izpeljavo božično – novoletnega turnirja na Koroškem. 
- Iskanje mlajšega - domačega strokovnega kadra in vpeljevanje v ekipe kot pomočnike in kasneje šolanje 

za trenerje krožkov in klubskih pionirskih ekip. 
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2.3.3 Klubska piramida 

Naša klubska piramida ima zdravo jedro, sama zgradba pa je v skladu s smernicami in določili Košarkarske zveze 
Slovenije. 
 
 
 
 
 
 

   Člani    

       

  
Državno prvenstvo 

mladinci U19   

       

  
Državno prvenstvo 

kadeti U17 A   

       

  
Državno prvenstvo 

kadeti U17 B 
  

       

 
Državno prvenstvo 

pionirji U15 A 
 

Državno prvenstvo 
pionirji U15 B  

       

  
Državno prvenstvo 

mlajši pionirji U13 A in U13 B   

       

  
Državno prvenstvo 

najmlajši pionirji U11   

       

 Koroška košarkarska liga U11, U9  

       

krožek U11-U8 
OŠ Muta 

Krožek U11-U8 
OŠ Radlje 

Krožek U11-U8 
OŠ Dravograd 

Krožek U11-U8 
OŠ Šentjanž 

Krožek U11-U8 
OŠ P. Voranc 

Krožek U11-U8 
OŠ K. Jeklarji 

Krožek U11-U8 
Punce OŠ Drg. 
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3 NALOGE VODJE PIONIRSKEGA POGONA PRI VODENJU 
TRENAŽNEGA PROCESA EKIP TEGA POGONA 

3.1 Sestava makro in mikrociklusov vadbe 
Skupne jesenske priprave se vsako sezono začnejo med 5. in 10. avgustom in trajajo do konca avgusta ali srede 
septembra, ko se izdelajo letni urniki treningov. 
 
Trenerji makrocikluse pripravljamo okvirno tako: 

o 1. makrociklus: pripravljalno obdobje (cca. 7 tednov) 
o 2. makrociklus: tekmovalno obdobje do božično-novoletnih praznikov 
o 3. makrociklus: tekmovalno/pripravljalno obdobje do srede marca 
o 4. makrociklus: tekmovalno/pripravljalno/uvajalno obdobje do začetka poletnih počitnic 
o 5. makrociklus: izbirni treningi tehnike v poletnem obdobju ali individualni programi dela 

 
Makrociklusi se razlikujejo po selekcijah in jih trenerji pripravimo za obdobje enega leta, odvisno od selekcije in 
celoletnega načrta dela. 
 
Mikrocikluse treningov sestavljamo trenerji tedensko. 

3.1.1 Količina treningov v času pripravljalnega obdobja 

Okvirno v času pripravljalnega obdobja v mesecu avgustu (ko otroci še nimajo pouka) izvajamo po posameznih 
selekcijah takšno število treningov: 

o U11: 2-3 popoldanske kolektivne treninge 
o U13: do 4 izbirne dopoldanske treninge tehnike in individualne taktike, 4 obvezne skupne, popoldanske 

kolektivne treninge 
o U15: 4 izbirne dopoldanske treninge tehnike in individualne taktike, med 5 in 6 obveznih skupnih, 

popoldanskih kolektivnih treningov 
o U17: 4 izbirne dopoldanske treninge tehnike in individualne taktike, med 5 in 6 obveznih skupnih, 

popoldanskih kolektivnih treningov 
o U19: 4 izbirne dopoldanske treninge tehnike in individualne taktike, med 5 in 6 obveznih skupnih, 

popoldanskih kolektivnih treningov 

3.1.2 Količina treningov v času šolskega pouka 

o U11: do 2 skupna treninga, igralci imajo še dva treninga na krožkih košarke 
o U13: 4 skupne, kolektivne treninge 
o U15: 5 skupnih, kolektivnih treningov 
o U17: 5 skupnih, kolektivnih treningov, 2 – 3 krat tedensko še jutranje treninge na šoli 
o U19: 5 skupnih, kolektivnih treningov, 2 – 3 krat tedensko še jutranje treninge na šoli 
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3.2 Izvedba treningov 

3.2.1 Prihajanje na treninge 

Trenerji smo dolžni na treninge vseh selekcij prihajati najmanj 10 minut pred začetkom treninga (zaželeno še 
nekoliko prej), da uredimo vse potrebne stvari za trening: 

- priprava košare za žoge; 
- označba udeležencev treninga; 
- morebitno drugo urejanje dokumentacije (vloge za statuse športnikov, prijavne liste, itd.); 
- pobiranje članarin; 

 
Na treningu moramo biti oblečeni v športni opremi (izjeme niso možne, četudi prihajamo neposredno iz službe ali 
nas po treningu čaka drug dogodek) in obuti v športne copate. 

3.2.2 Odnos z igralci in ekipo 

Od igralcev pričakujemo in zahtevamo veliko, sploh od tistih, ki so zelo perspektivni. Igralci morajo pri trenerjih 
videti red in doslednost. Ne moremo pričakovati, da bodo sledili naši viziji dela in igranja, če bomo sami slab vzor. 
 
Vsa odstopanja od osnovnega in začrtanega vzorca obnašanja je potrebno reševati sproti, odvisno od intenzitete 
odstopanja, njene zgodovine in splošnega vzorca obnašanja posameznika. 
 
V osnovi z igralci delamo v pozitivnem duhu, v želji, da pri njih vzbudimo in vzgojimo pozitiven pogled na igranje 
košarke in ukvarjanje s športom. 
 
Pri vzgoji mladostnikov, predvsem pa adolescentov moramo biti zelo strpni in vztrajni. Mladi zelo hitro popustijo 
in/ali podležejo vrstnikom. Težko je najti enotno pot ustreznega košarkarskega in osebnostnega razvoja, a moramo 
vedno znova poskušati s kaznovanji, nagradami in veliko pogovora. 
 
Vse sestanke z igralci morate izvajati izven terminov treningov, izjema so krajši kolektivni sestanki, neposredno 
namenjeni temam izvedbe treningov in tekem (analiza tekmeca, plan treningov, analiza tekme, itd.). 

3.2.3 Sistem dela na treningih – enotne smernice 

Za lažjo vzgojo posameznikov in skupin moramo pri načinu dela na treningih trenerji upoštevati enotne tehnično – 
socialne smernice: 

- pozdravljanje soigralcev, trenerjev in ostalega osebja v telovadnici je nekaj, kar moramo vzgajati pri vseh 
posameznikih skozi celoten proces treningov; 

- za žoge smo zadolženi trenerji; za vsako od telovadnic je znano koliko žog je na razpolago in pred in po 
treningu jih moramo prešteti, med treningom pa skrbeti, da so neaktivne žoge pospravljene (na letvenikih 
ali v košari za žoge); po treningu morajo biti vse žoge pospravljene v košari za žoge – četudi ima za vami 
trening druga košarkarska skupina; 

- trening zaključimo z obveznim skupnim pozdravom in dvigom rok; 
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3.2.4 Komunikacija s starši – individualni in skupinski sestanki 

Trener vsake vadbene skupine mora enkrat na sezono (zaželeno na začetku) sam organizirati vsaj en sestanek s 
straši, ki je obvezen in na katerega so povabljeni vsi starši. Sestanek mora biti organiziran tako, da je na njem 
lahko prisoten tudi športni direktor, ki na sestanku predstavi vizijo kluba, način dela v klubu in sistem dela po 
selekcijah. 
 
Po potrebi s starši posameznega otroka opravljamo dodatne individualne sestanke, če je to potrebno: 

- v primeru otrokove nediscipline in odstopanja od vzorca zaželenega vedenja; 
- nezadovoljstva z igralno vlogo; 
- težavah v šoli, itd. 

3.2.5 Razvijanje igralcev in igre 

3.2.5.1 Napad 2-2-1 kot osnova v vseh selekcijah 

 

 
- večji poudarek na širini igre, 
- boljše izkoriščanje dominantnejšega igralca pod košem, 
- glede na sestave ekip (veliko branilcev, malo visokih igralcev) 

boljša izkoriščenost potenciala posameznikov, 
- slabost je slabši skok v napadu, če igralcev na položaju 3 in 4 

ne navadimo konstantnega skakanja po napadalnih zaključkih; 

 
3.2.5.2 Pritisk čez celotno igrišče 

Že od najmlajše tekmovalne selekcije naprej (U12) želimo igralce naučiti, da se košarka igra čez celotno igrišče. 
Pritisk na vse igralce vršimo na treningih in tekmah čez celoten teren. Pri tem jih navajamo na pravilno obrambno 
postavitev, delo nog in delo rok, pri čemer napadalca, preden ta sprejme žogo, ustavljajo na »over play«, oziroma 
mu onemogočajo sprejem žoge. 
 
3.2.5.3 Rotacija igralcev (menjave) 

V vseh selekcijah želimo, da igralci, ki dobro trenirajo, tudi igrajo tekme. Igralce navajamo na rotiranje 
(menjavanje), saj nihče, ob dobri obrambi čez celotno igrišče, ni sposoben na istem nivoju odigrati vseh 40 minut 
tekme. 
 
Če bomo sledili našemu načinu igre (hitra tranzicija in agresivna obramba) bomo posledično primorani igrati z 
vsemi igralci. 
 
3.2.5.4 Tranzicijska igra 

Košarka gre v smer vedno hitrejše in agresivnejše igre. Igrajo jo vrhunski atleti in intelektualci. Igralci se morajo na 
treningih navajati na hitro igro. Čim hitrejše prepoznavanje situacij in reagiranje nanje. Na treningih moramo 
razvijati hitro napadalno in obrambno tranzicijo in izvajati posledično čim več takšnih vaj 
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- kontinuiran protinapad 2:1 in 3:2 
- kontinuirana igra »handicap« 3:2 +1 
- kontinuirana igra »handicap« 4:3 +1 
- kontinuiran protinapad 2:1  3:2  4:3  5:4 

3.2.6 Dinamično raztezanje 

Dinamične raztezalne vaje in aktivacijo izvajamo po celotni širini igrišča (skica). Med izvajanjem vaj je prepovedana 
komunikacija med igralci. 

- nizki in polvisoki »skipping« in tek; 
- tek z ogrevanjem rok; 
- križni korak in izpadni korak; 
- »jogging« poskoki; 
- raztezanje stegenskih mišic, raztezanje zadnje lože in mišic meča 

s predkloni; 
- skoki po eni nogi v »cik-caku«; 
- »škarjice« in zametavanje; 
- raztezanje prepon (izpadni korak, počep z razkorakom…); 
- obrambna preža v »cik-cak« gibanju; 

 aktivacija s cepetanje in prestopanjem črt povsem na koncu; 

 

3.3 Izvedba tekem 

3.3.1 Domače tekme pod okriljem KZS 

- zbor ekipe na domačih tekmah mora biti 1 uro pred začetkom srečanja; 
- drese za ekipo trener dvigne sam v pralnici stadiona in jih takoj po tekmi tja tudi vrne (za domače tekme 

uporabljajte za transport plastični zabojnik); 
- po tekmah mi morate v roku 24 ur v ustreznem formatu posredovati statistiko tekme (prosim, da to storite 

takoj po tekmi) za objavo na spletni aplikaciji KZS; 

3.3.2 Gostujoče tekme pod okriljem KZS 

- na začetku tedna igranja tekme preverite el. pošto, če sem vam ustrezno naročil prevoz za odhod na 
tekmo (plan ure odhoda je takšen, da na tekmo pridete eno uro pred začetkom tekme); 

- drese za ekipo trener dvigne sam v pralnici stadiona in jih po tekmi takoj tja tudi vrne (za gostovanja 
priporočam uporabo ene od torb); 

- po tekmah z ekipo takoj krenite proti domu (če se je možno s šoferjem individualno dogovoriti za morebiten 
postanek na bencinski črpalki, naj ta ne bo daljši od 15 minut), saj smo s Koraturjem dogovorjeni za 
določeno število voznikovih ur; 

3.3.3 Tekme Koroške košarkarske lige 

- zbor ekipe za turnir naj bo minimalno pol ure pred začetkom prve tekme; 
- drese za ekipo trener dvigne sam v pralnici stadiona in jih po tekmi tja tudi vrne (za transport uporabite 

plastični zabojnik); 
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- skrbimo za otroke, saj so to njihove prve tekme: 
o opozarjanje na pravilno vezanje vezalk; 
o pravilna uporaba športne opreme; 
o osebna higiena; 
o kako se obnašamo na tekmah (pozdravljanje, rokovanje s tekmecem, s sodniki...) 

3.4 Poročila o opravljenem delu 

3.4.1 Poročila o delu za Zbor članov (enkrat letno): 

Po vsaki sezoni smo dolžni trenerji izdelati krajša poročila o opravljenem delu v posameznih selekcijah. Poročila se 
izdelajo na podlagi vnaprej pripravljenega dokumenta (šablone), ki jo boste prejeli elektronsko. Poročilo služi 
trenerskemu štabu kot oporna točka za delo v prihodnje, prav tako pa se v skrajšani obliki predstavi na redni letni 
skupščini kluba. 

3.4.2 Vsebinsko poročilo (enkrat mesečno): 

Trenerji boste prejeli obrazce za oddajo poročil v elektronski in fizični obliki. Razmnoževanje obrazcev po 
posameznih mesecih je vaša skrb. Poročila se v elektronski ali fizični obliki oddajajo na začetku vsakega meseca 
(rok je 5. dan v mesecu). Kot elektronska oddaja šteje z ustreznim programom skeniran  obrazec, ki je primeren za 
tisk (ne velja fotografija). 
 
Poročilo vsebuje te enote: 
3.4.2.1 Poročilo o udeležbi na treningih 

Vsebuje podatke o številu in časovnem poteku treningov in podatke o udeležbi igralcev posamezne ekipe na teh 
treningih. 
 
3.4.2.2 Strokovno poročilo 

Vsebuje vsebinsko poročilo o delu na treningih (kratek vsebinski opis dela na treningih v 4-5 
mikrociklusih/tedensko). Prejeli boste vzorec po kateri boste izdelovali mesečna poročila. 
 

4 VSEBINA TRENINGOV IN NAČRT DELA PO SELEKCIJAH 
Delo v klubu v sezoni 2016/17 in sezonah 2017/18, 2018/19 in 2019/20 bo potekalo v teh vadbenih skupinah: 

- Članska in mladinska ekipa U19 
- Kadetska ekipa U17 
- Pionirska ekipa U15 (potencialno tudi U15B) 
- Ekipa mlajših pionirjev U13A 
- Ekipa mlajših pionirjev U13B 
- Ekipa najmlajših pionirjev U11 (potencialno tudi U11B) 

 
Vadba košarke je organizirana še v krožkih košarke, ki so v osnovi namenjeni igralkam in igralcem U11 in U9. 
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4.1 Krožki košarke U11 in U9 
Glede izvedbe treningov krožkov košarke veljajo pravila in obveznosti iz poglavja 3.2. (Izvedba treningov). Krožki 
košarke U11 in U9 so namenjeni vsem učenkam in učencem posamezne osnovne šole, običajno med 1. in 4. 
razredom (odvisno od posamezne šole), terminsko pa jih izvajamo vsaj dvakrat tedensko. 
 
V želji po selekcioniranju igralcev za klubsko ekipo U11 je naša naloga, da generacija igralcev, ki v šolskem letu 
prehaja v ekipo U11 obvlada sledeče tehnične elemente, individualna taktična znanja in prilagojenost delovanja v 
zaključeni skupini: 

- osnove reda in discipline, kot: točnost prihajanja na treninge, točnost prinašanja klubskih članarin, 
treniranje v športni opremi, osebna higiena, itd.; 

- vodenje žoge z levo in desno roko; 
- prehod v vodenje s križnim korakom v desno in levo; 
- trojna nevarnost (napadalni položaj) in osnovna obrambna preža; 
- enakomerno obvladovanje levega in desnega dvokoraka (zaključek pri fizično šibkejših je lahko z boljšo 

roko oz. z metom na koš); 
- vse tri prevladujoče tipe menjav (spredaj, med nogama, za hrbtom), pri čemer je poudarek na obvladovanju 

osnovne menjave spredaj; 
- vtekanje proti žogi in za hrbtom obrambnega igralca; 
- osnovne podaje (prsa – prsa, z eno roko) in obvladovanje podaj v teku; 
- pivot korak; 
- osnove meta na koš; 

 
Poleg teh nalog, moramo vsi trenerji ustrezno skrbeti za uspešno delovanje krožka na posameznih šolah: 

- dogovarjanje s šolo za termine vadbe; 
- privabljanje novih članov s pomočjo letakov, osebno in s pomočjo plakatov; 
- animacije po šolah; 

 

4.2 Skupina U11 
Vadbena skupina U11 je vhodna klubska selekcija, ki deluje p posebnem programu dela in sicer: 

- vse košarkarice in košarkarji izvajajo dva treninga košarke na svojih matičnih osnovnih šolah v okviru 
krožkov košarke, 

- vsi zainteresirani in izbrani posamezniki imajo možnost dodatnega treninga ob petkih s klubskim trenerjem, 
kjer se postopoma izoblikuje ekipa, ki bo nastopala v državnem prvenstvu, 

- vse igralke in igralci ustreznega letnika pa igrajo še v internem tekmovanju Koroška košarkarska liga U11 
in U9. 

 
Pri selekcioniranju se osredotočamo na naslednje karakteristike igralcev: 

- interes staršev, da je njihov otrok vključen v delo klubske selekcije in igranje tekem pod okriljem KZS, 
- interes in zmožnost igralca opravljati dodatne skupinske treninge, 
- sposobnost in želja igralca sprejeti način dela klubske selekcije v celoti. 

 
Fizične predispozicije in znanje igralcev nista osnovni merili za vključitev v selekcijo. 
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4.2.1 Urnik treningov 

Število kolektivnih treningov med sezono: 1 skupinsko, 2 na krožkih 
 
Skupen trening klubske selekcije U11 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
    15.00 – 16.30 
    OŠ Šentjanž 

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Prežihov Voranc v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
14.15 – 15.45  14.30 – 16.00   
OŠ Prež. Voranc  OŠ Prež. Voranc   

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Koroški Jeklarji v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
14.10 – 15.40  14.30 – 16.00   
OŠ Koroški jeklarji  OŠ Koroški jeklarji   

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Dravograd - fantje v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
 15.15 – 16.45  15.15 – 16.45  
 OŠ Dravograd  OŠ Dravograd  

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Šentjanž v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
 15.30 – 17.00   13.30 – 15.00 
 OŠ Šentjanž   OŠ Šentjanž 

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Dravograd - dekleta v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
 14.00 – 15.15   14.00 – 15.15  
 OŠ Dravograd  OŠ Dravograd  

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Muta v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
  7.00 – 8.30 7.00 – 8.30  
  OŠ Muta OŠ Muta  

 
Urnik treningov krožka košarke OŠ Radlje ob Dravi v času šolskega pouka (1.9.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 
14.00 – 15.30    14.00 – 15.30 
OŠ Radlje    OŠ Radlje 
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4.2.2 Igralski kader ekipe U11 v sezoni 2016/17 

Igralec Spol Rojen 
Karner Luka moški 2006 
Kušej Tadej moški 2006 
Ošlak Blaž moški 2006 
Perger Blaž moški 2006 
Petek Matej moški 2006 
Poročnik Jan moški 2006 
Praprotnik Boris moški 2006 
Svenšek Anej moški 2006 
Balažič Aljaž moški 2007 
Geč Nik moški 2007 
Hartman Hanže Tim moški 2007 
Isak Jernej moški 2007 
Kotnik Jan moški 2007 
Lampret Amadej moški 2007 
Lampret Anej moški 2007 
Perčič Anej moški 2007 
Petrovič Manuel moški 2007 
Širnik Staš moški 2007 
Zabev Miha moški 2008 

 
Trener ekipe: Miha Čop 

4.2.3 Načrt dela z ekipo U11 v obdobju februar 2016 – junij 2017 

Generacija: 2006/07 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Vadbena enota: 97, 
Tekem: 18 tekem državnega prvenstva + 10 tekem Koroške košarkarske lige U11 
 

makrocikel Uvajalno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno 
obdobje 

Tekmovalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 

datum 1.2.16-28.6.16 29.6.16-14.8.16 15.8.16-8.1.17 9.1.17-11.6.17 12.6.17-29.6.17 

število tren./  
vadbenih enot 

25 / 30 30 12 

tekma KKL / KKL 18 / 

priprave   X   

 
Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 

UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
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in navajanju igralcev na redno 
vadbo. 

roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno počitku, aktivnemu 
preživljanju počitnic in 
spoznavanju čim širšega spektra 
športov. 

Igralce spodbujamo, da čimbolj aktivno preživijo 
počitnice. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

V prvi fazi namenjeno prilagoditvi 
na ponovni organizirani športni 
vadbi, razvoju osnovne in 
specialne motorike. V drugi in 
tretji fazi je cilj razvoj bolj 
kompleksne košarkarske tehnike, 
ter osnovna skupinska tehnika in 
taktika. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
40% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
10% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Vseskozi je cilj razvoj osnovnih in 
specialnih motoričnih 
sposobnosti. Igralce skušamo 
skozi tekmovanja naučiti tudi 
drugih veščin (zdrava 
tekmovalnost, fair play, 
odgovornost,...). 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
30% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
20% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Priključevanje 
najperspektivnejših 
posameznikov v višje selekcije in 
doselekcioniranje ekipe  

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

4.2.4 Načrt dela z ekipo U11 v obdobju junij 2017 – junij 2018 

Generacija: 2007/08 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Vadbena enota: 65, 
Tekem: 18 tekem državnega prvenstva + 10 tekem Koroške košarkarske lige U11 
 

makrocikel Uvajalno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno 
obdobje 

Tekmovalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 
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datum 12.6.17-29.6.17 30.6.17-13.8.17 14.8.17-7.1.18 8.1.18-10.6.18 11.6.18-29.6.18 

število tren./  
vadbenih enot 

3 / 30 30 12 

tekma / / KKL 18 / 
priprave   X   

 
Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 

UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 
in navajanju igralcev na redno 
vadbo. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno počitku, aktivnemu 
preživljanju počitnic in 
spoznavanju čim širšega spektra 
športov. 

Igralce spodbujamo, da čimbolj aktivno preživijo 
počitnice. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

V prvi fazi namenjeno prilagoditvi 
na ponovni organizirani športni 
vadbi, razvoju osnovne in 
specialne motorike. V drugi in 
tretji fazi je cilj razvoj bolj 
kompleksne košarkarske tehnike, 
ter osnovna skupinska tehnika in 
taktika. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
40% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
10% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 
 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Vseskozi je cilj razvoj osnovnih in 
specialnih motoričnih 
sposobnosti. Igralce skušamo 
skozi tekmovanja naučiti tudi 
drugih veščin (zdrava 
tekmovalnost, fair play, 
odgovornost,...). 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
30% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
20% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Priključevanje 
najperspektivnejših 
posameznikov v višje selekcije in 
doselekcioniranje ekipe  

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
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soigralcu,...). 

4.2.5 Načrt dela z ekipo U11 v obdobju junij 2018 – junij 2019 

Generacija: 2008/09 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Vadbena enota: 65, 
Tekem: 18 tekem državnega prvenstva + 10 tekem Koroške košarkarske lige U11 
 

makrocikel Uvajalno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno 
obdobje 

Tekmovalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 

datum 11.6.18-29.6.18 30.6.18-12.8.18 13.8.18-6.1.19 7.1.19-9.6.19 10.6.19-28.6.19 

število tren./  
vadbenih enot 

3 / 30 30 12 

tekma / / KKL 18 / 

priprave   X   

 
Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 

UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 
in navajanju igralcev na redno 
vadbo. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno počitku, aktivnemu 
preživljanju počitnic in 
spoznavanju čim širšega spektra 
športov. 

Igralce spodbujamo, da čimbolj aktivno preživijo 
počitnice. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

V prvi fazi namenjeno prilagoditvi 
na ponovni organizirani športni 
vadbi, razvoju osnovne in 
specialne motorike. V drugi in 
tretji fazi je cilj razvoj bolj 
kompleksne košarkarske tehnike, 
ter osnovna skupinska tehnika in 
taktika. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
40% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
10% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 
 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Vseskozi je cilj razvoj osnovnih in 
specialnih motoričnih 
sposobnosti. Igralce skušamo 
skozi tekmovanja naučiti tudi 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
30% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
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drugih veščin (zdrava 
tekmovalnost, fair play, 
odgovornost,...). 

20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
20% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Priključevanje 
najperspektivnejših 
posameznikov v višje selekcije in 
doselekcioniranje ekipe  

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

4.2.6 Načrt dela z ekipo U11 v obdobju junij 2019 – junij 2020 

Generacija: 2009/10 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Vadbena enota: 65, 
Tekem: 18 tekem državnega prvenstva + 10 tekem Koroške košarkarske lige U11 
 

makrocikel Uvajalno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno 
obdobje 

Tekmovalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 

datum 10.6.19-28.6.19 29.6.19-11.8.19 12.8.19-12.1.20 13.1.20-14.6.20 15.6.20-29.6.20 

število tren./  
vadbenih enot 

3 / 30 30 12 

tekma / / KKL 18 / 

priprave   X   

 
Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 

UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 
in navajanju igralcev na redno 
vadbo. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno počitku, aktivnemu 
preživljanju počitnic in 
spoznavanju čim širšega spektra 
športov. 

Igralce spodbujamo, da čimbolj aktivno preživijo 
počitnice. 
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PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

V prvi fazi namenjeno prilagoditvi 
na ponovni organizirani športni 
vadbi, razvoju osnovne in 
specialne motorike. V drugi in 
tretji fazi je cilj razvoj bolj 
kompleksne košarkarske tehnike, 
ter osnovna skupinska tehnika in 
taktika. 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
40% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
10% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 
 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Vseskozi je cilj razvoj osnovnih in 
specialnih motoričnih 
sposobnosti. Igralce skušamo 
skozi tekmovanja naučiti tudi 
drugih veščin (zdrava 
tekmovalnost, fair play, 
odgovornost,...). 

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
30% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...) 
20% moštvena tehnika in taktika (širina v napadu, 
osnovna komunikacija v obrambi in napadu,...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Priključevanje 
najperspektivnejših 
posameznikov v višje selekcije in 
doselekcioniranje ekipe  

30% razvoj motoričnih sposobnosti, 
50% osnovna tehnika in taktika (vodenja s pravilno 
roko, osnovne menjave, osnovni zaključki, osnovne 
podaje in sprejemi žoge), 
20% skupinska tehnika in taktika (sodelovanje 2 ali 
3 igralcev, vročanja, odmikanje in sledenje 
soigralcu,...). 

4.3 Skupina U13B 
Je prehodna vadbena skupina med selekcijo U11 in U13A. V tej ekipi so večinoma fantje vstopnega letnika U13. 

4.3.1 Urnik treningov 

Število kolektivnih treningov med sezono: 3 skupinsko, 1 na krožkih 
 
Skupen trening klubske selekcije U11 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

16.00 – 17.30 16.45 – 18.15 16.00 – 17.30 
Trening na krožku košarke na matični šoli 

OŠ Šentjanž OŠ Dravograd Špic D 

4.3.2 Načrt dela z ekipo U13B v obdobju april 2016 – april 2020 

Načrt dela je enak načrtu dela z ekipo U13A. 
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4.3.3 Igralski kader ekipe U13B v sezoni 2016/17 

Igralec Spol Rojen 
Bunderla Brezovnik Žiga moški 2004 
Felkner Aleš moški 2004 
Krajnc Tim moški 2004 
Morn Jernej moški 2004 
Primožič Jaka moški 2004 
Pšeničnik Tejo moški 2004 
Simaković Đorđe moški 2004 
Šlebnik David moški 2004 
Ilič Maksim Jakov moški 2004 
Garmuš Jan moški 2005 
LočičnikTim moški 2005 
Otto Timotej moški 2005 
Ramšak Luka moški 2005 
Rožej Ožbi moški 2005 

 
Trener ekipe: Primož Harnik 

4.4 Skupina mlajši pionirji U13 A 
Prva v celoti v celotni klubski trenažni proces vključena vadbena skupina. Treningi v tej selekciji potekajo štirikrat 
tedensko. 
 
Cilji dela z ekipo in posamezniki: 

- razvijati športni način življenja 
- navajati na redno vadbo 
- selekcionirati igralce, ki so v perspektivi sposobni igrati na nivoju članske ekipe Dravograda Koroške ali 

višje 
- igralcem omogočiti udeležbo na treningih Regijskega selekcioniranja U13 
- skozi državno prvenstvo in Mini pokal Spar odigrati čim več tekem s kvalitetnimi nasprotniki 
- najperspektivnejše posameznike priključevati delu U15 ekipe 

4.4.1 Urnik treningov 

Število kolektivnih treningov med sezono: 4 
Urnik treningov v času šolskega pouka (1.1.2016 – 24.6.2016, 1.10.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
16.00 – 17.30  19.00 – 20.30 17.30 – 19.00 16.30 – 18.00  
OŠ Šentjanž  OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž  

 
Urnik treningov v pripravljalnem obdobju (8.8.2016 – 30.9.2016) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
09.00 – 10.30 09.00 – 10.30  09.00 – 10.30   
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OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž  OŠ Šentjanž   
* Velja v avgustu 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30  
OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž  

 

4.4.2 Načrt dela z ekipo U13A v obdobju april 2016 – april 2017 

Generacija: 2004/05 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje, prehodno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 50x 
Vadbena enota: 196 
Tekem: 18 državno prvenstvo + 25 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno obdobje Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje Prehodn
o 

obdobje 

datum 4.4.16-28.6.16 29.6.16- 
2.8.16 

3.8.16-2.10.16 3.10.16-12.3.17 13.3.17-
2.4.17 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlj
alni cikel 

Predtek
movalni 

cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

Prehodni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 5 1 4 4 7 7 8 2 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

44 9 / 5 32 16 30 20 32 8 

tekma 10 / / / 4 4 6 13 6 / 
priprave /   / x   x  x 

 
 

Obdobje  cikel Trenažni proces 
Uvajalni 

cikel 
o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o moštvena taktika (20%) 

Uvajalno 
obdobje 

Kamp o individualna tehnika in taktika (60%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 

Aktivni odmor Počitek + ind. delo  
 

Pripravljalno Uvajalni cikel o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (30%) 
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o moštvena taktika (40%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 
o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

Pripravljalni cikel o vzpostavitev baze telesne pripravljenosti (40%) 
o individualna tehnika in taktika (50%) 

o osnovni in zahtevnejši zaključki polaganj 
(dvokorak, polkorak, dvokorak na drugi obroč, 
zicer), 

o met (iz vodenja, po sprejemu) s eno in dvo taktnim 
naskokom, 

o prehodi v vodenja (križni, vzdolžni, zakorak), 
o vse menjave in kombinacije med njimi, 
o podaje prsa-prsa, ob tla, nad glavo, z eno roko (na 

mestu, iz vodenja), 
o vtekanja k in stran od žoge, 
o usmerjanja napadalca, 

o komunikacija (10%) 
o obrambni principi 

o moj, 
o žoga, 

obdobje 

Predtekmovalni cikel o nadgradnja baze telesne pripravljenosti (40%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika 

o križanja, vročanja, 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o moj, 
o žoga, 
o (nič), 

o moštvena taktika (10%) 
o spacing (širina napada), 

1. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (20%) 
o skupinska tehnika in taktika 
o komunikacija (30%) 

o obrambni principi 
o 0 (nič), 

o moštvena taktika (30%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

Tekmovalno 
obdobje 

 

2. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (20%) 
o skupinska tehnika in taktika 
o komunikacija (30%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (30%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
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o stranski vnos žoge, 
o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

 

3. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (20%) 
o skupinska tehnika in taktika 
o komunikacija (30%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (30%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge 

o agresivna mož-mož obramba, 
o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

Prehodno 
obdobje 

Prehodni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 
o moštvena taktika (20%) 

 

4.4.3 Načrt dela z ekipo U13A v obdobju april 2017 – april 2018 

Generacija: 2005/06 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje, prehodno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 50x 
Vadbena enota: 196 
Tekem: 18 državno prvenstvo + 24 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno obdobje Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje Prehodn
o 

obdobje 
datum 3.4.17-29.6.17 30.6.17- 

1.8.17 
2.8.17-1.10.17 2.10.17-11.3.18 12.3.18-

1.4.18 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlj
alni cikel 

Predtek
movalni 

cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

Prehodni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 5 1 4 4 7 7 8 2 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

42 9 / 5 32 16 32 20 32 8 

tekma 10 / / / 4 4 6 12 6 / 

priprave /   / x   x  x 
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Obdobje  cikel Trenažni proces 
Uvajalni 

cikel 
o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o moštvena taktika (20%) 

Uvajalno 
obdobje 

Kamp o individualna tehnika in taktika (60%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 

Aktivni odmor Počitek + ind. delo  
 

Uvajalni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (30%) 
o moštvena taktika (30%) 

o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 
o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

Pripravljalni cikel o vzpostavitev baze telesne pripravljenosti (40%) 
o individualna tehnika in taktika (50%) 

o osnovni in zahtevnejši zaključki polaganj 
(dvokorak, polkorak, dvokorak na drugi obroč, 
zicer), 

o met (iz vodenja, po sprejemu) s eno in dvo taktnim 
naskokom, 

o prehodi v vodenja (križni, vzdolžni, zakorak), 
o vse menjave in kombinacije med njimi, 
o podaje prsa-prsa, ob tla, nad glavo, z eno roko (na 

mestu, iz vodenja), 
o vtekanja k in stran od žoge, 
o usmerjanja napadalca, 

o komunikacija (10%) 
o obrambni principi 

o moj, 
o žoga, 

Pripravljalno 
obdobje 

Predtekmovalni cikel o nadgradnja baze telesne pripravljenosti (30%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 

o križanja, vročanja, 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o moj, 
o žoga, 
o (nič), 

o moštvena taktika (10%) 
o spacing (širina napada), 

Tekmovalno 
obdobje 

 

1. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o komunikacija (10%) 

o obrambni principi 
o 0 (nič), 

o moštvena taktika (20%) 
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o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

2. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (20%) 
o skupinska tehnika in taktika (10%) 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (30%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge, 

o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 
3. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 

o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o komunikacija (10%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (20%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge 

o agresivna mož-mož obramba, 
o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

Prehodno 
obdobje 

Prehodni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 
o moštvena taktika (20%) 

 

4.4.4 Načrt dela z ekipo U13A v obdobju april 2018 – april 2019 

Generacija 2006/07 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje, prehodno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 50x 
Vadbena enota: 193 
Tekem: 18 državno prvenstvo + 24 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno obdobje Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje Prehodn
o 

obdobje 
datum 2.4.18-29.6.18 30.6.18- 

7.8.18 
8.8.18-7.10.18 8.10.18-10.3.19 11.3.19-

31.3.19 
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mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlj
alni cikel 

Predtek
movalni 

cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

Prehodni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 6 1 3 4 7 7 8 2 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

46 9 / 6 24 16 32 20 32 8 

tekma 10 / / / 4 4 6 12 6 / 

priprave /   / x   x  x 

 
 

Obdobje  cikel Trenažni proces 
Uvajalni 

cikel 
o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o moštvena taktika (20%) 

Uvajalno 
obdobje 

Kamp o individualna tehnika in taktika (60%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 

Aktivni odmor Počitek + ind. delo  
 

Uvajalni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (30%) 
o moštvena taktika (30%) 

o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 
o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

Pripravljalni cikel o vzpostavitev baze telesne pripravljenosti (40%) 
o individualna tehnika in taktika (50%) 

o osnovni in zahtevnejši zaključki polaganj 
(dvokorak, polkorak, dvokorak na drugi obroč, 
zicer), 

o met (iz vodenja, po sprejemu) s eno in dvo taktnim 
naskokom, 

o prehodi v vodenja (križni, vzdolžni, zakorak), 
o vse menjave in kombinacije med njimi, 
o podaje prsa-prsa, ob tla, nad glavo, z eno roko (na 

mestu, iz vodenja), 
o vtekanja k in stran od žoge, 
o usmerjanja napadalca, 

o komunikacija (10%) 
o obrambni principi 

o moj, 
o žoga, 

Pripravljalno 
obdobje 

Predtekmovalni cikel o nadgradnja baze telesne pripravljenosti (30%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
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 o križanja, vročanja, 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o moj, 
o žoga, 

o moštvena taktika (10%) 
o spacing (širina napada), 

1. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o komunikacija (10%) 

o obrambni principi 
o 0 (nič), 

o moštvena taktika (20%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

2. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (20%) 
o skupinska tehnika in taktika (30%) 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (10%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge, 

o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

Tekmovalno 
obdobje 

 

3. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o komunikacija (10%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (20%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge 

o agresivna mož-mož obramba, 
o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

Prehodno 
obdobje 

Prehodni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 
o moštvena taktika (20%) 

 

4.4.5 Načrt dela z ekipo U13A v obdobju april 2019 – april 2020 

Generacija 2007/08 
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Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje, prehodno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 50x 
Vadbena enota: 198 
Tekem: 18 državno prvenstvo + 24 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno obdobje Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje Prehodn
o 

obdobje 
datum 1.4.19-29.6.19 30.6.19- 

6.8.19 
7.8.18-6.10.18 7.10.18-9.3.19 10.3.19-

29.3.19 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlj
alni cikel 

Predtek
movalni 

cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

Prehodni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 6 1 3 4 7 7 8 2 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

44 9 / 5 28 16 32 20 32 12 

tekma 10 / / / 4 4 6 12 6 / 

priprave /   / x   x  x 

 
 

Obdobje  cikel Trenažni proces 
Uvajalni 

cikel 
o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o moštvena taktika (20%) 

Uvajalno 
obdobje 

Kamp o individualna tehnika in taktika (60%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 

Aktivni odmor Počitek + ind. delo  
 

Uvajalni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (30%) 
o moštvena taktika (30%) 

o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 
o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

Pripravljalno 
obdobje 

Pripravljalni cikel o vzpostavitev baze telesne pripravljenosti (40%) 
o individualna tehnika in taktika (50%) 

o osnovni in zahtevnejši zaključki polaganj 
(dvokorak, polkorak, dvokorak na drugi obroč, 
zicer), 

o met (iz vodenja, po sprejemu) s eno in dvo taktnim 
naskokom, 
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o prehodi v vodenja (križni, vzdolžni, zakorak), 
o vse menjave in kombinacije med njimi, 
o podaje prsa-prsa, ob tla, nad glavo, z eno roko (na 

mestu, iz vodenja), 
o vtekanja k in stran od žoge, 
o usmerjanja napadalca, 

o komunikacija (10%) 
o obrambni principi 

o moj, 
o žoga, 

 

Predtekmovalni cikel o nadgradnja baze telesne pripravljenosti (30%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 

o križanja, vročanja, 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o moj, 
o žoga, 
o (nič), 

o moštvena taktika (10%) 
o spacing (širina napada), 

1. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o komunikacija (10%) 

o obrambni principi 
o 0 (nič), 

o moštvena taktika (20%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
o agresivna mož-mož obramba, 

2. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (20%) 
o skupinska tehnika in taktika (10%) 
o komunikacija (20%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (30%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge, 

o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

Tekmovalno 
obdobje 

 

3. tekmovalni cikel o ohranjanje baze telesne pripravljenosti (20%) 
o individualna tehnika in taktika (30%) 
o skupinska tehnika in taktika (20%) 
o komunikacija (10%) 

o obrambni principi 
o zadnji (stran pomoči), 

o moštvena taktika (20%) 
o spacing (širina napada), 
o osnovni napad (2-2-1) 

o give and go, 
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 o vrti, 
o čelni vnos žoge, 
o stranski vnos žoge 

o agresivna mož-mož obramba, 
o conski presing (1-2-1-1 ali 3-1-1) 

Prehodno 
obdobje 

Prehodni cikel o individualna tehnika in taktika (40%) 
o skupinska tehnika in taktika (40%) 
o moštvena taktika (20%) 

 



 

 

4.4.6 Potrebna individualna taktična in tehnična znanja, ki jih morajo osvojiti ti igralci 

- Seznanjanje in učenje osnov napeljevanja na križanje dveh igralcev z vročitvijo žoge in odvajanja po 
vročitvi; 

 
- Prepoznavanje in učenje vtekanj stran in proti žogi, pri čemer je potrebno igralce navajati na širino igre, ter 

zaznavanje gibanja in postavljanja svojih soigralcev; 
 

- učenje osnovne komunikacije v obrambi (»moj«), prepoznavanje aktivne strani obrambe (stran žoge) in 
strani pomoči; 

 
- osnovni in zahtevnejši zaključki polaganj na koš: 

o levi in desni dvokorak; 
o dvotaktno in enotaktno visoko polaganje, 
o levi in desni dvokorak, s polaganjem na drugi obroč; 

 
- met na koš: 

o učenje osnov pravilnega meta na koš (korekcije meta); 
o met iz vodenja in po podaji po dvotaktnem in/ali enotaktnem ustavljanju; 

 

4.4.7 Potrebna znanja kolektivne taktike, ki jih morajo osvojiti ti igralci 

4.4.7.1 Osnovni napad 2-2-1 z enim igralcem pod košem 

 

 
Ker iz tranzicije prihajamo v postavitvi, da je napadalec 4 vtekel pod koš 
in iskal zaključek iz vtekanja, nato pa zapolni mesto na nasprotni strani 
na 30° ali v kotu igrišča, predvidevamo napadalno takšno postavitev 
igralcev: 

- zgornja (bekovska) linija: organizator igre in krilni košarkar; 
- krilna linija: branilca/krilna igralca; 
- ob robu rakete: krilni center; 

 
4.4.7.2 Osnovni napad »give and go« - gibljiv ponavljajoči napad 

Osnovno načelo napada je, da igralec, ki je oddal žogo in vtekel, vedno zapolni izpraznjeno mesto proti žogi. 
Napad izvajamo s podajami, vtekanji, dodatno pa tudi z vodenji žoge in križanji z vročitvijo. 
 

   
Igralec 1 poda žogo 4 in vteče pod 
koš proti žogi 

2 zapolni izpraznjeno mesto 1, 
posledično položaja zamenjata tudi 

Znova sledi vtekanje pod koš proti 
žogi – tokrat 4 in posledično 



Meža 127 
    2370 Dravograd 

 
    Tel.: 040 537 012 

Fax.: (02) 872 16 12 

www.koroska-kosarka.si 
kkdravograd@gmail.com  

36 

5 in 1, 4 pa odda žogo 3 menjava mest ostalih soigralcev  

  

 

3 poda žogo in vteče pod koš, kot 
posledico 3 in 1 zamenjata mesti 

4 lahko zavodi žogo proti 2, zato 
slednji vteče pod koš, ostali 
soigralci pa izvedejo menjavo mest 

 

 
 
4.4.7.3 Napad »vrti« - gibljiv ponavljajoči napad 

Napad vrti je osnovni kontinuiran napad, ki vsebuje gibanje vseh igralcev na vsa igralna mesta. Vključuje osnovne 
taktične elemente: odkrivanja, vodenje žoge, podaje, križanje mest v vročitvijo žoge in deblokiranja po vročanju. 
 
Zaradi razgibanosti ga imajo igralci radi, sili jih v veliko napadalnega gibanja in hkrati dopušča obilo svobode pri 
ustvarjanju priložnosti za dosego koša. 
 

   
Začetna postavitev napadalcev. V 
napad so enakomerno vključeni vsi 
napadalci, ne glede na njihovo 
igralno mesto 

Gibanje napadalcev v napadu je 
podobno risanju osmice, tako boste 
napad tudi najlažje naučili igralce 

Igralec 1, z žogo, zavodi slednjo 
proti soigralcu 4 in izvedeta križanje 
z vročitvijo, pri čemer se morata 
oba napeljati na svoja obrambna 
igralca 
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1 se po križanju deblokira pod koš, 
4 v prvi fazi poskusi s prodorom, 
nato pa žogo zavodi na nasprotno 
stran proti igralcu 2, vmes 5 in 3 
menjata svoja igralna mesta 

Sledi križanje igralcev 2 in 4, ter 
nadaljevanje napada po že znanem 
vzorcu 

 

 
Ko igralci boljše obvladajo napad, jih začnite navajati tudi na »slip« (ko se igralec, ki prihaja na vročenje, izredno 
hitro, kot presenečenje, še preden je prišel do vročenja, odvaja pod koš za hrbtom svojega obrambnega igralca). 
 

4.4.8 Igralski kader ekipe U13A v sezoni 2016/17 

Igralski kader ekipe U13A 
Igralec Spol Rojen 
Kavtičnik Tine moški 2004 
Kušej Matej moški 2004 
Merc Žiga moški 2004 
Meršak Jaka moški 2004 
Moličnik Anže moški 2004 
Mozgan Luka moški 2004 
Ovnič Blaž moški 2004 
Perger Vid moški 2004 
Plesnik Rok moški 2004 
Strašek Jaroš moški 2004 
Trup Jaka moški 2004 
Trup Nejc moški 2004 
Gašper Jaka moški 2005 
Vučetić Uroš moški 2005 

 
Trener ekipe: Uroš Krevh 
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4.5 Skupina U15 A 
V tej vadbeni skupini trenirajo in delajo najbolj nadarjeni in igralno sposobni igralci izhodne pionirske generacije 
U14 in igralci kadetske generacije U15 oz. tisti, ki s svojimi sposobnostmi, delovnimi navadami in znanjem ne 
morejo trenirati in nastopati v skupini alfa. 
 
Cilji dela z ekipo in posamezniki: 

- igralce usmerjamo na Gimnazijo Ravne na Koroškem, kjer imamo najboljše pogoje za dodatno delo z 
igralci in njihov razvoj. 

- omogočiti dodatne treninge nadarjenim igralcem, 
- selekcionirati igralce, ki so v perspektivi sposobni igrati na nivoju članske ekipe Dravograda Koroške ali 

višje 
- igralcem omogočiti udeležbo na treningih Regijskega selekcioniranja U14 
- skozi državno prvenstvo odigrati čim več tekem s kvalitetnimi nasprotniki 
- najperspektivnejše posameznike priključevati delu U17 ekipe 

4.5.1 Urnik treningov 

Število kolektivnih treningov med sezono: 5 
Urnik treningov v času šolskega pouka (1.1.2016 – 24.6.2016, 1.10.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
17.30 – 19.00 17.00 – 18.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 18.00 – 19.30  
OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž  

 
Urnik treningov v pripravljalnem obdobju (8.8.2016 – 30.9.2016) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
10.30 – 12.00 10.30 – 12.00  10.30 – 12.00   
OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž  OŠ Šentjanž   

* Velja v avgustu 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00  
OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž OŠ Šentjanž  

 

4.5.2 Načrt dela z ekipo U15 v obdobju april 2016 – april 2017 

Generacija 2002/03 
Makrocikel: 4x (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 9x, 
Makrocikel: 55x, 
Vadbena enota: 273, 
Tekem: 26 državno prvenstvo + 15 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 
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datum 25.4.16-29.6.16 30.6.16- 
2.8.16 

3.8.16-25.9.16 26.9.16-23.4.17 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljal
ni cikel 

Predtekm
ovalni 
cikel 

1. 
tekmovalni 

cikel 

2. 
tekmovalni 

cikel 

3. 
tekmovalni 

cikel 
mikro 
cikel/  
število 
tednov 

8 1 5 1 4 3 12 10 11 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

40 12 / 6 35 15 60 50 55 

tekma 8 / /  4 3 8 10 8 
priprave     x     

 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju je namenjeno 
selekcioniranju ekipe in 
dopolnilni in kompenzacijski 
kondicijski vadbi (nadgraditi 
slabše razvite motorične 
sposobnosti, ob enem pa ali 
dvigniti osnovno kondicijsko 
pripravljenost slabše pripravljenih 
igralcev oz. regenerirati utrujene 
igralce. Igralci se ob enem 
spoznavajo z osnovnimi 
taktičnimi načeli. Razvijamo 
specialno motoriko z in proti žogi. 
Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. V vsebine pa se dodaja 
tudi spoznavanje drugih športov. 
Izvede se tudi testiranje. 

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
30% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
30% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah,...), 
20% spoznavanje osnovnih taktičnih načel 
(osnovni napad 2-2-1, tranzicijski napada, osnovni 
obrambni principi, spoznavanje igre z uporabo 
blokad). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga.  

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Je v prvi fazi namenjeno osnovni 
kondicijski pripravi (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč) in vadbi 
specialne motorike. Kasneje 
prehaja v fazo specialne 
kondicijske priprave (specialna 
vzdržljivost, lokalna moč, hitra 

40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 
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moč). Igralce pričnemo 
seznanjati tudi z zahtevnejšimi 
taktičnimi elementi. Občasno se 
treningi izvajajo v naravi. V 
začetku se izvede testiranje. V 
nadaljevanju se izvaja specialna 
kondicijska priprava, specialno 
motorika se izvaja v visoki hitrosti 
in moči. Skozi pripravljalen 
tekme se utrjujejo in razvijajo 
taktična načela. 

3:3, in oblike igre s prednostjo napadalca, 
protinapad 2:1, 3:1, 3:2), 
10% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad). 
 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. Med in po sezoni se 
izvede testiranje. 

20% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 
3:3, in oblike igre s prednostjo napadalca, 
protinapad 2:1, 3:1, 3:2), 
30% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad, 
čelni in stranski out). 

 

4.5.3 Načrt dela z ekipo U15 v obdobju april 2017 – april 2018 

Generacija 2003/04 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 55x, 
Vadbena enota: 256, 
Tekem: 26 državno prvenstvo + 15 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 

Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 24.4.17-
7.5.17 

8.5.17-29.6.17 30.6.17
-2.8.17 

3.8.17-24.9.17 25.9.17-22.4.18 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Preho
dni 

cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlja
lni cikel 

Predtekm
ovalni 
cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

2 6 1 5 1 4 3 12 10 11 
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število 
tren./  
vadbenih 
enot 

8 30 12 / 6 35 15 60 50 55 

tekma / 8 / /  4 3 8 10 8 

priprave      x     

 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 
in aktivnemu počitku po sezoni.  

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
80% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah, 1:0, 1:1...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju je namenjeno 
selekcioniranju ekipe in 
dopolnilni in kompenzacijski 
kondicijski vadbi (nadgraditi 
slabše razvite motorične 
sposobnosti, ob enem pa ali 
dvigniti osnovno kondicijsko 
pripravljenost slabše pripravljenih 
igralcev oz. regenerirati utrujene 
igralce. Igralci se ob enem 
spoznavajo z osnovnimi 
taktičnimi načeli. Razvijamo 
specialno motoriko z in proti žogi. 
Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. V vsebine pa se dodaja 
tudi spoznavanje drugih športov. 
Izvede se tudi testiranje. 

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
30% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
30% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah,...), 
20% spoznavanje osnovnih taktičnih načel 
(osnovni napad 2-2-1, tranzicijski napada, osnovni 
obrambni principi, spoznavanje igre z uporabo 
blokad). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga.  

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Je v prvi fazi namenjeno osnovni 
kondicijski pripravi (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč) in vadbi 
specialne motorike. Kasneje 
prehaja v fazo specialne 
kondicijske priprave (specialna 
vzdržljivost, lokalna moč, hitra 
moč). Igralce pričnemo 
seznanjati tudi z zahtevnejšimi 
taktičnimi elementi. Občasno se 
treningi izvajajo v naravi. V 

40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 3:3, 
in oblike igre s prednostjo napadalca, protinapad 
2:1, 3:1, 3:2), 
10% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad). 
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začetku se izvede testiranje. V 
nadaljevanju se izvaja specialna 
kondicijska priprava, specialno 
motorika se izvaja v visoki hitrosti 
in moči. Skozi pripravljalen 
tekme se utrjujejo in razvijajo 
taktična načela. 

 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. Med in po sezoni se 
izvede testiranje. 

20% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 3:3, 
in oblike igre s prednostjo napadalca, protinapad 
2:1, 3:1, 3:2), 
30% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad, 
čelni in stranski out, kompleksnejša obrambna 
načela). 

 

4.5.4 Načrt dela z ekipo U15 v obdobju april 2018 – april 2019 

Generacija 2004/05 
 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 55x, 
Vadbena enota: 256, 
Tekem: 26 državno prvenstvo + 15 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 

Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 23.4.18-
6.5.18 

7.5.18-29.6.18 30.6.18
-1.8.18 

2.8.18-23.9.18 24.9.18-21.4.19 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Preho
dni 

cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlja
lni cikel 

Predtekm
ovalni 
cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

2 6 1 5 1 4 3 12 10 11 

število 
tren./  

8 30 12 / 6 35 15 60 50 55 
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vadbenih 
enot 
tekma / 8 / /  4 3 8 10 8 

priprave      x     

 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 
in aktivnemu počitku po sezoni.  

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
80% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah, 1:0, 1:1...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju je namenjeno 
selekcioniranju ekipe in 
dopolnilni in kompenzacijski 
kondicijski vadbi (nadgraditi 
slabše razvite motorične 
sposobnosti, ob enem pa ali 
dvigniti osnovno kondicijsko 
pripravljenost slabše pripravljenih 
igralcev oz. regenerirati utrujene 
igralce. Igralci se ob enem 
spoznavajo z osnovnimi 
taktičnimi načeli. Razvijamo 
specialno motoriko z in proti žogi. 
Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. V vsebine pa se dodaja 
tudi spoznavanje drugih športov. 
Izvede se tudi testiranje. 

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
30% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
30% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah,...), 
20% spoznavanje osnovnih taktičnih načel 
(osnovni napad 2-2-1, tranzicijski napada, osnovni 
obrambni principi, spoznavanje igre z uporabo 
blokad). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga.  

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Je v prvi fazi namenjeno osnovni 
kondicijski pripravi (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč) in vadbi 
specialne motorike. Kasneje 
prehaja v fazo specialne 
kondicijske priprave (specialna 
vzdržljivost, lokalna moč, hitra 
moč). Igralce pričnemo 
seznanjati tudi z zahtevnejšimi 
taktičnimi elementi. Občasno se 
treningi izvajajo v naravi. V 
začetku se izvede testiranje. V 
nadaljevanju se izvaja specialna 

40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 3:3, 
in oblike igre s prednostjo napadalca, protinapad 
2:1, 3:1, 3:2), 
10% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad). 
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kondicijska priprava, specialno 
motorika se izvaja v visoki hitrosti 
in moči. Skozi pripravljalen 
tekme se utrjujejo in razvijajo 
taktična načela. 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. Med in po sezoni se 
izvede testiranje. 

20% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 3:3, 
in oblike igre s prednostjo napadalca, protinapad 
2:1, 3:1, 3:2), 
30% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad, 
čelni in stranski out, kompleksnejša obrambna 
načela, conski pressing). 

 

4.5.5 Načrt dela z ekipo U15 v obdobju april 2019 – april 2020 

Generacija 2005/06 
Makrocikel: 5x (uvajalno obdobje, prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 10x, 
Makrocikel: 55x, 
Vadbena enota: 262, 
Tekem: 26 državno prvenstvo + 15 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Uvajalno 
obdobje 

Prehodno 
obdobje 

Aktivni 
odmor 

Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 22.4.19-
5.5.19 

6.5.18-28.6.19 29.6.19
-6.8.19 

7.8.19-22.9.19 23.9.19-19.4.20 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Preho
dni 

cikel 

Kamp 
 

Počitek 
+ ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravlja
lni cikel 

Predtekm
ovalni 
cikel 

1. 
tekmoval
ni cikel 

2. 
tekmoval
ni cikel 

3. 
tekmoval
ni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

2 6 1 6 1 3 3 12 10 11 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

8 30 12 / 6 36 15 65 55 60 

tekma / 8 / /  4 3 8 10 8 
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priprave      x     

 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
UVAJALNO 
OBDOBJE 

Uvajalno obdobje je namenjeno 
začetni fazi selekcioniranja ekipe 
in aktivnemu počitku po sezoni.  

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
80% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah, 1:0, 1:1...). 

PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju je namenjeno 
selekcioniranju ekipe in 
dopolnilni in kompenzacijski 
kondicijski vadbi (nadgraditi 
slabše razvite motorične 
sposobnosti, ob enem pa ali 
dvigniti osnovno kondicijsko 
pripravljenost slabše pripravljenih 
igralcev oz. regenerirati utrujene 
igralce. Igralci se ob enem 
spoznavajo z osnovnimi 
taktičnimi načeli. Razvijamo 
specialno motoriko z in proti žogi. 
Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. V vsebine pa se dodaja 
tudi spoznavanje drugih športov. 
Izvede se tudi testiranje. 

20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
30% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
30% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (uporaba 2 žog, tenis žogic, vodenja v 
oteženih okoliščinah,...), 
20% spoznavanje osnovnih taktičnih načel 
(osnovni napad 2-2-1, tranzicijski napada, osnovni 
obrambni principi, spoznavanje igre z uporabo 
blokad). 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga.  

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Je v prvi fazi namenjeno osnovni 
kondicijski pripravi (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč) in vadbi 
specialne motorike. Kasneje 
prehaja v fazo specialne 
kondicijske priprave (specialna 
vzdržljivost, lokalna moč, hitra 
moč). Igralce pričnemo 
seznanjati tudi z zahtevnejšimi 
taktičnimi elementi. Občasno se 
treningi izvajajo v naravi. V 
začetku se izvede testiranje. V 
nadaljevanju se izvaja specialna 
kondicijska priprava, specialno 
motorika se izvaja v visoki hitrosti 
in moči. Skozi pripravljalen 

40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 3:3, 
in oblike igre s prednostjo napadalca, protinapad 
2:1, 3:1, 3:2), 
10% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad,..). 
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tekme se utrjujejo in razvijajo 
taktična načela. 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. Med in po sezoni se 
izvede testiranje. 

20% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje) (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč/specialna vzdržljivost, 
lokalna moč, hitra moč), 
20% osnovne in bolj kompleksne specialni 
motorike (1:0, 1:1), 
30% osnovne skupinske tehnike in taktike (2:2, 3:3, 
in oblike igre s prednostjo napadalca, protinapad 
2:1, 3:1, 3:2), 
30% osnovne moštvene tehnike in taktike (učenje 
flex napada in prepoznavanje in uporaba blokad, 
čelni in stranski out, kompleksnejša obrambna 
načela, conski pressing). 

 

4.5.6 Potrebna individualna taktična in tehnična znanja, ki jih morajo osvojiti ti igralci 

- napeljevanja na blokado in vsa izkoriščanja blokade »pick&roll«, »pick&pop« in »slip« (ko se igralec 
izredno hitro, kot presenečenje, še preden je dobro postavil blokado, odvaja pod koš ali v širino); 

 
- prepoznavanje in izkoriščanje blokad stran od žoge; 

 
- osnovna načela branjenja »pick&roll« igre: 

o prevzemanje, 
o prepuščanje z »bampiranjem« blokerja, 
o izskakovanje; 

 
- zahtevnejši zaključki polaganj na koš: 

o preskok in dvotaktno visoko polaganje, 
o »rolling« obrat in dvotaktni zaključek; 

 
- met na koš: 

o met iz vodenja in po podaji po dvotaktnem ustavljanju, 
o met iz vodenja in po podaji po enotaktnem ustavljanju; 

 



Meža 127 
    2370 Dravograd 

 
    Tel.: 040 537 012 

Fax.: (02) 872 16 12 

www.koroska-kosarka.si 
kkdravograd@gmail.com  

47 

4.5.7 Potrebna znanja kolektivne taktike, ki jih morajo osvojiti ti igralci 

4.5.7.1 Osnovni napad 2-2-1 z enim igralcem pod košem 

 

 
Ker iz tranzicije prihajamo v postavitvi, da je napadalec 4 vtekel pod koš in 
iskal zaključek iz vtekanja, nato pa zapolni mesto na nasprotni strani na 
30° ali v kotu igrišča, predvidevamo napadalno takšno postavitev igralcev: 

- zgornja (bekovska) linija: organizator igre in krilni košarkar; 
- krilna linija: branilca/krilna igralca; 
- ob robu rakete: krilni center; 

 
4.5.7.2 Tranzicijski napad 

Je osnovno gibanje napadalcev v napad. Odigramo ga vsakokrat, ko v obrambi prejmemo koš ali osvojimo žogo 
(prestrežena žoga, skok v obrambi). Pomembno je glasno klicanje tranzicije s strani organizatorja igre in/ali 
prenašalca žoge. 
 
Igralce pričnemo navajati na to, da jasno povedo svoje vloge v prehodu v napad. Igralec pozicije 1 zahteva žogo in 
na glas zahteva tranzicijo. Krilna igralca (2 in 3) na glas povesta »krilo«, zadnja dva igralca (4 in 5) pa »četrti« in 
»peti« (skakalec oz. izvajalec žoge po košu). 
 
Zahtevamo takojšnje izvajanje žoge po dobljenem košu! 
 

   
Osnovna postavitev igralcev, od 
»playa« zahtevamo, da čim prej 
odda žogo na krilni položaj. S krila 
je napadanje koša veliko 
uspešnejše 

Po podaji na krilo igralec 4 vteče 
pod koš in skušamo zaključiti 
napad, če nam obramba to 
omogoča 

V kolikor 4 ne dobi žoge takoj 
izprazni mesto pod košem na 
zunanji položaj – izjema v primeru, 
da kot 4 vteče dominanten center, 
ki zna odigrati 1-1 s hrbtom 
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Če ne zaključujemo hitrega napada 
s podajo na 4, sledi povratna 
podaja 2 – 1, ter centralni P/R med 
1 – 5 ali stranski P/R med 2-5 

  

 

V kolikor se po sprejemu žoge za 
prodor iz tranzicije odloči krilni 
igralec 2, 4 takoj zapolni mesto na 
zunanjem položaju, »spacing« 
izvedejo tudi ostali igralci 

2 zapolni zunanji položaj, žogo 
običajno sprejema 3, ki jo podaljša 
na 1, sledi znova centralni P/R 

 

 
4.5.7.3 Kontinuiran napad (»flex«) – znak za napad je 2; 

   
Začetna postavitev igralcev, 
pozicije so lahko tudi zamenjane, a 
organizator igre mora biti na 
zunanjem položaju, igralec pozicije 

Napad začnemo z blokado 4 – 5 
(prednost, da lažje sprejmemo 
žogo), 1 pa poda žogo 5. 

Sledi hitra hrbtna blokada 4 – 1, pri 
čemer 1 vteče pod koš proti žogi ali 
za hrbtom 
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5 pa spodaj 

   
1 nato izvaja prvo stransko »flex« 
blokado, pri čemer lahko izbira levo 
ali desno stran (v kolikor blokado 
postavi na strani žoge 5 poda žogo 
4) 

Sledi vtekanje 3 pod koš, »bloker« 
(1) pa prejme še zgornjo blokado 
(»blok za blokerja«), ki mu jo 
postavi 4 

Če žoge ne moremo podati 3, jo 
podamo na zunanji položaj (1), 4 
izprazni prostor z gibanjem v kot 
igrišča, nato se ponovi stranska 
»flex« blokada 

 

  

Gibanje se ponavlja kontinuirano 
dokler ne dobimo ugodnega 
položaja za met ali zaključek izpod 
koša 

  

 
4.5.7.4 Osnovni uigran napad – znak za napad je 1; 

   
1 se pomakne nekoliko nazaj, 3 pa 
4 postavi zgornjo blokado (»flare«), 
da slednji žogo sprejme v 
maksimalni širini 

Po podaji 1 – 4, play vteče pod koš 
in naredi blokado 5, ki se za 
blokado odkrije na centralni položaj 

Takoj sledi hrbtna blokada 1 – 4 in 
poizkus zaključka na sposobnega 
krilnega igralca pod koš 
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Če zaključek na 4 ni možen sledi 
nadaljevanje napada; 5 se s hrbtom 
obrne proti košu in išče križanje z 
vročanjem žoge z napadalcem 2 

V kolikor ni možen prejšnji 
zaključek, 5 in 3 odigrata hitri P/R 
(oba stečeta en proti drugemu) 

Postavitev napadalcev v primeru 
igranja centralnega P/R med 3 in 5 

 
4.5.7.5 Osnovni uigran napad na conske obrambe – znak za napad je 5; 

Napad lahko (kot enostaven napad za centralni P/R) in razigravanje igralcev za met z razdalje, uporabljamo tudi na 
men-to-men obrambo. 
 

   
Napad proti conski obrambi naj se 
začne s čim več podajami med 
soigralci, tudi na igralca 5, ki se 
odkriva na spodnjem in zgornjem 
postu 

Začetek napada je, ko 1 poda žogo 
2 in steče na vročenje, takrat starta 
tudi 5, ki na centralu postavi P/R 

Ob začetku igranja P/R igralca 3 in 
4 zamenjata mesti, s tem, da 4 v 
prvi fazi vteče proti košu, nato se 
odkrije v kot igrišča 

   
Če se pri igranju P/R ali pri 
odkrivanju 3 in 4 ustvari višek sledi 
podaja na 3, ki žogo takoj poda v 
kot igrišča proti 4 

Nadaljevanje gibanja, če že prej ni 
prišlo do meta z razdalje, je z 
gibanjem – kroženjem napadalcev 
v kot igrišča 

Igralec 5 aktivno pomaga s 
postavljanjem blokad ter 
deblokiranjem in iskanjem lahkega 
koša 
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V nadaljevanju napada igralci krožijo v kot igrišča in iščejo možen zaključek napada (met).                                                                                                                                               
 
4.5.7.6 Izbrana akcija vnosa žoge s čelne črte (»spodnji out«); 

Odločitev o čelnem vnosu prepuščam trenerju ekipe, vendar ekipa mora imeti pripravljen čelni vnos žoge v igrišče. 
Moj predlog je spodaj narisana kombinacija, ki je zelo razgibana in omogoča lahek zaključek pod košem. 
 

   
Na pozicijo 3 postavimo najboljšega 
»šuterja«, na 2 hitrega branilca, na 
5 dominantnega centra ali sicer 
sposobnega igralca za hrbtno igro 
1-1 

2 začne vnos s šprintom mimo 
igralcev 5 in 4 v nasprotni kot 
igrišča – seveda mu podamo žogo, 
če je slučajno sam pod košem 

Sledita zaporedni blokadi 5 in 4 za 
»šuterja« 3 

  

 

5 se takoj, ko pride 3 mimo njegove 
blokade, odvaja pod koš in išče 
lahek koš, 4 se dvigne na central, 3 
pa na zunanji položaj, kamor tudi 
podamo žogo 

Takoj po podaji 1 – 3 sledi blokada 
1 – 5, ki 5 ustvari prednost za igro 
1-1 ali celo lahek zaključek; v 
kolikor ne moremo oddati žoge 5, jo 
lahko 1, ki prejme še zgornjo 
blokado 4 in nato postavi napad 

 

 
4.5.7.7 Izbrana akcija vnosa žoge s stranske črte (»stranski out«); 

Predlog stranskega vnosa žoge v igrišče je opisan pri skupini GAMA. Enak vnos predlagam za skupino BETA. 
Sicer odločitev o stranskem vnosu prepuščam trenerju ekipe, a ekipa mora imeti postavljen stranski vnos. 
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4.5.7.8 Napad s stranskim »pick&roll«-om – znak za napad je majica; 

   
Vhod v napad je identičen kot pri 
napadu 1: 4 sprejme žogo po 
»flare« blokadi igralca 3 

V trenutku, ko 1 poda žogo 4, takoj 
vteče pod koš ob hrbtni blokadi 5 
(blok mora 5 postaviti pravočasno) 

Če je 1 sam mu 4 poda žogo in 
zaključi napad, sicer se odkrije v 
skrajni kot igrišča na nasprotni 
strani 

   
Takoj zatem 5 in 3 postavita 
zaporedni blokadi za igralca 2, ki 
priteče proti 4 na sprejem žoge 
(vročenje) 

2 in 4 odigrata stranski P/R proti 
sredini igrišča, soigralci pa se 
postavijo na ustrezne pozicije 
(»spacing«)  

2 mora imeti odprte podaje proti 
vsem soigralcem 

 
4.5.7.9 Obvladovanje strani pomoči in aktivne strani v obrambi; 

Igralce navajamo na osnovno in zahtevnejšo terminologijo v obrambi (»over play«, »denial«, stran pomoči, aktivna 
stran, itd.) 
 
4.5.7.10 Osnovna obramba rotacija 4:4 s štirimi zunanjimi igralci 

Osnovno načelo je usmerjanje napadalcev na čelno linijo, če je napadalec zadnji igralec v kotu igrišča {prve štiri 
skice} in usmerjanje v sredino, če napadalec z žogo ni zadnji igralec v kotu igrišča {zadnjih 5 skic}). 

 
Obramba rotacija igralcev, ko je žoga pri napadalcu, ki je zadnji igralec v kotu igrišča 
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Osnovna obrambna postavitev 
igralcev v primeru, da je žoga pri 
napadalcu v skrajnem kotu 

V primeru pomoči na čelni liniji 
pride najprej do rotacije 
obrambnega igralca 3, ki je skrajno 
na strani pomoči 

Dvojenje napadalca 4 in rotacija 
obrambnih igralcev 2 in 1 

   
Ko dobi žogo igralec v nasprotnem 
kotu igralci znova zasedejo 
obrambne položaje za rotacijo na 
čelno linijo  

  

 
Obramba rotacija igralcev, ko je žoga pri igralcu, ki ni zadnji igralec v kotu 

   
Ko žogo podamo na enega od 
zunanjih položajev, želimo 
usmerjati v sredino 

Ko pride do prodora napadalca 2, 
pomaga obrambnemu igralcu 1 
igralec 4 

Nadaljevanje (po podaji napadalcu 
1) je odvisno od kvalitete meta 
igralca 1: 
- če je slab »šuter« lahko na njega 

vrača obrambni igralec 4 
- če je dober »šuter« nanj rotira 

obrambni igralec 3  
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Na skici smo se odločili za rotacijo, 
ko na napadalca 1 (z žogo) vrača 
njegov obrambni igralec 4 

Ponovno napadalca z žogo 
usmerjamo v sredino 

 

 

4.5.8 Igralski kader ekipe U15A, sezona 2016/17 

Igralec Spol Rojen 
Felkner Klemen moški 2002 
Gabor Nal moški 2002 
Gašper Luka moški 2002 
Kramer Marko moški 2002 
Arl Lian moški 2003 
Dena Veljko moški 2003 
Jehart Nace moški 2003 
Matajdl Matej moški 2003 
Mihelič Urban moški 2003 
Navodnik Nik moški 2003 
Pantner Jan moški 2003 
Tamše Vid moški 2003 
Vogrinec Mario moški 2003 
Zabev Lenart moški 2003 

 
Trener ekipe: Uroš Krevh 

4.6 Skupina U17 
V kadetski ekipi (v primeru dobre pionirske generacije ali številčne zasedbe kadetske ekipe nastopamo v U17 
tekmovanju tudi z dvema ekipama) nastopajo posamezniki, ki so pripravljeni v celoti sprejeti program dela v tej 
vadbeni skupini, kar poenostavljeno pomeni: 

- trenirati najmanj petkrat tedensko in odigrati za vikend eno do tri tekme, odvisno od perspektivnosti 
posameznika in vključenosti v starejše selekcije (mladinsko in člansko), 

- trenirati tudi na jutranjih treningih v počitniškem obdobju in v okviru dopoldanskega programa na Gimnaziji 
Ravne na Koroškem, 

- sprejeti vsa pravila obnašanja, reda in discipline na nivoju kluba oz. klubskega Pravilnika o obnašanju in 
obveznostih igralcev. 
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V tej selekciji želimo delati in se primerjati z najboljšimi moštvo v državi. 
 
Cilji dela z ekipo in posamezniki: 

- igralce usmerjamo na Gimnazijo Ravne na Koroškem, kjer imamo najboljše pogoje za dodatno delo z 
igralci in njihov razvoj, 

- izvajati tudi jutranje treninge v času šolskih počitnic in v času šolskega pouka, 
- omogočati še dodatno individualno delo fantom, ki to želijo oz. potrebujejo (nadarjeni, visoki, itd.) 
- selekcionirati igralce, ki so v perspektivi sposobni igrati na nivoju članske ekipe Dravograda Koroške ali 

višje 
- igralcem omogočiti udeležbo na treningih nacionalnega programa oz. reprezentančnih aktivnostih 
- skozi državno prvenstvo odigrati čim več tekem s kvalitetnimi nasprotniki 
- najperspektivnejše posameznike priključevati delu U19 in članske ekipe 

4.6.1 Urnik treningov 

Število kolektivnih treningov med sezono: 5 popoldanskih, 2-4 jutranji 
Urnik treningov v času šolskega pouka (1.1.2016 – 24.6.2016, 1.10.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
 07.00 – 08.30 07.00 – 08.15 07.00 – 08.30   
 OŠ P. Voranc DTK DTK   
16.30 – 18.00 17.00 – 19.00 17.00 – 18.30 16.30 – 18.00 18.00 – 19.30  
Špic D Špic D Špic D Špic D OŠ Šentjanž  

 
Urnik treningov v pripravljalnem obdobju (8.8.2016 – 30.9.2016) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
10.30 – 12.00 10.30 – 12.00  10.30 – 12.00 10.30 – 12.00  
Špic D Špic D  Špic D Špic D  

* Velja v avgustu 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00  
Špic D Špic D Špic D Špic D Špic D  

 

4.6.2 Načrt dela z ekipo U17 v obdobju april 2016 – april 2017 

Generacija 2000/01 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 9, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 28 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 
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datum 15.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-15.4.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. 
tekmova
lni cikel 

2. 
tekmova
lni cikel 

 

3. 
tekmova
lni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

8 1 6 1 3 3 12 12 9 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

60 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 84-96 63-72 

tekma 6 3 /  4 2 8 10 8 

priprave     da     
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
primeru, da imamo dve pionirski 
ekipi U15 je potrebno dodatno 
telesno in taktično za nivo 
treningov in tekmovanja v 
kadetski ligi pripraviti člane U15B 
ekipe. 

V tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1. kadetski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
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tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
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treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.6.3 Načrt dela z ekipo U17 v obdobju april 2017 – april 2018 

Generacija 2001/02 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 9, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 28 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 15.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-15.4.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. 
tekmova
lni cikel 

2. 
tekmova
lni cikel 

 

3. 
tekmova
lni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

8 1 6 1 3 3 12 12 9 
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število 
tren./  
vadbenih 
enot 

60 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 84-96 63-72 

tekma 6 3 /  4 2 8 10 8 

priprave     da     
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
primeru, da imamo dve pionirski 
ekipi U15 je potrebno dodatno 
telesno in taktično za nivo 
treningov in tekmovanja v 
kadetski ligi pripraviti člane U15B 
ekipe. 

V tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1. kadetski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
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trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
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30% kolektivne taktike napada in obrambe: 
- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.6.4 Načrt dela z ekipo U17 v obdobju april 2018 – april 2019 

Generacija 2002/03 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 9, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 28 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 15.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-15.4.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. 
tekmova
lni cikel 

2. 
tekmova
lni cikel 

 

3. 
tekmova
lni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

8 1 6 1 3 3 12 12 9 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

60 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 84-96 63-72 

tekma 6 3 /  4 2 8 10 8 

priprave     da     
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO Prehodno obdobju ni toliko Popoldanski, kolektivni treningi: 
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OBDOBJE namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
primeru, da imamo dve pionirski 
ekipi U15 je potrebno dodatno 
telesno in taktično za nivo 
treningov in tekmovanja v 
kadetski ligi pripraviti člane U15B 
ekipe. 

V tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1. kadetski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
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(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
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in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.6.5 Načrt dela z ekipo U17 v obdobju april 2019 – april 2020 

Generacija 2003/04 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 9, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 28 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 15.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-15.4.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. 
tekmova
lni cikel 

2. 
tekmova
lni cikel 

 

3. 
tekmova
lni cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

8 1 6 1 3 3 12 12 9 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

60 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 84-96 63-72 

tekma 6 3 /  4 2 8 10 8 

priprave     da     
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
primeru, da imamo dve pionirski 
ekipi U15 je potrebno dodatno 
telesno in taktično za nivo 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
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treningov in tekmovanja v 
kadetski ligi pripraviti člane U15B 
ekipe. 

V tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1. kadetski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
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visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
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4.6.6 Potrebna znanja kolektivne taktike, ki jih morajo osvojiti ti igralci 

4.6.6.1 Osnovni napad 2-2-1 z enim igralcem pod košem 

 

 
Ker iz tranzicije prihajamo v postavitvi, da je napadalec 4 vtekel pod koš in 
iskal zaključek iz vtekanja, nato pa zapolni mesto na nasprotni strani na 
30° ali v kotu igrišča, predvidevamo napadalno takšno postavitev igralcev: 

- zgornja (bekovska) linija: organizator igre in krilni košarkar; 
- krilna linija: branilca/krilna igralca; 
- ob robu rakete: krilni center; 

 
4.6.6.2 Tranzicijski napad 

Je osnovno gibanje napadalcev v napad. Odigramo ga vsakokrat, ko v obrambi prejmemo koš ali osvojimo žogo 
(prestrežena žoga, skok v obrambi). Pomembno je glasno klicanje tranzicije s strani organizatorja igre in/ali 
prenašalca žoge. 
 
Igralce pričnemo navajati na to, da jasno povedo svoje vloge v prehodu v napad. Igralec pozicije 1 zahteva žogo in 
na glas zahteva tranzicijo. Krilna igralca (2 in 3) na glas povesta »krilo«, zadnja dva igralca (4 in 5) pa »četrti« in 
»peti« (skakalec oz. izvajalec žoge po košu). 
 
Zahtevamo takojšnje izvajanje žoge po dobljenem košu! 
 

   
Osnovna postavitev igralcev, od 
»playa« zahtevamo, da čim prej 
odda žogo na krilni položaj. S krila 
je napadanje koša veliko 
uspešnejše 

Po podaji na krilo igralec 4 vteče 
pod koš in skušamo zaključiti 
napad, če nam obramba to 
omogoča 

V kolikor 4 ne dobi žoge takoj 
izprazni mesto pod košem na 
zunanji položaj – izjema v primeru, 
da kot 4 vteče dominanten center, 
ki zna odigrati 1-1 s hrbtom 
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Če ne zaključujemo hitrega napada 
s podajo na 4, sledi povratna 
podaja 2 – 1, ter centralni P/R med 
1 – 5 ali stranski P/R med 2-5 

  

 

V kolikor se po sprejemu žoge za 
prodor iz tranzicije odloči krilni 
igralec 2, 4 takoj zapolni mesto na 
zunanjem položaju, »spacing« 
izvedejo tudi ostali igralci 

2 zapolni zunanji položaj, žogo 
običajno sprejema 3, ki jo podaljša 
na 1, sledi znova centralni P/R 

 

 
4.6.6.3 Osnovni uigran napad na conske obrambe – znak za napad je 5; 

Napad lahko (kot enostaven napad za centralni P/R) in razigravanje igralcev za met z razdalje, uporabljamo tudi na 
men-to-men obrambo. 
 

   
Napad proti conski obrambi naj se Začetek napada je, ko 1 poda žogo Ob začetku igranja P/R igralca 3 in 
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začne s čim več podajami med 
soigralci, tudi na igralca 5, ki se 
odkriva na spodnjem in zgornjem 
postu 

2 in steče na vročenje, takrat starta 
tudi 5, ki na centralu postavi P/R 

4 zamenjata mesti, s tem, da 4 v 
prvi fazi vteče proti košu, nato se 
odkrije v kot igrišča 

   
Če se pri igranju P/R ali pri 
odkrivanju 3 in 4 ustvari višek sledi 
podaja na 3, ki žogo takoj poda v 
kot igrišča proti 4 

Nadaljevanje gibanja, če že prej ni 
prišlo do meta z razdalje, je z 
gibanjem – kroženjem napadalcev 
v kot igrišča 

Igralec 5 aktivno pomaga s 
postavljanjem blokad ter 
deblokiranjem in iskanjem lahkega 
koša 

 
V nadaljevanju napada igralci krožijo v kot igrišča in iščejo možen zaključek napada (met).                                                                                               
 
4.6.6.4 Vnos žoge s čelne črte – znak napada je 2; 

Odločitev o čelnem vnosu prepuščam trenerju ekipe, vendar ekipa mora imeti pripravljen čelni vnos žoge v igrišče. 
Moj predlog je spodaj narisana kombinacija, ki je zelo razgibana in omogoča lahek zaključek pod košem. 
 

   
Na pozicijo 3 postavimo najboljšega 
»šuterja«, na 2 hitrega branilca, na 
5 dominantnega centra ali sicer 
sposobnega igralca za hrbtno igro 
1-1 

2 začne vnos s šprintom mimo 
igralcev 5 in 4 v nasprotni kot 
igrišča – seveda mu podamo žogo, 
če je slučajno sam pod košem 

Sledita zaporedni blokadi 5 in 4 za 
»šuterja« 3 
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5 se takoj, ko pride 3 mimo njegove 
blokade, odvaja pod koš in išče 
lahek koš, 4 se dvigne na central, 3 
pa na zunanji položaj, kamor tudi 
podamo žogo 

Takoj po podaji 1 – 3 sledi blokada 
1 – 5, ki 5 ustvari prednost za igro 
1-1 ali celo lahek zaključek; v 
kolikor ne moremo oddati žoge 5, jo 
lahko 1, ki prejme še zgornjo 
blokado 4 in nato postavi napad 

 

 
4.6.6.5 Napadi na mož moža obrambo 

Znak napada: 2 
Opis: flex (kontinuiran) napad, s tremi različnimi vhodi in različnimi možnimi gibanji (bomo dodajali med pripravami 
in sezono); osnovni napad vsebuje v vhodu hrbtno blokado 5 za 4 in nato 4 za 1; 
 

  
    
5 naredi hrbtno blokado 
za 4 

5 se odvaja na zunanji 
položaj in dobi podajo od 
1 

1 izbere stran (2 ali 3) in 
naredi prvi flex blok, 4 pa 
začne pripravljati blok za 
blokerja 
[če bi 1 izvedel blok za 2, 
bi 5 žogo podal 4] 

5 poda 1, 3 pa izvede 
naslednji flex blok... 

 
Znak napada: 2/stran 
Opis: izvede se za hitro četvorko ali igralca z dobrim metom, ki s »flare« blokom dobi prednost za met ali prodor; 
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4 se odkrije in dobi podajo 1 takoj po podaji teče na 

vročenje, 5 pa izvede 
»flare« blokado za 4 

4 se odvaja na drugo stran, 
5 pa pod koš; če ne dobimo 
zaključka igramo flex... 

 

 
Znak napada: 2/dol 
Opis: napad (kot specialni napad) za visokega igralca pod koš; 
 

   

 

    
4 se odkrije in dobi podajo 1 takoj vteče pod koš, 5 pa 

vara postavljanje hrbtne 
blokade za 1 

1 se sunkovito zaustavi in 
hrbtno blokado postavi za 5; 
če ne dobimo rešitve igramo 
flex; 

 

 
Znak napada: 3 
Opis: napad, ki z ustvarjeno širino igre in hitrim prenosom žoge ustvarja prednost za enega ali celo dva visoka 
igralca pod košem; 
 

    
    
1 poda žogo na krilo (2 ali Sledi močan blok 5 in na 3 sunkovito teče na Sledi blok za prednost 2 
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3) in teče na vročenje 
žoge – zaželeno je, da je 
na poziciji 2 košarkar, ki 
ga pokriva nizek in/ali 
telesno šibak igralec 

prostem metu še 4 za 
gibanje 3 na nasprotno 
stran na pozicijo 60°; 
igralec 2 vteče pod koš 

nasprotno stran za 5 in takoj še 2 za 4; 3 
lahko poda kateremukoli  

 
Znak napada: 4 
Opis: kompleksnejši napad, z zaporednima blokadama za 4 ali Re P/R igro za 2 in 5;   
 

    
    
3 postavi »flare« blokado za 
4, ki se odkrije na 60° in 
prejme žogo od 1  

2 takoj navezuje na central, 
5 pa naredi hrbtno blokado 
za 1 

5 hrbtno blokado naredi še 
za 2, nato pa se dvigne po 
žogo 

Preko 5 se žoga prenese na 
drugo krilo (3 se odkrije), 2 
in 1 pa pripravita hrbtni 
blokadi za 4 

 

  

  

    
4 vteče pod koš »backdoor«, 
istočasno pa 2 izkoristi 
»flare« blok (blok za blokerja) 
od 5 

Če žogo dobi 2 sledi P/R ali 
Re P/R in ustrezen spacing 
1, 3 in 4 

  

 
Znak napada: rogovi 
Opis: hitrejši napad z dvema P/R situacijama (eno iz vročenja); na vhodu napada pripravljena rešitev za »alley-
oop« podajo 2 za 4;  
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4 se odkrije, 1 mu poda 
žogo in vteče 

2 naveže na vročenje s 4; 5 
se začne 
dvigovati/pripravljati za P/R 

Ob vročenju sledi hrtna 
blokada 1 za 4 

4 lahko 2 poda na »alley 
oop« ali pa nadaljuje s P/R 
(tudi Re P/R) s 5; 3 spremlja 
z intenzivnim spacingom 

 
Znak napada: 4 
Opis: kompleksnejši napad, z zaporednima blokadama za 4 ali Re P/R igro za 2 in 5;   
 

    
3 postavi »flare« blokado 
za 4, ki se odkrije na 60° 
in prejme žogo od 1  

2 takoj navezuje na 
central, 5 pa naredi hrbtno 
blokado za 1 

5 hrbtno blokado naredi še 
za 2, nato pa se dvigne po 
žogo 

Preko 5 se žoga prenese 
na drugo krilo (3 se 
odkrije), 2 in 1 pa 
pripravita hrbtni blokadi za 
4 

 

  

  

    
4 vteče pod koš 
»backdoor«, istočasno pa 2 
izkoristi »flare« blok (blok za 

Če žogo dobi 2 sledi Re P/R 
in ustrezen spacing 1, 3 in 4 
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blokerja) od 5 
 
Znak napada: PEST 
Opis: kompleksnejši napad, napad za dobrega »šuterja«;   
 

    
3 postavi »flare« blokado 
za 4, ki se odkrije na 60° 
in prejme žogo od 1  

2 takoj navezuje na 
central, 5 pa naredi hrbtno 
blokado za 1 

5 hrbtno blokado naredi še 
za 2, nato pa se dvigne po 
žogo 

Po vtekanju obeh 
branilcev se pripravi t.i. 
»L-cut«, tri blokade za 
»šuterja«, ki izbira bodisi 
zaporedni blokadi za kot 
igrišča ali central 

 

  

  

    
Če šuter izbere zgornjo 
blokado zaključuje z metom 
ali... 

... ali izolacijo za igro 2-2 
igralcev pozicij 3 in 5 

  

 

  

  

    
Če je šuter izbral blokado za ... prednostjo 2-5 za centra   
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gibanje v kot igrišča 
zaključujemo z metom ali... 

ali P/R igro 

 
Znak napada: 1 
Opis: specialni napad za »miss-match« situacijo pod košem za centra; 
 

    
Vhod je odkrivanje 4, nato 
pa P/P 1 in 4 

2 nakaže pretekanje in se 
zagradi na sp. postu 

1 spušča žogo na 2 za 
igro 1-1 po globini, 5 
pripravlja blok 

2-5 blok je na robu rakete 
težko braniti, iščemo 5 

 
Znak napada: rogovi 
Opis: hitrejši napad z dvema P/R situacijama (eno iz vročenja); na vhodu napada pripravljena rešitev za »alley-
oop« podajo 2 za 4;  
 

    
4 se odkrije, 1 mu poda 
žogo in vteče 

2 naveže na vročenje s 4; 
5 se začne 
dvigovati/pripravljati za 
P/R 

Ob vročenju sledi hrtna 
blokada 1 za 4 

4 lahko 2 poda na »alley 
oop« ali pa nadaljuje s P/R 
(tudi Re P/R) s 5; 3 
spremlja z intenzivnim 
spacingom 

4.6.7 Igralski kader ekipe U17, sezona 2016/17 

Igralec Spol Rojen 
Kotnik Tine moški 2000 
Strel Jakob moški 2000 
Torej Vito moški 2000 
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Razdevšek Jan moški 2000 
Keček Gal moški 2000 
Viher Tadej moški 2000 
Bačnar Žiga moški 2000 
Kamnik Matevž moški 2001 
Bogojević Dragiša moški 2001 
Slemnik Luka moški 2001 
Flajšar Nejc moški 2001 
Herman Andraž moški 2001 
Naglič Filip moški 2001 

 
Trener ekipe: Miha Čop 

4.7 Skupina U19 
Mladinska ekipa je zadnja stopnica pred članskim moštvom. V tej ekipi trenirajo in nastopajo najboljši mladi igralci 
U17 in U19 ekipe. Mladinci se kalijo tudi že v članski ekipi, ki nastopa v 3. SKL. 
 
V tej selekciji želimo delati in se primerjati z najboljšimi moštvi v državi, čeprav zaradi količine in kvalitete igralskega 
kadra relano veliko višje od nivoja 1.B lige ne sežemo. 
 
Cilji dela z ekipo in posamezniki: 

- igralce usmerjamo na Gimnazijo Ravne na Koroškem, kjer imamo najboljše pogoje za dodatno delo z 
igralci in njihov razvoj, 

- izvajati tudi jutranje treninge v času šolskih počitnic in v času šolskega pouka, 
- omogočati še dodatno individualno delo fantom, ki to želijo oz. potrebujejo (nadarjeni, visoki, itd.) 
- selekcionirati igralce, ki so v perspektivi sposobni igrati na nivoju članske ekipe Dravograda Koroške ali 

višje 
- igralcem omogočiti udeležbo na treningih nacionalnega programa oz. reprezentančnih aktivnostih 
- skozi državno prvenstvo odigrati čim več tekem s kvalitetnimi nasprotniki 
- najperspektivnejše posameznike priključevati delu članske ekipe in tekmovanju 3. SKL 

4.7.1 Urnik treningov 

Število kolektivnih treningov med sezono: 5 popoldanskih, 2-4 jutranji 
Urnik treningov v času šolskega pouka (1.1.2016 – 24.6.2016, 1.10.2016 – 24.6.2017) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
 07.00 – 08.30 07.00 – 08.15 07.00 – 08.30   
 OŠ P. Voranc DTK DTK   
19.10 – 20.40 17.00 – 19.00 18.30 – 20.00 18.00 – 19.30 19.30 – 21.00  
OŠ Dravograd Špic D Špic D Špic D OŠ Šentjanž  

 
Urnik treningov v pripravljalnem obdobju (8.8.2016 – 30.9.2016) 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
10.30 – 12.00 10.30 – 12.00  10.30 – 12.00 10.30 – 12.00  
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Špic D Špic D  Špic D Špic D  
* Velja v avgustu 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 
20.00 – 22.00 20.00 – 22.00 20.00 – 22.00 20.00 – 22.00 20.00 – 22.00  
Špic D Špic D Špic D Špic D Špic D  

 

4.7.2 Načrt dela z ekipo U19 v obdobju april 2016 – april 2017 

Generacija 1998/99 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 8, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 24 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 1.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-31.3.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. tekmovalni 
cikel 

2. tekmovalni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 6 1 3 3 12 18 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

88 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 126-144 

tekma 6 3 /  4 2 8 14 

priprave     da    
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
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igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1.B mladinski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
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Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.7.3 Načrt dela z ekipo U19 v obdobju april 2017 – april 2018 

Generacija 1999/2000 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 8, 
Makrocikel: 53, 
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Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 24 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 1.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-31.3.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. tekmovalni 
cikel 

2. tekmovalni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 6 1 3 3 12 18 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

88 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 126-144 

tekma 6 3 /  4 2 8 14 
priprave     da    

 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1.B mladinski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
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Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 



Meža 127 
    2370 Dravograd 

 
    Tel.: 040 537 012 

Fax.: (02) 872 16 12 

www.koroska-kosarka.si 
kkdravograd@gmail.com  

82 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.7.4 Načrt dela z ekipo U19 v obdobju april 2018 – april 2019 

Generacija 2000/01 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 8, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 24 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 1.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-31.3.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. tekmovalni 
cikel 

2. tekmovalni 
cikel 

mikro 
cikel/  

11 1 6 1 3 3 12 18 
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število 
tednov 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

88 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 126-144 

tekma 6 3 /  4 2 8 14 

priprave     da    
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 
okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1.B mladinski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
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trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
40% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
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30% kolektivne taktike napada in obrambe: 
- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.7.5 Načrt dela z ekipo U19 v obdobju april 2019 – april 2020 

Generacija 2001/02 
Makrocikel: 4 (prehodno obdobje, aktivni odmor, pripravljalno obdobje, tekmovalno obdobje), 
Mezocikel: 8, 
Makrocikel: 53, 
Vadbena enota: 360 - 400 treningov, 630 – 700 ur treningov 
Tekem: 24 državno prvenstvo in 13 trening tekem 
 

makro 
cikel 

Prehodno obdobje Aktivni odmor Pripravljalno obdobje Tekmovalno obdobje 

datum 1.4.2016-29.6.16 30.6.- 8.8.2016 8.8.2016-25.9.2016 26.9.2016-31.3.2017 

mezo 
cikel 

Uvajalni 
cikel 

Kamp 
 

Počitek + ind.  
delo 

Uvajalni 
cikel 

Pripravljaln
i cikel 

Predtekmo
valni cikel 

1. tekmovalni 
cikel 

2. tekmovalni 
cikel 

mikro 
cikel/  
število 
tednov 

11 1 6 1 3 3 12 18 

število 
tren./  
vadbenih 
enot 

88 12 / 8-9 20-23 22-25 84-96 126-144 

tekma 6 3 /  4 2 8 14 

priprave     da    
 
 

Obdobje Opis obdobja Trenažni proces 
PREHODNO 
OBDOBJE 

Prehodno obdobju ni toliko 
namenjeno doselekcioniranju 
ekipe, saj zaradi omejitev (število 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
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okoliških ekip, nezmožnost 
pridobitve košarkarje z drugih 
sredin) v kadetskem in 
mladinskem stažu ne 
pridobivamo novih igralcev. V 
tem obdobju je naš osnoven 
tekmovalni cilj, da si skozi 
kvalifikacije (če jih je potrebno 
igrati) zagotovimo minimalno 
nastopanje v 1.B mladinski ligi. 

Hkrati na jutranjih treningih 
delujemo po ustaljenem 
programu, ki obsega cca. 20% 
vaj za gibljivost in telesno 
pripravo, 30% atletskih treningov 
in 50% vaj z individualnim 
pristopom (ind. taktika in 
tehnika). 

Občasno se treningi izvajajo v 
naravi. Izvede se tudi testiranje. 

propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% osnovne in bolj kompleksne taktične priprave 
na kvalifikacijske tekme (uigravanje napadov 4:0, 
5:0, 5:5, uigravanje obramb 11, 12, 13, 15) 
20% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.) 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

AKTIVNI ODMOR Namenjeno sprava pasivnemu 
odmoru, nato pa individualnemu 
delu. 

Po dogovoru imajo igralci možnost individualnega 
košarkarskega treninga. 

Igralcem se sestavi ind. program telesne priprave 
in košarkarskega treninga. Slednjega pripravi 
trener ekipe, program telesne priprave pripravi 
trener za telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 

PRIPRAVLJALNO 
OBDOBJE 

Izvedemo redna avgustovska 
testiranja. 

V prvi fazi treningov je obdobje 
namenjeno osnovni kondicijski 
pripravi (osnovna vzdržljivost, 
hitrost, moč) in vadbi specialne 
motorike. Kasneje prehaja v fazo 
specialne kondicijske priprave 
(specialna vzdržljivost, lokalna 
moč, hitra moč). 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
40% osnovna in specialna kondicijska priprava (v 
različnem razmerju skozi obdobje): 
osnovna vzdržljivost, hitrost, moč 
specialna vzdržljivost 
lokalna moč, hitra moč, submaksimalna moč 
gibljivost, propriocepcija, preventiva 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
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Igralce pričnemo seznanjati tudi 
z zahtevnejšimi taktičnimi 
elementi, načeli branjenja in 
napadanja. 

V nadaljevanju se izvaja 
specialna kondicijska priprava, 
specialno motorika se izvaja v 
visoki hitrosti in moči. 

Skozi pripravljalne tekme se 
utrjujejo in razvijajo taktična 
načela, vzpodbuja se ekipni duh, 
moštvo se uigrava na vseh 
nivojih (ne le taktično). 

40% kolektivne taktike napada in obrambe: 
- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

20% ind. taktike in tehnike (met, spacing vaje) 
 
Razmerje kondicijske priprave in taktike se v 
obdobju in znotraj mikrociklov spreminja glede na 
obdobje, utrujenost igralcev in zdravstvenega 
stanja ekipe. 
 
Jutranji, individualni treningi: 
20% preventiva, gibljivost 
60% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 
20% spretnosti s žogo (obvladovanje žoge, s tenis 
žogico, obvladovanje dveh žog) 

TEKMOVALNO 
OBDOBJE 

Ohranja se osnovna in specialna 
kondicijska pripravljenost. V 
procesu specialne motorike se 
odpravljajo napake, v taktični del 
treninga dodajamo nove 
elemente. 

Med in po sezoni se izvede 
testiranje. 

Popoldanski, kolektivni treningi: 
15% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
20% osnovne kondicijske priprave (osnovna 
vzdržljivost, hitrost, moč), 
15% specialne kondicijske priprave (maksimalna 
moč, hitrost, uporaba košarkarskih elementov: 
vodenje žoge, podaje, delo z medicinkami in 
utežmi, delno tudi z fitnes opremo); 
Program telesne priprave pripravi trener za 
telesno pripravo, študent FŠ – smer 
kineziologija – Rok Razdevšek. 
 
30% kolektivne taktike napada in obrambe: 

- skupinske taktike (2:2, 3:3, 4:4) 
- vaje handicapa (2:1, 3:2+1, 4:3+1) 
- obrambni principi 
- napadalni principi in kombinatorika 

 
Jutranji, individualni treningi: 
20% kompenzacijske kondicijske vadbe, 
propriocepcija, preventiva, gibljivost 
30% atletski treningi 
Atletski del treningov vodi prof. Športne vzgoje 
in atletski trener Robi Brezovnik. 
50% individualna taktika in tehnika (met, prodori, 
preigravanje, vtekanja, varanja, itd.), tehnika 
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gibanj, prodorov in zaključkov 1:0 in 2:0 

4.7.6 Potrebna znanja kolektivne taktike, ki jih morajo osvojiti ti igralci 

Napadalna kombinatorika in obrambna načela so enaka kot za ekipo U17, z večjim poudarkom na hitrosti izvajanja 
vseh elementov in prepoznavanja napadalnih in obrambnih situacij med samo igro. 
Mladinska ekipa trenira deloma skupaj z U17 in deloma skupaj s člansko ekipo. Najboljši mladinci igrajo tudi 
člansko ligo. 
V člansko-mladinski kombinatoriki je še nekaj specialnih napadov in uigranih napadov za posameznike. 

4.7.7 Igralski kader ekipe U19, sezona 2016/17 

Igralec Spol Rojen 
Ribič Žan moški 1998 
Pažek Jaka moški 1998 
Naglič Miha moški 1998 
Senica Niko moški 1998 
Martinc Marcel moški 1998 
Križanič Anže moški 1999 
Jernejc Martin moški 1999 
Kotnik Tine moški 2000 
Strel Jakob moški 2000 
Torej Vito moški 2000 
Razdevšek Jan moški 2000 
Viher Tadej moški 2000 
Keček Gal moški 2000 

 
Trener ekipe: Miha Čop 
 
Program pripravila: 
 
Uroš Krevh 
vodja pionirskega pogona KK Dravograd 

Miha Čop 
strokovni vodja KK Dravograd 

 


