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Kaj pomeni biti sodobni model nogometnega igralca. Vsakdo med nami gleda 
tekme in opazuje mojstrovine najboljših ter si samo želi biti na istem nivoju 
kot so najboljši na svetu. Goli, točne podaje, preigravanja, sprejemi in 
natančni udarci naredijo nogometne tekme izredno zanimive. Ali je to 
nadarjenost ali marljivo ciljno usmerjeno delo v mlajših letih? Morda pa je le 
kombinacija obojega saj za tako velik uspeh ni zadosti biti samo nadarjen.
Spodaj vam navajamo nekaj osnovnih tehničnih elementov kateri so potrebni, 
da bi lahko postali nogometni igralec mednarodnih razsežnosti. 

1. SPREJEM IN PODAJA ŽOGE
Dva morda najbolj pomembna nogometna tehnična elementa saj v kolikor kot 
igralec ne znamo sprejeti žoge potem sigurno težko igramo nogomet. Podobno 
velja z podajanje žoge.
Naučite se vseh možnih načinov sprejemanja. Več kot jih znate in večkrat kot 
jih uporabite v različnih pogojih boljši postajate. Sprejemate lahko žogo 
katera prihaja do vas po tleh ali po zraku.
Nekaj osnovnih sprejemanj žoge so:
- sprejem z notranjim delom stopala
- sprejem na prsih
- sprejem s kolenom
Prav tako je več načinov podajanja žoge. Izbira dela telesa s katerim žogo 
podajamo je odvisna od potrebe in želje kam želimo podati. 
Nekaj osnovnih podajanj žoge:
- podajanje z notranjim delom stopala 
- podajanje z glavo
- podajanje z sprednjim notranjim delom stopala (effe udarec)

2. VARANJE
Varanje je tehnični element s katerim si kot igralec ustvarimo prednost pred 
obrambnim igralcem. Tudi varanj je ogromno a je za igralca zelo pomembno, 
da si izbere nekatere od teh in jih izredno dobro trenira v različnih pogojih in 
na različnih delih nogometnega igrišča. Mlajši igralci se morajo naučiti izvajati 
čim več varanj najlažje jih trenirate tako, da jih poimenujete po imenih 
zvezdnikov kateri jih tudi izvajajo (Zidan, Ronaldinho, …)
Nekaj osnovnih varanj:
- varanje s košenjem
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- varanje s prestopanjem
- varanje z zamahom preko žoge

 
3. UDARJANJE ŽOGE
V primeru, da si želimo igranja nogometa na najvišjem možnem nivoju potem je 
ta tehnični element predpogoj za napredovanje. Vsi poznamo znameniti strel 
Roberta Carlosa ali sedanjega Cristiana Ronalda, David Beckham,…. V kolikor 
si želimo doseči gol potem moramo obvladati udarjanje žoge. 
Pri udarjanju žoge ne gre samo za udarec z vso močjo. Igralec mora biti 
sposoben natančno zadeti želeni cilj.
Nekaj osnovnih udarjanj žoge:
- udarjanje z nartom
- udarjanje z zunanjim delom stopala
- udarjanje z notranjim delom stopala

4. NAUČITE SE IGRATI Z OBEMA NOGAMA
 Zelo veliko igralcev nogometa igra nogomet samo z eno nogo in tukaj se pojavi
 razlika med dobrimi in najboljšimi. Naučite se igrati z obema nogama saj
 danes, ko je nogomet postal izredno hitra igra ni časa za „nastavljanje“ žoge
 na boljšo nogo.

      Rezultati ne bodo takojšnji in velikokrat boste popolnoma frustrirani ampak 
      s časom boste lahko z vašo dosedanjo slabšo nogo žogo vodili in udarjali isto
      kot dosedanjo boljšo.
      Morda bo to vaša prednost, ko vas bodo opazovali skavti in si boste tako
      priskrbeli vozovnico v profesionalni nogomet.

5. NATANČNOST
Prej smo omenjali nogometne tehnične elemente ter pomembnost vadbe in 
znanja pri izvajanju le teh. Toda kaj nam pomeni poznati vse načine 
zaustavljanja, podajanja in udarjanja, če naša žoga nikoli ne zadane cilja. 
Natančnost igra pri vsem tem izjemno pomembno vlogo zato bodite pozorni, 
da kadar koli trenirate vedno pri izvajanju tehničnih elementov to počnete z 
določenim ciljem in željo po zadevanju le tega.
Včasih je s strani trenerja, soigralcev ali publike, ko igralec zadane prečko ali 
gre njegova udarjena žoga mimo a zelo blizu gola slišati oooooooooooooooo / 
dober je, boš že drugič.
Še nikjer nisem zasledil lestvice najboljši „zadevalec“ prečk, sledim pa 
lestvicam najboljših strelcev.  



Sedaj pa žogo in na igrišče ter usmerjen trening za pridobivanje teh 
temeljnih nogometnih veščin. Bolj jih boste obvladali lažje boste svojo 
nogometno igro kasneje dvignili na višji nivo in tako lažje nadzorovali svojo 
nogometno prihodnost. 

Odličen nogometaš se postane s časom zato postopoma izboljšujte svoje 
tehnično taktično znanje in se osredotočajte na njihovo pravilno izvedbo.

Pri vsem je najbolje v kolikor ste zmožni imet osebnega nogometnega trenerja 
s katerim načrtno izvajate svoj Individualni Dopolnilni Trening. 

Potrpežljivost, natančna izvedba, ogromno ponovitev in trdo delo so lahko vaši 
argumenti za doseganje višjih ciljev.

Kondič Miki
trener „PRO“
Concept 4 Soccer


