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ODBOJKA – IŠP 9 

TEORETIČEN DEL – SODNIŠKI ZNAKI PRI ODBOJKI 

PRAVICO IZVEDBE SERVISA 
IMA EKIPA 

DOVOLJENJE ZA IZVEDBO 
SERVISA MENJAVA IGRALNEGA POLJA 

   
Roko iztegneš proti ekipi, ki bo 

izvedla servis 
Z roko zamaheš iz odročenja do 

priročenja skrčeno not 
Obe podlakti pokrčiš pred in za 

telesom in jima zamenjaš položaj 
   

ODMOR (TIME OUT) MENJAVA IGRALCA 
OPOZORILO ZA NEPRIMERNO 

VEDENJE 

   
Dlan ene roke položiš preko prstov 

druge roke (oblikuješ črko T) 
Narediš krožni gib s podlaktjo ene 

roke okoli podlakti druge roke 
Pokličeš igralca in mu pokažeš 

rumeni karton 

   

TOČKA IN ODVZEM SERVISA IZKLJUČITEV ZA SET DISKVALIFIKACIJA 

   

Pokličeš igralca in mu pokažeš 
rdeči karton 

Pokličeš igralca in mu pokažeš 
hkrati rumeni in rdeči karton v eni 

roki 

Pokličeš igralca in mu pokažeš 
hkrati rumeni in rdeči karton, 

vsakega v svoji roki 
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KONEC NIZA ALI TEKME 
ŽOGA PRI SERVISU NI BILA 

VRŽENA ALI SPUŠČENA ZAVLAČEVANJE PRI SERVISU 

  

 

 
Roki z odprtima dlanema pokrčiš 

in prekrižaš na prsih 
Rahlo dvigneš iztegnjeno roko, 

dlan je obrnjena navzgor 
Dvigneš obe roki in pokažeš osem 

Prstov 

   

NAPAKA PRI BLOKIRANJU 
NAPAKA V POZICIJI IGRALCA 
ALI NAPAKA PRI KROŽENJU ŽOGA V IGRIŠČU 

 

 

 

 

 
Vzročiš obe roki, dlani sta obrnjeni 

naprej 
Pred seboj izvedeš krožni gib s 

kazalcem 
Z iztegnjeno roko in odprto dlanjo 

pokažeš proti tlom 
   

ŽOGA IZ IGRIŠČA (OUT) ULOVLJENA ŽOGA DVOJNI DOTIK 

   
Podlakti dvigneš navpično, dlani so 

odprte in obrnjene proti telesu 
Roko pokrčiš v komolcu, dlan je 

obrnjena navzgor Dvigneš roko in pokaže dva prsta 
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ŠTIRJE DOTIKI DOTIK MREŽE SEGANJE PREKO MREŽE 

 

 

  

Dvigneš roko in pokažeš štiri prste 
Dlan obrnjeno navzdol položiš na 

zgornji rob mreže 
Roko dvigneš pravokotno nad 

mrežo, dlan je obrnjena navzdol 

   

NAPAKA NAPADALCA IZ 
ZADNJE VRSTE ALI 

NAPADALNI UDAREC PO 
SERVISU NASPROTNE EKIPE 

 

PREHOD V POLJE 
NASPROTNIKA 

 

OBOJESTRANSKA NAPAKA IN 
PONOVITEV IGRE 

   
Roko vzročiš in jo nato pokrčiš z 
odprto dlanjo v smeri navzdol Pokažeš na sredinsko črto Dvigneš oba palca 

 
 

 

DOTIK Z ŽOGO 
OPOZORILO ZA 
ZAVLAČEVANJE KAZEN ZA ZAVLAČEVANJE 

 

 

 

 

 
S prsti ene roke podrsaš po prstih 

druge roke, ki jo držiš pokonci Rumeni karton prisloniš na zapestje Rdeči karton prisloniš na zapestje 

 

Svoje znanje preveri na spodnji povezavi:  

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=odbojka-sodniaki-znaki 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=odbojka-sodniaki-znaki
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PRAKTIČEN DEL 

Ker je zunaj mraz bomo tudi danes nekaj vaj naredili kar za računalnikom… in ker je to ura odbojke so 

vaje z žogo kot nalašč  

https://aktivni.metropolitan.si/fitnes/vaje/videovadnica-pilates-vaje-z-zogo/ 

 

Če pa imate možnost, ponovite: zgornji odboj, spodnji odboj, servis in napadalni udarec. Mogoče 

naredite celo kako mrežo (vrvico potegnete čez dvorišče) in skupaj z družino odigrate kako igro. 

Srečno in naj zmaga najboljši  

 

https://aktivni.metropolitan.si/fitnes/vaje/videovadnica-pilates-vaje-z-zogo/

