
  

 

POOBLASTILA  IN  PRISTOJNOSTI 

SODNIKOV 
 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 

strokovna komisija, december 2014 



SODNIŠKI ZBOR IN SOJENJE 

SESTAVA 
 

 Sodniški zbor na tekmi sestavljajo naslednje uradne 
osebe: 

1. prvi sodnik,  

2. drugi sodnik,  

3. zapisnikar,  

4. štirje (dva) linijski sodniki; 

 



POOBLASTILA 1. SODNIKA: 
 

1. Prvi sodnik usmerja tekmo od začetka do konca.  
2. Odločitve prvega sodnika so dokončne.  
3. Zavrne lahko odločitve drugih uradnih oseb, če meni, da 

so napačne.  
4. Prvi sodnik lahko uradno osebo, ki svoje naloge ne 

opravlja korektno tudi zamenja. 

PRVI SODNIK 
 
Prvi sodnik opravlja svojo nalogo stoje na sodniškem stolu, 
postavljenem za stebrom, na enem koncu mreže. Njegovo 
vidno polje mora biti približno 50 cm nad mrežo.  



   PRISTOJNOSTI 1. SODNIKA: 
 

1. pred tekmo:  

a) pregleda pogoje na igralni površini, žoge in drugo 
opremo,  

b) izvede žrebanje s kapetanoma ekip,  

c) nadzira ogrevanje ekip, 

 

2. med tekmo: 

a) odloča o napakah,  

b) izreka opozorila igralcem,  

c) kaznuje neprimerno obnašanje in zavlačevanje v igri 

 

3. na koncu tekme: 

a) prvi sodnik preveri in podpiše zapisnik 

 



 
 

POOBLASTILA 2. SODNIKA: 
 

1. Je pomočnik prvemu sodniku, vendar ima tudi svoje pristojnosti. V 
primeru, da bi postal prvi sodnik nesposoben nadaljevati delo, ga sme 
nadomestiti. 

2. Prvemu sodniku lahko brez piskanja z znaki nakaže napake izven 
svoje pristojnosti, vendar pri njih ne sme vztrajati.  

3. Nadzira delo zapisnikarja in člane ekip na klopi. 
4. Nadzira igralce v prostoru za ogrevanje. 
5. Drugi sodnik odobrava prekinitve, nadzira njihove trajanje in zavrača 

nedovoljene zahteve.  
6. Nadzira število odmorov in menjav igralcev. 
7. V primeru poškodbe igralca odobri izredno zamenjavo igralca, oziroma 

odobri igralcu tri minute, da si opomore. 
8. Preverja stanje igralne površine, zlasti v prednjem delu. Med tekmo 

tudi preverja, če so žoge v skladu s pravili. 
9. Nadzira člane ekip v kazenskem prostoru in o njihovem neprimernem 

obnašanju poroča 1. sodniku. 

DRUGI SODNIK 
 
Drugi sodnik opravlja svoje naloge stoje ob drogu izven 
igrišča, nasproti prvemu sodniku in obrnjen proti njemu. 



PRISTOJNOSTI 2. SODNIKA: 
 

1. pred vsakim nizom preveri postavitve igralcev,  

2. med tekmo odloča, zapiska in nakaže z znakom 

a) prestop v nasprotnikovo polje in prostor pod mrežo,  

b) postavitvene napake ekipe, ki sprejema servis,  

c) nedovoljen dotik igralca z mrežo,  

d) zaključen blok igralca zadnje vrste ali poskus 
blokiranja libera,  

e) dotik žoge z zunanjim predmetom ali tlemi, kadar prvi 
sodnik dotika ne more videti, 

3. po končani tekmi podpiše zapisnik 

 



PRISTOJNOSTI ZAPISNIKARJA: 
 

1. Vodi zapisnik v skladu s pravili in pri tem 
sodeluje z drugim sodnikom. 

2. Zapisnikar pri svojem delu uporablja tudi 
sireno, zvonček ali kakšno drugo zvočno 
napravo, s katero opozori sodnika na napake, 
ki so v pristojnosti zapisnikarja in na 
zamenjave. 

ZAPISNIKAR 
 
Zapisnikar opravlja svoje delo sede ob zapisnikarjevi mizi, 
nasproti prvemu sodniku obrnjen proti njemu. 



Pred tekmo in vsakim nizom zapisnikar: 

 

1. Vpiše in preveri podatke o tekmi in ekipah po 

veljavnih postopkih in pridobi podpise 

kapetanov in trenerjev. 

2. V zapisnik prepiše začetni postavitvi ekip z 

obrazca za začetno postavitev. 

3. V zapisnik vpiše številko in priimek 

libera/liberov. 

 

 



Zapisnikar med tekmo: 
 

1. Zapisuje dosežene točke in ugotavlja, da kaže semafor pravilen 
rezultat, 

2. nadzira zaporedje izvajanja servisa pri obeh ekipah in takoj po 
izvedbi servisa sporoči morebitno napako sodnikoma 

3. S sireno oz. zvončkom odobri zamenjavo igralca/ev, preverja 
njihovo pravilnost in število ter o tem obvešča drugega sodnika, 

4. zapisuje odmore, preverja njihovo število ter o tem obvešča 
drugega sodnika, 

5. obvesti sodnika, če je postavljena zahteva po prekinitvi, ki ni v 
skladu s pravili 

6. obvesti sodnika o koncu niza in o doseženi osmi točki v 
odločilnem petem nizu 

7. v zapisnik vpiše kazni, 

8. v zapisnik vpiše vse druge dogodke po navodilih drugega sodnika; 

 



Zapisnikar ob koncu tekme: 

 

1. Vpiše končni izid tekme, 

2. v primeru protesta, po predhodni odobritvi prvega 

sodnika, napiše oziroma dovoli napisati kapetanu 

ekipe v zapisnik izjavo o spornem dogodku, 

3. potem ko sam podpiše zapisnik, ga da v podpis 

kapetanoma ekip in nato še sodnikoma; 



LINIJSKI SODNIKI 

Če sta na tekmi dva linijska sodnika, stojita na 

ogliščih igrišča, nasproti cone za izvajanje servisa, 

diagonalno 1 do 2 metra od oglišča. Vsak linijski 

sodnik nadzira tako zadnjo kot stransko črto na 

svoji strani.  

 

Če so štirje linijski sodniki, stojijo v prosti coni 1 do 3 

metre stran od vsakega oglišča igrišča, na 

namišljenem podaljšku črte, ki jo nadzirajo. 



PRISTOJNOSTI LINIJSKEGA SODNIKA: 

 

1. Z zastavico pokažejo, ali je žoga v igrišču ali iz igrišča, 

kadar žoga pade v bližini njihovih črt, 

2. z zastavico pokažejo, kadar se ekipa, ki žogo sprejema, 

dotakne žoge, ki gre iz igrišča, 

3. z zastavico pokažejo dotik žoge z anteno, ali let žoge 

preko mreže izven za to določenega prostora, 

4. z zastavico pokažejo, če kdo izmed igralcev razen 

igralca, ki servira stoji izven svojega igralnega polja v 

trenutku, ko server dotakne žogo 

5. linijska sodnika zadolžena za zadnji črti, pokažeta z 

zastavico, če je igralec pri servisu prestopil. 


