
IZBRANI ŠPORT KOŠARKA 

 

Učenci, 

verjamem, da ste uspeli prebrati nekaj temeljnih osnov košarke in pregledati sodniške znake 

za zadetke in znake za prekrške na delovnem listu 1. Ta teden so na vrsti sodniški znaki za 

napake. Preberite, poglejte sodniške znake in odgovorite na vprašanja.  

Rešitev kviza na delovnem listu 1:  Z, N, A, M, T, E, M, E 

Bodite dobro, učiteljica Teja 

 

DELOVNI LIST 2 

 

1. NAPAKE 

Napake so kršitve pravil, ki se nanašajo na nepravilno oviranje nasprotnika in nešportno 

obnašanje. Ločimo štiri vrste napak:  

- osebne, ki jo lahko dobi igralec v napadu ali obrambi (posledica dotika z nasprotnikom; 

držanje, blokiranje, odrivanje, spotikanje …) 

- nešportne (namerno in grobo oviranje nasprotnika) 

- tehnične (posledica obnašanja igralca; nespoštljivo ogovarjanje, žaljiv govor, 

zavlačevanje z igro …) 

- izključujoče (pretep …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebna napaka Osebna napaka v napadu Nešportna napaka Tehnična napaka 

 

Kaznujemo jih z odvzemom žoge  (nasprotnik vrne žogo v igro z mejne črte ali izza nje v bližini 

mesta, kjer je bila napaka storjena), z dvema prostima metoma ali tremi ter enim prostim 

metom ali dvema in žogo s strani. Igralec, ki naredi pet napak, mora zapustiti igrišče (Pravila 

za košarkarske sodnike pripravnike, 2006, str. 39). 

 

 

 

 

 



2. SODNIŠKI ZNAKI ZA NAPAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odgovori na vprašanja (Kviz iz košarkarskih pravil, 2002).  

 

1. vprašanje: V katerem primeru bo sodnik dosodil igralcu osebno napako?  

B C F L 

Igralec se neprimerno 

obnaša. 

 

Napadalec je med 

vodenjem grobo odrinil 

obrambnega igralca. 

Obrambni igralec je 

namerno spotaknil 

nasprotnika. 

Igralec je udaril 

napadalca po roki, ko je 

ta metal na koš. 

 

2. vprašanje: Kakšna je kazen za osebno napako obrambnega igralca nad napadalcem, ki je metal na 

koš v polju dveh točk in je koš zadel?  

J A D H 

Dodatni prosti met. Dodatna dva prosta meta. 

 
Dodatna dva prosta 

meta in žoga s strani. 

Dodatni en prosti met 

in žoga s strani. 

 

3. vprašanje: Kakšna je kazen za osebno napako obrambnega igralca nad napadalcem, ki ni metal na 

koš, njegovo moštvo pa ni izpolnilo bonusa štirih napak?  

B U P N 

En prosti met in žoga s 

strani. 

Dva prosta meta. 

 
Dva prosta meta in žoga 

s strani. 

Žoga za nasprotnika. 

 

4. vprašanje: Kakšna je kazen za osebno napako napadalca nad obrambnim igralcem?  

H A Ž C 

En prosti met in žoga s 

strani. 

Žoga za nasprotnika. 

 
Dva prosta meta in žoga 

s strani. 

Dva prosta meta. 

 

 

5. vprašanje: Kakšno kazen bo dosodil sodnik za nešportno napako nad napadalcem, ki je metal na 

koš za črto treh točk in je koš zgrešil?  

M F P E 

Dva prosta meta in žoga 

s strani. 

En prosti met in žoga s 

strani. 

Trije prosti meti in žoga 

s strani. 

En prosti met in žoga s 

strani. 

 

6. vprašanje: Kakšna je kazen za tehnično napako igralca v igri?  

Š K R Z 

En prosti met in žoga s 

strani. 

Dva prosta meta. 

 
Dva prosta meta in žoga 

s strani. 

En prosti met. 

 

 


