
10. SODNIŠKI SEMINAR ZA DIJAKE IN DIJAKINJE                     
ROKOMETNIH  ODDELKOV  

GIMNAZIJE ŠIŠKA LJUBLJANA 
 
 
V šolskem  letu 2015/2016 se je deseta generacija dijakov in dijakinj 2. letnika 
rokometnih oddelkov gimnazije Šiška udeležila sodniškega seminarja, 
organiziranega s strani Rokometne zveze Slovenije (RZS), Zveze društev rokometnih 
sodnikov Slovenije (ZDRSS) in gimnazije Šiška.  
 
 
Seminarja se je udeležilo 15 dijakov in dijakinj.  
 

 

  
                         Udeleženci seminarja – 2.b 

 
 
Seminar je bil organiziran v dveh delih in sicer teoretični  ter praktični del.  
 
Teoretični del je potekal v prostorih gimnazije Šiška februarja 2016 (6 šolskih ur). 
Predavatelj Andrej Juratovec je dijake seznanil z rokometnimi pravili, ki poleg pravil 
zajemajo še sodniške znake, pojasnila k pravilom igre, pravilnik o prostoru za 
menjave in pravilnik o rokometnem igrišču in z vrednotami, ki naj bi jih imeli sodniki. 
 
 Poleg tega so se dijaki seznanili še z izpolnjevanjem zapisnikov rokometnih tekem. 
                
Po zaključku predavanja, pa so udeleženci seminarja opravljali še sodniški izpit 
oziroma izpit 1. stopnje. Opravljen izpit jim prinaša naziv sodnik pripravnik ali sodnik 
šolskih športnih tekmovanj. Samostojno lahko sodijo tekme mini rokometa ter med 
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oddelčna in šolska tekmovanja ali pa opravljajo vlogo zapisnikarja oziroma 
časomerilca. 
 
Praktični del je potekal v mali dvorani Hale Tivoli v mesecu marcu 2016 od 7.30 do 
9.00 ure (6 šolskih ur). 
Udeleženci seminarja so najprej ponovili sodniške znake, nato pa so se poskusili kot 
sodniki med razredne tekme, kot zapisnikarji ter časomerilci. Tako so dijaki 
pridobljena teoretična znanja uporabili še v praksi. 
Po končani tekmi so opravili še analizo sojenja, pregledali so ali je zapisnik točen in 
ali se ga lahko zaključi s podpisom sodnikov in delegata. 
 
Vsi udeleženci so nato pod vodstvom Sonje Čotar utrdili znanje še z dodatnim 
sojenjem med oddelčnih tekem na rokometnih treningih (6 šolskih ur). 

 
 
Vsi udeleženci so uspešno opravili izpit. 
 

 
 
 
 

  
 

                   Projektni vodja RZS 
                        Sonja Čotar l.r. 
 
 
 
 
V Ljubljani, 08.05.2016 
 
 
 


