
• Kandidati oddajajo dokazila o 
izpolnjevanju  kriterijev za vpis v 
športne oddelke naše gimnazije, med 
katerimi je tudi rokometni razred. Doka-
zila so predpisana s strani ministrstva 
(zdravniško potrdilo, potrdilo RZS s 
kategorizacijo, izjava kluba in trenerja  

• Na podlagi teh dokazil bo kandidat 
prejel potrdilo, da zadošča športnim kri-
terijem za vpis. 

• Vsi kandidati, ki bodo sprejeti po 
športnih kriterijih, bodo povabljeni na 
dodatni razgovor. 

• Temu sledi prijava za vpis in posto-
pek izbire kandidatov. 
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Gimnazija Šiška 
Aljaževa 32, 1000 Ljubljana 

www.s-gls.lj.edus.si  

Dodatne informacije: 

Saša Vesel,  

tel.: 01 500 7 814, 040 333 643,  

e-pošta: sasa.vesel@guest.arnes.si 
 
Sonja Čotar,  

tel.: 01 547 66 34,  

e-pošta: sonja.cotar@rokometna-zveza.si 
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Posebnosti dela v  

homogenem rokometnem oddelku 
 

Koordinacija med športom in šolskim delom je opti-
malna. 
Dijaki imajo v urnik vgrajene organizirane ure učne 
pomoči (OUP). 
Dijakom je zagotovljena za športnike prilagojena pre-
hrana. 

V dopoldanskem času imajo štiri treninge, od 
tega dva rokometna pod vodstvom Sonje Čotar. 
Enkrat je oddelek skupaj, ekrat pa so deljeni po spo-
lu. Športna vzgoja in rokometni treningi se izvajajo v 
vrhunskih pogojih – atletski stadion in atletska dvora-
na, gimnastični center na Drenikovi, Hala Tivoli. 

Rokometna zveza dijake opremi z osnovno športno 
opremo.  

Nudena je vsakodnevna pomoč pedagoga, vzgojitel-
ja in psihologa. Psiholog je hkrati pedagoški koordi-
nator. 

Sodelovanje s fizioterapevtom je zagotovljeno. 

Kaj  ponujamo: 

• odlično izobrazbo,  zaključeno z 
maturo in možnost nadaljnjega 
študija na vseh fakultetah. 

• največji osebni napredek pri roko-
metu in prosto nadaljevanje roko-
metne kariere brez omejitev in 
obveznosti do šole. 

• strokovno voden program — vse 
na enem mestu: šola, treningi, 
prehrana, bivanje, dodatna učna 
pomoč, fizioterapija, športni psi-
holog. 

Za več informacij vabljeni na informativni 
dan in na naše spletne strani: 

www.s-gls.lj.edus.si 

Kaj pričakujemo: 

• prevzemanje odgovornosti za svo-
je delo v šoli in na treningih 

• spoštovanje dogovorov in pravil 

• visoko motivacijo za delo 

• fair play na vseh področjih 

VPIS V  

ROKOMETNI ODDELEK  

V ŠOL. LETU 2014/15 

Ekipa deklet, ki so se udeležile 
svetovnega prvenstva srednjih 
šol v rokometu na Danskem. 


