
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA 

NACIONALNA SODNIŠKA STRUKTURA ZHNTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: Sodniška komisija ZHNTS 



SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 

Nacionalna sodniška struktura ZHNTS 

Nacionalna sodniška struktura je dokument, ki predstavlja program strokovnega 

usposabljanja sodnikov za hokej na travi Slovenije in je pomoč in vodilo za izgradnjo 

sodniške strukture od mladih sodnikov do mednarodnih sodnikov. Struktura predvideva 3 

stopnje izobraževanja sodnikov z dodeljeno licenco po opravljenem izobraževanju, kjer 3. 

stopnja omogoča opravljanje dela vodje sodnikov (UM).  

Usposabljanje strokovnega kadra v hokeju na travi 

Nosilec usposabljanja je Zveza za hokej na travi Slovenije. 

 

 

Stopnja usposobljenosti Naziv usposobljenosti 

1. Strokovni delavec 1 mladi sodnik hokeja na travi 

2. Strokovni delavec 2 sodnik začetnik hokeja na travi 

3. Strokovni delavec 3 sodnik hokeja na travi 

Sistem usposabljanja: 

● Nosilec usposabljanja:  Zveza za hokej na travi Slovenije  

● Izvajalec usposabljanja:  ZHNTS 

Namen izobraževanja 

Namen izobraževanja je interno izobraževanje strokovnega kadra in obnavljanje oziroma 

nadgradnja obstoječih znanj v okviru ZHNTS. 

Cilj izobraževanja 

Usposobiti strokovne delavce na področju hokeja na travi za sojenje tekem v okviru klubov, 

šolskih in državnih prvenstev in tako vsakoletno povečevati bazo usposobljenega 

strokovnega kadra. 

Trajanje izobraževanja 

Naziv usposobljenosti Trajanje (v urah) 



mladi sodnik hokeja na travi 5 

sodnik začetnik hokeja na travi 10 (15) 

sodnik hokeja na travi 15 (30) 

V obsegu ur 2. stopnje se upoštevajo ure 1. stopnje, v obsegu ur 3. stopnje pa se upoštevajo 

ure 1. in 2. stopnje. 

Licenciranje 

Licenciranje strokovnega naziva mora nosilec naziva vsakoletno potrjevati z veljavno 

licenco. Licenco za tekoče leto dobi nosilec naziva na seminarjih, ki jih organizira Zveza za 

hokej na travi Slovenije v ta namen. Licenčni seminarji so razpisani in objavljeni na spletni 

strani ZHNTS. 

Izvajalci 

Za izvedbo programa je odgovorna ZHNTS, ki določi izvajalce posameznih tematskih 

sklopov programa. 

Način vključevanja programov v mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje v programih ni predvideno, vendar se lahko vključi v vse tri 

stopnje programov, ki so namenjeni razvoju sojenja hokeja na travi s sodelovanjem EHF-a 

in FIH-a. 

Sestavljalci in izvajalci programov 

Program je sestavila in ga bo izvajala ZHNTS. 

 

Predmetnik 

 

Specialni del: 

- Pravila za hokej na travi 

- Pravila za dvoranski hokej 

- Sojenje tekem 

 

Praktični del: 

- Sojenje tekem 

- Fitness test 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM USPOSABLJANJA ZA MLADEGA SODNIKA HOKEJA NA TRAVI 

 

Naziv programa  Mladi sodnik hokeja na travi 

Naziv nosilca Zveza za hokej na travi Slovenije 

Športna panoga/področje usposabljanja Hokej na travi 

Stopnja usposabljanja 1. stopnja 

Vodja programa usposabljanja Sašo Sukič 

Minimalni obseg vpisa 5 oseb 

Predmetnik (s predvidenim obsegom ur) in predavatelje usposabljanja 

Ime predmeta Število ur 

Specialni del 

 Predavanja Vaje 

Pravila za hokej na travi 4 / 

Pravila za dvoranski hokej 1  

Skupaj specialni del 5 0 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 5+0=5 

Osnovne vsebine usposabljanja 

Specialni del 

Pravila za hokej na travi Igralno polje, sestava ekipe, igra in rezultat, 

vodenje igre: igralci, vratarji in igralci s 

pooblastili vratarja, kazni, postopki pri 

izvajanju prekrška, osebne kazni  

Pravila za dvoranski hokej Igralno polje, sestava ekipe, vodenje igre: 

igralci, vratarji in igralci s pooblastili 

vratarja, postopki pri izvajanju prekrška 

Pogoji za pristop: 

 udeležencem ni potrebno izpolnjevati posebnih pogojev za pristop 

Pogoji dokončanja in napredovanja 

Pogoji dokončanja: 

 100% udeležba predavanj 

 uspešno opravljen teoretični izpit ob koncu tečaja 

Pogoji napredovanja: 

 naziv Mladi sodnik hokeja na travi je pogoj za pridobitev naziva Sodnik začetnik 

hokeja na travi 

 strokovni delavec z nazivom Mladi sodnik hokeja na travi lahko pridobi naziv 

Sodnik začetnik šele v naslednjem koledarskem letu od pridobitve naziva Mladi 

sodnik hokeja na travi (izjeme lahko predpiše ZHNTS) 



Navedba del, ki se opravlja s pridobljeno stopnjo usposobljenosti: 

 sojenje tekem nižjih selekcij v klubu, šolskem in državnem prvenstvu 

Cilji usposabljanja:  

 usposobljenost za sodniško delo v nižjih selekcijah (delo v hokejskih klubih, šolah, 

državno prvenstvo itd.) 

Izpitne obveznosti 

Način preverjanja: 

 teoretični izpit iz specialnega dela 

 

V kolikor kandidat ne opravi izpitnih obveznosti v prvem roku ima možnost še dvakratnega 

ponavljanja preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PROGRAM USPOSABLJANJA ZA SODNIKA ZAČETNIKA HOKEJA NA TRAVI 

 

Naziv programa  Sodnik začetnik hokeja na travi 

Naziv nosilca Zveza za hokej na travi Slovenije 

Športna panoga/področje usposabljanja Hokej na travi 

Stopnja usposabljanja 2. stopnja 

Vodja programa usposabljanja Sašo Sukič 

Minimalni obseg vpisa 3 osebe 

Predmetnik (s predvidenim obsegom ur) in predavatelje usposabljanja 

Ime predmeta Število ur 

Specialni del 

 Predavanja Vaje 

Pravila za hokej na travi 4 / 

Pravila za dvoranski hokej 1  

Sojenje tekem  5 

Skupaj specialni del 5 5 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 5+5=10 

Osnovne vsebine usposabljanja 

Specialni del 

Pravila za hokej na travi Vodenje igre: igralci, vratarji in igralci s 

pooblastili vratarja, kazni, postopki pri 

izvajanju prekrška, osebne kazni  

Pravila za dvoranski hokej Vodenje igre: igralci, vratarji in igralci s 

pooblastili vratarja, postopki pri izvajanju 

prekrška 

Sojenje tekem Ocenjevanje sojenja na vsaj 3 tekmah 

Pogoji za pristop 

 staž mladega sodnika hokeja na travi 

Pogoji dokončanja in napredovanja 

Pogoji dokončanja: 

 100% udeležba predavanj 

 uspešno opravljeno sojenje tekem 

 uspešno opravljen teoretični izpit ob koncu tečaja 

Pogoji napredovanja: 

 naziv Sodnik začetnik hokeja na travi je pogoj za pridobitev naziva Sodnik hokeja na 

travi 



 strokovni delavec z nazivom Sodnik začetnik hokeja na travi lahko pridobi naziv 

Sodnik hokeja na travi šele po preteku dveh koledarskih let od pridobitve naziva 

Sodnik začetnik hokeja na travi (izjeme lahko predpiše ZHNTS) 

Navedba del, ki se opravlja s pridobljeno stopnjo usposobljenosti: 

 sojenje tekem nižjih selekcij v klubu, šolskem in državnem prvenstvu 

 sojenje zahtevnejših tekem v državnem prvenstvu 

Cilji usposabljanja:  

 usposobljenost za sodniško delo z vsemi selekcijami (delo v hokejskih klubih, šolah, 

državno prvenstvo itd.) razen članske 

Izpitne obveznosti 

Način preverjanja: 

 teoretični izpit iz specialnega dela 

 ocenjevanje sojenja na tekmah 

 

V kolikor kandidat ne opravi izpitnih obveznosti v prvem roku ima možnost še dvakratnega 

ponavljanja preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Sodnik mora vsaj na 

3 tekmah prikazati primerno (predpisano) sojenje po oceni vodje sodnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM USPOSABLJANJA ZA SODNIKA HOKEJA NA TRAVI 

 

Naziv programa  Sodnik hokeja na travi 

Naziv nosilca Zveza za hokej na travi Slovenije 

Športna panoga/področje usposabljanja Hokej na travi 

Stopnja usposabljanja 3. stopnja 

Vodja programa usposabljanja Sašo Sukič 

Minimalni obseg vpisa 3 osebe 

Predmetnik (s predvidenim obsegom ur) in predavatelje usposabljanja 

Ime predmeta Število ur 

Specialni del 

 Predavanja Vaje 

Pravila za hokej na travi 4 / 

Pravila za dvoranski hokej 1  

Sojenje tekem  10 

Skupaj specialni del 5 10 

SKUPAJ ŠTEVILO UR 5+10=15 

Osnovne vsebine usposabljanja 

Specialni del 

Pravila za hokej na travi Kontrola in prednost, management tekme, 

komunikacija z igralci, priprava na tekmo, 

kazni  

Pravila za dvoranski hokej Kontrola in prednost, management tekme, 

kazni 

Sojenje tekem Ocenjevanje sojenja na vsaj 5-7 tekmah 

Pogoji za pristop 

 vsaj 2 letni staž mladega sodnika hokeja na travi 

Pogoji dokončanja in napredovanja 

Pogoji dokončanja: 

 100% udeležba predavanj 

 uspešno opravljeno sojenje tekem 

Navedba del, ki se opravlja s pridobljeno stopnjo usposobljenosti: 

 sojenje tekem nižjih selekcij v klubu, šolskem in državnem prvenstvu 

 sojenje najzahtevnejših tekem v državnem prvenstvu 

 opravljanje dela vodje sodnikov 

Cilji usposabljanja:  

 usposobljenost za sodniško delo z vsemi selekcijami 



Izpitne obveznosti 

Način preverjanja: 

 ocenjevanje sojenja na tekmah 

 fitness test 

 

Sodnik mora vsaj na 5-7 tekmah prikazati primerno (predpisano) sojenje po oceni vodje 

sodnikov. Ocena fitness testa mora biti v skladu s predpisano oceno FIH-a. 

 

NOSILCI 

 

USPOSABLJANJE STROKOVNIH KADROV - ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE 

 

Ime predmeta Nosilec 

Specialni del 

Pravila za hokej 

na travi 

(dvoranski hokej) 

saso.sukic@zhnts.si   

Sojenje tekem saso.sukic@zhnts.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DODATEK K NACIONALNI SODNIŠKI STRUKTURI ZHNTS 

 

Dodatek k nacionalni sodniški strukturi je dokument, ki vsebuje navodila in priloge za 

izvedbo programa usposabljanja za sodnike v okviru ZHNTS. 

 

Kratek opis stopenj 

 

    1. Mladi sodnik hokeja na travi 

Je prva stopnja izobraževanja in je primerna za vse mlade igralce hokeja na travi, študente, 

prostovoljce in starše, ki pomagajo pri mini ali rednem hokeju. Na tej stopnji se kandidate 

seznani s pravili hokeja na travi, veščinami sojenja in vključevanjem v hokej. Ta stopnja 

predvideva predvsem teoretičen del. Po končanem teoretičnem delu se opravi pisni test in 

uspešnim kandidatom pri testu se podeli licenca. 

     2. Sodnik začetnik hokeja na travi 

Je druga stopnja izobraževanja in je za vse potencialne sodnike v prvenstvu, ki so opravili 1. 

stopnjo Mladi sodnik hokeja na travi. Na tej stopnji se sodniki seznanijo podrobneje s pravili 

in se pripravljajo za sojenje zahtevnejših tekem v prvenstvu. Izobraževanje temelji na 

teoretičnem in praktičnem delu (sojenje tekem). Za kandidate je pomembna tudi dobra 

fizična pripravljenost. Po koncu izobraževanja se opravi pisni test in uspešnim kandidatom 

pri testu in sojenju se podeli licenca. 

4. Sodnik hokeja na travi 

Je tretja stopnja izobraževanja in je namenjena za najboljše sodnike v prvenstvu, ki so 

opravili 2. Stopnjo Sodnik začetnik hokeja na travi in imajo opravljen fizični test. Ta stopnja 

je najvišja stopnja v sodniški strukturi, omogoča nominiranje sodnikov za evropska 

prvenstva in izobraževanje za trenerje sodnikov za nižje stopnje. Na tej stopnji se sodniki 

izobražujejo na teoretičnem in predvsem praktičnem delu, kjer so ocenjeni skozi sojenje 

tekem. Vsi uspešni kandidati prejmejo licenco. 

 

 

 

 

 

 



NACIONALNA SODNIŠKA STRUKTURA ZHNTS 

 

 

 



                                                            

 

 

DATUM PREJEMA: ___________ 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE 

 

 

 

Naziv in stopnja usposabljanja: _____________________________________________ 

 

 

 

Ime in priimek:  ____________________________________                    spol: M / Ž 

 

Datum rojstva: __________________  in kraj rojstva: ___________________________ 

 

Naslov: ________________  Naslov pošte:_____________  Poštna številka: _________ 

 

Državljanstvo: ___________________                      EMŠO: ______________________       

 

Mobitel: ____________________                              Email: _______________________ 

 

Društvo / funkcija: ____________________________________ 

 

 

                                                                                        Podpis udeleženca: 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Pri prijavi udeleženca mlajšega od 15 let mora biti priloženo tudi soglasje staršev, 

posvojitelja ali skrbnika. 

 

S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se ………………………… udeleži usposabljanja 

in da se osebni podatki udeleženca v skladu s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov 

uporabijo v namen usposabljanja. 

 

Podpis staršev, posvojitelja ali skrbnika: 

 

Kraj in datum: 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA PRISOTNOSTI 

 

 

Naziv in stopnja izobraževanja: _________________________________________ 

 

 

Ime in priimek Društvo/funkcija Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Kraj in datum: __________________________ 

 



 

Naziv in stopnja usposabljanja:  Ime in priimek predavatelja:  

 

Ime in priimek kandidata Specialni del 

predavanje 

(prisotnost) 

Specialni del 

test 

(opravil/ni 

opravil) 

Praktični del 

sojenje tekem 

(opravil/ni 

opravil) 

Praktični del 

fitness test 

(opravil/ni 

opravil) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Kraj in datum:                                                                                       Podpis predavatelja: 

 



 

POROČILO PREDAVATELJA O USPOSABLJANJU 

 

Naziv in stopnja usposabljanja:  Ime in priimek predavatelja:  

 

Predmet: 

Število opravljenih ur: 

Vsebinsko poročilo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Kraj in datum:                                                                                       Podpis predavatelja: 

 

 

 



OCENA SOJENJA 

 

Ime in priimek sodnika:   _______________________________________________ 

Tekma/dogodek:             _______________________________________________ 

Kraj in datum:                   _______________________________________________ 

 

Priprava (čas prihoda, pregled igrišča, pogovor pred tekmo, ogrevanje) 

 

Predstavitev (oprema in potrebščine, variacija tona piščalke, govorica telesa, signali,…) 

 

Pozicioniranje in gibanje (zmožnost branja igre in skladna postavitev, postavitev v danem 

trenutku,...) 

 

Sodelovanje in komunikacija (s kolegom in igralci – pomoč, očesni kontakt, odnos,…) 

 

Kontrola (način uporabe tona piščalke, nadgrajevanje/sprememba kazni, uporaba kartonov, 

kapetan, hitrost odločitev, prepoznavanje namer in obvladovanje nestrinjanj,…) 

 

 

Odločitve in pravilne kazni (nevarna igra, poškodbe, nešportno obnašanje, izbijanje žogice, 

obstrukcija, tackling, izvajanje pravila 5m, visoke žogice,…) 

 

 

Povzetek predstave 

 

 

Vodja sodnikov: ______________________                       Podpis: ____________________ 



 

 

DIPLOMA 
 

o usposobljenosti za strokovno delo v športu 

 

Ime in priimek 

 

Mladi sodnik hokeja na travi 

1. stopnja 

 

 

 

 
Kraj, datum 

 

__________________________      

                                                                  Podpis vodje usposabljanja 


