
	
 

Program za razvoj perspektivnih sodnikov (PRPS) 
 

O programu 
 
Program za razvoj perspektivnih sodnikov (PRPS) je pod okriljem Zveze za hokej na travi 
Slovenije (ZHNTS) v letu 2016 novonastali program. Namen programa PRPS je razvoj 
mladih perspektivnih sodnikov v Sloveniji, ki bodo predlagani za sojenje mednarodnih 
turnirjev v hokeju na travi in dvoranskem hokeju. Program traja eno leto in bo voden s strani 
mentorja, ki bo udeležencem zagotovil mentorstvo ter organiziral seminarje, online seminarje, 
dogodke, oglede tekem, praktične vikende in sojenje tekem. 
 
Prijava v program 
 
Klubi so povabljeni, da v program PRPS predlagajo klubske sodnike. Prav tako se lahko 
sodniki v program prijavijo samostojno. 
 
Vsaka PRPS skupina bo del enoletnega programa usposabljanj. V skupino bo sprejetih 4–5  
kandidatov. 
 
Selekcija za PRPS temelji na kriterijih, ki veljajo za vse sodnike. Prednost imajo sodniki, ki 
imajo možnost doseči mednarodni rang v razumljivem času ter imajo naslednje veščine: 
mednarodne izkušnje, dobro znanje angleščine in dobro fizično pripravljenost (FIH Fitness 
Test). 
 
Prijava v program bo objavljena avgusta 2016. Razpis s prijavno dokumentacijo bo poslan 
klubom in objavljen na spletni strani ZHNTS. Rok za prijavo je nedelja, 14. 8. 2016, na 
naslov info@zhnts.si. 
 
Ocenjevanje in kriteriji za izbor 
 
Prijave bodo ocenjene s strani ZHNTS in mentorja v programu. Vsi izbrani sodniki bodo o 
izboru obveščeni do 21. 8. 2016.  
 
Kriteriji za izbor:  

- starost med 15 in 30 let (v izrednih primerih lahko manj kot 15 let – mladi sodnik), 
- dobro znanje angleškega jezika, 
- aktiven sodnik v državnem prvenstvu, 
- mednarodne izkušnje, 
- prijava s CV, 
- dobra fizična pripravljenost. 

 
Mentor v programu 
 
V letu 2016 bo program PRPS vodil Sašo Sukič. 
 
Sašo Sukič je sodnik hokeja na travi in dvoranskega hokeja v Sloveniji in tujini. Trenutno je 
na listi za potencialnega mednarodnega sodnika (FIH). Sodniške izkušnje si je nabiral tudi kot 
član programa UDP in na usposabljanjih za trenerje sodnikov pri Evropski hokejski federaciji. 



	
 
 
Dodatek 

- prijava 
- CV in vprašalnik 
 
DATUM PREJEMA (izpolni ZHNTS): _________________ 

 
 
 

PRIJAVA ZA PROGRAM ZA RAZVOJ PERSPEKTIVNIH SODNIKOV 
 
 

 
Ime in priimek: ___________________________________                spol: M / Ž 
 
Datum rojstva: _____________________ 
 
Naslov: ________________  Naslov pošte: ______________  Poštna številka: ______ 
 
Državljanstvo: ______________________     
 
E-mail: _____________________________  Tel. številka: ______________________ 

 
 
ZHNTS dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe programa, pri čemer je 
dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 
 
 
Podpis udeleženca: 
 
 
………………………………………………………………………………………....... 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
(za prijavo otroka mlajšega od 15 let) 

 
S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se ……………………………….. prijavi v 
program za razvoj perspektivnih sodnikov v skladu z razpisno dokumentacijo. 
 
Podpis zakonitega zastopnika: 
 
Kraj in datum: 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
 
 

CV in vprašalnik 
 

 
Ime in priimek: _____________________________ 

 
 

Opiši svoje dosedanje sodniške izkušnje. 
 
 

 
Zakaj si se prijavil/a v program in meniš, da si najboljša izbira? 
 
 



	
 

ČASOVNICA 
 
Avgust 2016 
 

- objava programa in razpisne dokumentacije 
- izbor kandidatov 
- uvodno srečanje s kandidati (sobota, 27. 8. 2016, Lipovci – o točnem terminu bodo izbrani 

kandidati obveščeni teden dni prej) 
 
September 2016 
 

- Seminar DP in praktični vikend DP (2 dni) 
- 8. Eurohockey Youth Festival Sašo Fajs (Predanovci): 2.–4. 9. 2016 (potencialno) 

 
Oktober 2016 
 

- Praktični vikend DP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 
 
November 2016 
 

- Praktični vikend DP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 
 
December 2016 
  

- Seminar DDP (1 dan) 
 
Januar 2017 
 

- Praktični vikend DDP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 
- EuroHockey Indoor Junior Championship (Puconci): 13.–15. 1. 2017 (potencialno) 

 
Februar 2017 
 

- Online seminar (1 dan) 
- Praktični vikend DDP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 

 
Marec 2017 
 

- Praktični vikend DP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 
 
April 2017 
 

- Praktični vikend DP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 
 
Maj 2017 
 

- Praktični vikend DP (1 dan): sojenje tekem in ogledi tekem 
 
Junij 2017 
 

- Zaključno srečanje (1 dan) 
 
Julij/Avgust 2017 
 

- EuroHockey Championship IV (Lipovci): 29. 7.–13. 8. 2017 (potencialno) 


