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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

S temi Propozicijami (v nadaljevanju: Propozicijami) se določa način tekmovanja v okviru 1. B 

Državne Rokometne Lige(v nadaljevanju 1. B DRL)  za tekmovalno sezono 2021/2022.  
 

2. člen 

V tekmovanju v okviru 1. B DRL nastopajo ekipe v skladu s sprejetim tekmovalnim sistemom 

Rokometne zveze Slovenije ( v nadaljevanju: RZS).  
 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
 

3. člen 
Tekmovanje v 1. B DRL vodi Združenje klubov 1. B DRL (v nadaljevanju: Združenje).  
 
Združenje za neposredno vodenje tekmovanj izvoli komisarja za dobo 4 let. 
 

4. člen 

Prvak v 1. B DRL je tista ekipa, ki ima po končanem tekmovanju največ točk razen v primeru, če se 
igra končnica (play off – na izpadanje). 
 

5. člen 

PRAVICA IGRANJA 
Pravico igranja v 1. B DRL imajo ekipe, ki so se v pretekli sezoni uvrstile od tretjega (3.)do  (12.) mesta 
v 1. B DRL , trinajsto(13.) in štirinajsto(14.) uvrščeni ekipi NLB lige, ter prvo (1.) in drugo (2.) uvrščeni 
ekipi iz 2 državne lige. 
 
Pravico igranja/nastopa imajo ekipe iz zgoraj navedenega odstavka, v primeru, da imajo do prijave 
ekip za naslednjo sezono,  plačane vse stroške tekmovanja za preteklo sezono in stroške do vpletenih 
oseb (prestopne obveznosti) za preteklo sezono ter ekipe, ki niso v postopku prisilne poravnave ali 
stečaja. 
 
Člani 1. B DRL – moški morajo tekmovati s tremi mlajšimi selekcijami (mini rokomet +  st. dečki B ali 
st. dečki A + ena izmed preostalih po izbiri kluba). 
 
V kolikor 1. B DRL ne izpolnjuje pogoje v skladu s prejšnjim odstavkom (na začetku leta ali tudi ves 
čas med tekmovalno sezono), klub/društvo izgubi pravico napredovanja v višji rang tekmovanja. 
 

6. člen 

PRAVICA NASTOPA 
Število igralcev, ki lahko nastopijo na prvenstveni tekmi, je šestnajst, pri čemer morajo biti vsi igralci 
navedeni v Uradnem zapisniku tekme. 
 
V 1. B DRL ima pravico nastopa na eni tekmi: 
 

- minimalno štirinajst (14) igralcev, ki imajo pravico nastopa za državno reprezentanco 

Slovenije (slovensko  državljanstvo in pravica nastopa za slovensko reprezentanco)  
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- dva (2) igralca, ki nimata pravice nastopa za slovensko reprezentanco 

 

7. člen 
Na tekmi lahko nastopajo igralci, ki so pravilno registrirani (Registracijska komisija RZS) in so vpisani 
v register licenciranih igralcev (Združenje klubov).  
 
Suspendirani in disciplinsko sankcionirani igralci nimajo pravice nastopa. 
 
Klub ne more pridobiti licence za novo registrirane igralce, če je bil nad njim začet postopek prisilne 
poravnave ali sprejet sklep upniškega odbora, ki ne zagotavlja poplačila obveznosti. Prepoved velja 
v tekmovalni sezoni sprejetja navedenega sklepa oziroma začetka prisilne poravnave in tekmovalni 
sezoni, ki sledi. 
 

8. člen 
Za vse uradne osebe, razen trenerjev in njihovih pomočnikov, izdaja licenco komisar na članskih 
izkaznicah. 
 
Trenerjem in pomočnikom trenerjev izdaja licenco na članskih trenerskih izkaznicah Združenje 
rokometnih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: ZRTS); v skladu s Pravilnikom o licenciranju trenerjev 
in 31. členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št.22/98). Licence trenerjev in pomočnikov trenerjev so 
enotne, ne glede na nivo tekmovanja ali starostno kategorijo, v kateri vodijo ekipo. 
 
Uradne osebe, (ki sedijo na klopi za rezervne igralce), trenerji in pomočniki trenerjev, morajo imeti 
ustrezno licenco. 
 
V primeru, da na tekmi uradna oseba, (ki sedi na klopi za rezervne igralce), trener ali pomočnik 
trenerja opravlja dolžnost brez predpisane veljavne članske izkaznice, se klub sankcionira v skladu z 
Disciplinskim pravilnikom Rokometne zveze Slovenije (v nadaljevanju: DPRZS). 
V primeru, da na tekmi uradna oseba, (ki sedi na klopi za rezervne igralce) trener ali pomočnik 
trenerja opravlja dolžnost preden je dobil pravico za to, se klub sankcionira v skladu z DPRZS.  

 
9. člen 

Vso odgovornost za opravljanje zdravniških pregledov in za kakršnekoli zdravstvene posledice nosijo 
ekipe same. 
 

10. člen 

SISTEM TEKMOVANJA 
V 1. B DRL se igra v obliki dvokrožnega točkovnega  sistema  – 2 x 13 krogov.   
 

11. člen 

Iz 1. B DRL izpadeta trinajsto (13.) in štirinajsto  (14.) uvrščeni ekipi  po odigranem  tekmovanju.  
 
Liga NLB se dopolnjuje s prvo (1.) in drugo (2.) uvrščeno ekipo iz 1. B DRL, po odigranem tekmovanju.  
 

12. člen 

V primeru, da katera od ekipe iz 1. B DRL, ki si je zagotovila napredovanje, ne želi napredovati, ima 
pravico napredovanja tretje (3.)    uvrščena ekipa 1. B DRL - moški.  
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V kolikor navedeni ekipi  ne želita v višji rang tekmovanja,  pridobita pravico igranja enajsto (11.) 
oziroma dvanajsto  (12.) uvrščena ekipa Lige NLB.   
 

13. člen 

IGRALNI ČAS 

  Tekme se lahko igrajo ob petkih, sobotah in nedeljah s pričetkom:  

 

       - petek od 18.00 do 20.30 ure; 

       - sobota od 15.00 do 20.30 ure;. 

       - nedelja od 15.00 do 20.00 ure 
V primeru, da  klub ali klubi tekme igrajo  v sredo, petek ni igralni dan. 
Zadnji krog prvenstva se  mora  odigrati na isti igralni dan  in sicer ob 20.00.  
 

14. člen 

Podroben koledar tekmovanja in razpored tekem sprejmejo sodelujoče ekipe na Konferenci 

Združenja. Sprejeti koledar tekmovanja in razpored tekem se lahko spremenita le, če to zahtevajo 

splošni interesi rokometa (npr. reprezentanca, neposredni TV prenos). O tem odloča komisar.  

 

Tekmovalne pare v okviru koledarja določi Združenje z žrebom. Razpored tekmovalnih parov mora 

biti objavljen najkasneje 30 dni pred začetkom tekmovanja. 
 

15. člen 

Tekmo organizira domača ekipa, ki mora določiti igralni čas in kraj (dvorano) pred pričetkom 
tekmovalne sezone v skladu s 13. členom.  
 
V  primeru spremembe igralnega časa mora domača ekipa 120 ur pred pričetkom igranja tekme o 
morebitni spremembi igralnega  časa , obvestiti nasprotnika in pristojne osebe (sodnika, delegata, 
komisarja), preko elektronske pošte. 
 
Vsaka sprememba termina igranja v času manj kot 120 ur pred prvotnim igranjem tekme se lahko 
spreminja le s soglasjem nasprotne ekipe in komisarja. 
 

16. člen 

Komisar lahko spremeni čas igranja tekme izven določenega časa, če je o tem predložen pisni 
sporazum obeh ekip najmanj 2 tedna pred določenim časom in to ni v škodo drugim ekipam v istem 
tekmovanju. 
 

17. člen 
V primeru  tekmovanja (sodelovanje igralcev – tudi posojenih ali trenerja v državnih reprezentancah, 
tekmovanju  ekip v pokalih EHF, ki so dogovorjene s koledarjem), lahko komisar celotno kolo ali 
posamezne tekme prestavi po lastni presoji. 
 

18. Člen 
Če se tekma ne more odigrati ob določenem času ali je bila prekinjena zaradi višje sile, oz. težje 
okvare razsvetljave, zaradi slabe  organizacije tekme, zaradi nešportnega obnašanja gledalcev ali 
zaradi izpada semaforja in tega ni mogoče odpraviti več kot 60 minut, se morata ekipi dogovoriti o 
novem terminu tekme, najkasneje prvi delovni dan po tekmi.  V tem primeru je domača ekipa dolžna 
povrniti vse nastale stroške gostujoči ekipi (prevoz ali bivanje).  
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V primeru prekinitve ali odpovedi tekme zaradi "višje sile" domača ekipa ne povrača stroškov 
gostujoči ekipi. 

19. člen 
Prestavitev tekme glede kraja in časa igranja izven določil 13. člena je možna samo s soglasjem 
nasprotne ekipe in komisarja.  
 
Zainteresirana ekipa mora vložiti prošnjo komisarju najmanj 14 dni pred terminom tekme. Prošnji 
mora biti obvezno priložena privolitev nasprotne ekipe. V primeru odobritve preložitve tekme je 
domača ekipa dolžna postopati v skladu s 13. členom teh Propozicij. Preložena tekma mora biti 
praviloma odigrana pred prvotnim terminom, v izjemnih primerih se ta rok podaljša za največ 15 
dni, vendar se mora odigrati vsaj pred zadnjim krogom rednega dela ali končnici. 
V primeru, da domača ekipa ne more zagotoviti dvorane v domačem kraju, ko je organizator tekme, 
mora dvorano zagotoviti v drugem kraju in dvorani, ki je registrirana za igranje tekem državnih lig. 
 

20. člen 
Na odločitev komisarja glede prestavitev tekem in določanja ure igranja, ni možna pritožba. 
 

21. člen 

Organizator tekme, ki krši določila Igralnega časa (členi od 13 do 19)  se  sankcionira v skladu z DPRZS. 

 

TEHNIČNI POGOJI 
 

22. člen 

DVORANA 
Vse tekme se igrajo izključno v dvoranah, ki imajo ustrezno dovoljenje oziroma ob soglasju obeh 
ekip in komisarja, izjemoma tudi na prostem. 
 
Predpisana dimenzija za rokometno igrišče je 40 x 20  metrov.  
 
Goli morajo biti predpisane konstrukcije, opremljeni morajo biti z mrežami in trdno pritrjeni v tla.  
 
Na tekmah v dvoranah se mora uporabljati javna merilna naprava.  
 
Na prvi tekmi na domačem igrišču (v novi tekmovalni sezoni) mora delegat oziroma sodnik ugotoviti, 
če igrišče ustreza vsem pogojem, ki jih predvidevajo pravila in propozicije. V primeru, da igrišče ne 
ustreza tem Propozicijam (pravilom igre mora), se prva tekma lahko odigra, vendar se igrišče za 
nadaljnje tekmovanje zapre. Ko je igrišče usposobljeno, ga komisija  pregleda, stroške pa nosi ekipa. 
 
Pri organizaciji rokometnih tekem morajo klubi upoštevati določila Zakona o športu (Ur. List RS št. 
22/98), Zakona o javnih  zbiranjih (Ur. list RS št. 59/02) in Uredbo o splošnih ukrepih v športnih 
objektih na športnih prireditvah (Ur. List RS št. 70/03). 
Domača ekipa, mora delegatu srečanja predložiti odločbo Upravne enote ali drugega pooblaščenega 
organa za dovolitev organizacije tekme. Ce je izdana odločba za več tekem državnega prvenstva, 
lahko domača ekipa to pošlje komisarju , ta pa obvesti delegate tekem in domači ekipi ni potrebno 
za vsako posamezno tekmo prilagati odločbe. 
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23. člen 
Ekipi, ki je bila izrečena disciplinska sankcija prepovedi igranja določenega števila tekem za določeno 
obdobje na svojem igrišču , lahko tekme v tem obdobju igra na igrišču, registriranim za igranje tekem 
državnih lig, ki je oddaljeno najmanj 50 km. 
 
Oddaljenost kraja se meri na osnovi najkrajše dolžine cestnega poteza od cestne napisne table 
enega kraja do cestne napisne table  drugega kraja. 
 
V primeru neupoštevanja določil iz prejšnje točke, se tekma registrira z rezultatom 10 : 0 za 
nasprotno ekipo. 
 

24. člen 

PRIPRAVA DVORANE 
Domača ekipa je dolžna na vidnem mestu izobesiti zastavo Republike Slovenije in zastavo RZS, 
pripraviti igrišče, zagotoviti najmanj 30 minut časa za ogrevanje obeh ekip na igrišču, kjer se bo 
tekma igrala, organizirati rediteljsko službo, zagotoviti zapisnik in statistiko tekme ter dve štoparici, 
če je na igrišču javna merilna naprava oziroma tri štoparice, če te naprave ni.  
 

25. Člen 
Z namenom zagotoviti enake igralne pogoje za vse ekipe, mora domačin omogočiti gostujoči ekipi 
uporabo smole, v kolikor ta to želi. 
 

26. člen 
ELEKTRONSKI ZAPISNIK IN STATISTIKA 

Domača ekipa je dolžna zagotoviti izpolnjevanje zapisnika v  elektronski obliki.  
 
Zapisnik mora biti pripravljen vsaj 45 minut pred začetkom tekme.  
Po končani avtorizaciji zapisnika, je potrebno zapisnik naložiti v Infostat, v  največ petnajstih (15)  
minutah po tekmi.   
Domača ekipa mora zagotoviti vodenje statistike tekme.  
 
Predstavnik domače ekipe je dolžan najkasneje 15 minut po tekmi poslati podatke na strežnik RZS.  
Za potrebe zapisnika in statistike je potrebno zagotoviti žično mrežno povezavo oz. izjemoma 
zaklenjeno brezžično povezavo. 
 
V kolikor podatki niso poslani v predpisanem roku, se domača ekipa sankcionira v skladu z DPRZS. 
 
 

27. člen 

ZDRAVSTVENA SLUŽBA 
Domača ekipa je dolžna zagotoviti dežurno zdravniško službo na igrišču. Vsi omenjeni morajo imeti 
potrdila o ustrezni usposobljenosti za opravljanje zdravstvene službe ali prve pomoči. 
 

28. člen 

VIDEO POSNETKI 
Domača ekipa mora najkasneje 24 ur, oz.  prvi delovni dan po tekmi naložiti posnetek tekme v sistem 
za pregled in izmenjavo video posnetkov. 
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Ekipam se mora omogočiti snemanje tekem, brez predhodnega obvestila RZS oziroma domači ekipi, 
s tem, da posnetek ne služi komercialnim namenom oziroma je namenjen za interno uporabo.  
 
V kolikor domača ekipa ne snema tekme, se kaznuje  v skladu z disciplinskim  pravilnikom RZS. 
 

29. člen 

ŠPORTNA OPREMA 
Vse ekipe nastopajo praviloma v svojih klubskih barvah. Domača ekipa ima pravico uporabe svoje 
barve dresov. Vse ekipe so dolžne pred pričetkom tekmovanja preko komisarja obvestiti ostale ekipe 
o barvi dresov in hlačk (igralci, vratarji), v katerih nastopajo na domačem igrišču. Če tega ne storijo, 
morajo v primeru enako barvnih dresov domačini zamenjati drese.  
 
Enako velja tudi za uradne osebe ekip (trenerji, vodja in predstavnik ekipe, 
maser/fizioterapevt/zdravnik….), ki so na klopi posameznega kluba – enake srajce oz. polo majice, 
ki pa ne smejo biti v barvi gostujoče ekipe. 
   

Če ekipa ali posameznik iz ekipe nastopi v dresu brez številke ali nastopajo v neenakih dresih, se 
ekipa kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom. 

 

REGISTRACIJA TEKEM 
30. člen 

Vse tekme registrira komisar v roku 10 dni po odigrani tekmi. Tekme se registrirajo na osnovi  
materialnih dokazov in sicer:  
   – uradnega zapisnika tekme,  
   – poročila delegata. 
 
Registracija tekme se lahko odloži za največ 30 dni  po odigrani tekmi oz. do dokončanja postopka. 
 

31. člen 

PRITOŽBA NA ODIGRANO TEKMO 
Vsako od udeleženih moštev in uradne osebe lahko po zaključku tekme zoper odigrano tekmo 
vložijo pritožbo zaradi kršitve rokometnih pravil ali kakršnihkoli nepravilnosti pri organizaciji in 
izvedbi tekme. 
Nepravočasne pritožbe komisar lige s sklepom zavrže. 
 
Glede termina vložene pritožbe je odločilen datum žiga pošte ali potrdilo osebe, ki je za komisarja 
sprejela pritožbo. 
 

32. člen 

Kadar gre za kršitev rokometnih pravil, mora komisar pred odločitvijo o tekmi pridobiti mnenje 
Strokovno-tehnične komisije RZS.  
 
Komisar lahko ugodi pritožbi, če je bila na tekmi storjena taka kršitev rokometnih pravil, ki je 
bistveno vplivala na končni rezultat tekme. 

 

33. člen 



 

Propozicije 1. B DRL - moški Stran 8 
 

V primeru pozitivno rešene pritožbe na arbitražo, se vplačana pritožbena taksa vrne, pri čemer se  
odbijejo stroški Odbora za Arbitražo, v  nasprotnem primeru pa se knjiži kot namenska sredstva za 
razvoj rokometa. 
 
 
 

34. člen 

SODNIKI IN DELEGATI 
Tekme sodijo sodniki pod okriljem RZS.  
 
Listo sodnikov potrjuje Združenje pred začetkom tekmovalne sezone.  
 
Sodniki so dolžni priti v dvorano najmanj 60 minut pred začetkom tekme Sodniki so dolžni igrišče 
pred tekmo pregledati v skladu s pravili igre. Če sodnik ugotovi, da igrišče ni primerno za igro, je 
dolžan svojo odločitev takoj sporočiti delegatu in predstavnikoma obeh ekip, ter zahtevati, da se 
pomanjkljivosti odpravijo. V roku 24 ur pa poslati pismeno poročilo vodstvu tekmovanja. 
 
Komisar lige za vsako tekmo določi delegata, ki je predstavnik  komisarja lige na tekmi.  
 
Listo delegatov potrjuje Združenje pred začetkom tekmovalne sezone na predlog komisarja. 
 
Delegati so dolžni postopati v skladu z navodili za delegate. 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
35. člen 

Kršitelj določil teh Propozicij se sankcionira po določbah DPRZS. 
 
Nepoznavanje Propozicij in določb predpisov navedenih v teh propozicijah ne izključuje disciplinske 
odgovornosti. 
 

36. člen 
Za tolmačenje teh propozicij je pristojen Statutarni odbor RZS 

 

37. člen 

KONČNA DOLOČBA 
 

Propozicije so bile  sprejete na seji združenja dne 06.09.2021 in stopi v veljavo z dnem sprejetja.  
 
 
Predsednik Združenja 
Igor Jakovac l.r. 
 


