
1 

 

 
PROPOZICIJE 1. A in 1. B DRŽAVNE ROKOMETNE LIGE ŽENSKE 

TEKMOVALNA SEZONA 2018/2019 

1. člen 

S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru 1.A in 1.B državne rokometne lige za ženske v tekmovalni sezoni 

2018/2019, ki traja od 1.7.2018 do 30.6.2019.  

2. člen 

V tekmovanju v okviru 1.A in 1.B državne rokometne lige za ženske nastopajo ekipe v skladu s sprejetim tekmovalnim 

sistemom Rokometne zveze Slovenije (v nadaljevanju: RZS).  

. 3. člen 

Tekmovanje v 1.A in 1.B državni ligi za ženske vodi Združenje klubov posameznih tekmovanj in Združenje ženskih rokometnih 

klubov. Združenje klubov posameznih lig za neposredno vodenje tekmovanj izvoli komisarja.  

 

4. člen 

Tekmovanje v 1.A državni rokometni ligi za ženske se odvija v obliki dvokrožnega točkovnega sistema, nato pa se odigra 

končnica za mesta: 1.- 4., 5.- 8. in 9.-10.  

Tekmovanje v 1.B državni rokometni ligi za ženske se odvija v obliki štiri krožnega točkovnega sistema. 

5. člen 

1. Vrstni red se določa na osnovi števila osvojenih točk. Za zmago osvoji ekipa 2 točki, za neodločen izid 1 točko in za   

izgubljeno tekmo 0 točk.  

2. Prvak je tista ekipa, razen če se igra končnica, ki ima po končanem tekmovanju največ točk. V primeru enakega števila točk 

dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi medsebojnih srečanj v posameznem delu – sklopu (predtekmovanje, 

polfinale, finale, redni del, končnica) po naslednjem kriteriju:  

 število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj;  

 razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj;  

 večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj;  

 večje število danih zadetkov na gostovanju v vseh medsebojnih srečanj;  

 celotne razlike v zadetkih;  

 večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah. 

 

Če tudi tako ni mogoče določiti vrstnega reda ekip, se mora odigrati nova tekma na nevtralnem igrišču. Kraj, datum in čas 

odigravanja tekme določi komisar.  
 

Če se tekma konca neodločeno, se igra podaljšek 2 x 5 minut, v kolikor je rezultat še vedno neodločen se ponovno igra 

podaljšek 2 x 5 minut. Če se tudi po podaljških ne more določiti zmagovalca, se izvajajo sedemmetrovke. Prvič vsaka ekipa po 

5 sedemmetrovk (vsakič drug  igralec izmenoma: prva izvaja ekipa, ki je določena z žrebom), v primeru ponovnega   

neodločenega rezultata, se izvajajo sedemmetrovke izmenoma do končnega zmagovalca (sedemmetrovke lahko izvaja več ali 

pa samo en igralec).  
 

3. Po določilu druge točke tega člena, se določa tudi celotni vrstni red ekip.  

 

4. V tekmi za SUPERPOKAL se v primeru neodločenega rezultata, takoj izvajajo sedemmetrovke. 
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6. člen 

1. Od osvojenih točk se vedno odbije ena točka, kadar se tekma registrira z rezultatom 10 : 0 v korist nasprotnika. Od 

osvojenih točk se prav tako odbije ena točka v primeru prekinitve igre enega od nasprotnikov, čeprav se tekma registrira z 

doseženim rezultatom, v kolikor je ta boljši od 10 : 0 v korist nasprotnika.  

 

2. Tekma, dobljena brez medsebojnega srečanja, se registrira z 10 : 0. To velja v vseh primerih, katere predvideva krovni 

pravilnik o rokometnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji in te propozicije.  

 

3. Ekipa, katero izgubi dve tekmi brez srečanja, se avtomatično izključi iz lige. V kolikor je odigrala več kot polovico vseh    

tekem v posameznem delu - sklopu (rednem delu, končnica, predtekmovanje, polfinale, finale) se njeni dosedanji rezultati 

upoštevajo, vse nadaljnje tekme pa se registrirajo v korist nasprotnikov z rezultatom 10:0. 

7. člen 

Pravico igranja v 1.A DRL ženske imajo ekipe, ki so se v pretekli sezoni uvrstile od 1. do 9. mesta v 1.A DRL ženske  in prvak 1. 

B DRL ženske, ki imajo plačane vse stroške tekmovanja za preteklo sezono in niso v postopku prisilne poravnave ali stečaja.  

8. člen 

- Iz 1. A DRL - ženske izpade  10. uvrščeno moštvo po odigranem ligaškem tekmovanju in končnici.    

- Iz 1. B DRL - ženske ne izpade nobeno moštvo.  

- 1. A DRL - ženske se dopolnjuje s prvo uvrščeno ekipo 1. B DRL – ženske, po odigranem ligaškem tekmovanju.  

- Za naslov prvaka, razvrstitev in izpad v posameznih DRŽAVNIH ROKOMETNIH LIGAH se lahko igra končnica (za prvaka, za  

  obstanek). Končnico sprejmejo posamezna Združenja rokometnih klubov.   

8./a člen 

 

- 1. A DRL – ženske se igra redni del (18 krogov) in končnica za mesta 1 – 4 in 5 – 8, v obliki dvokrožnega točkovnega sistema 

(6  

   krogov). Deveta in desta ekipa rednega dela, odigrata medsebojne tekme na tri dobljene zmage (največ pet tekem),  

   prednost  domačega igrišča ima ekipa, ki je po rednem delu zasedla deveto mesto. 

- Ekipe v končnico 1-4 in 5-8 prenesejo vse točke in gol razliko. 

- V primeru, da katere izmed ekip med sezono izstopi, se deveto uvrščena ekipa priključi končnici 5-8. 

8./b člen 

- 1. B DRL – ženske igra se štiri krožni točkovni sistem (20 krogov), brez končnice.  

8./c člen 

Članice posameznih lig morajo za napredovanje v končnico za prvaka (play off) oz. v višji rang tekmovanja izpolnjevati 

naslednje pogoje glede tekmovanja mladih moštev v sistemu tekmovanja, pod okriljem Rokometne zveze Slovenije:  

- Članice 1. B DRL – ženske morajo tekmovati s tremi moštvi (mini rokomet ali ml. deklice C + ml. deklice B ali ml. deklice A + 

ena izmed preostalih po izbira kluba).  

- Članice 1. A DRL – ženske morajo tekmovati s štirimi moštvi (mini rokomet ali ml. deklice C + ml. deklice B ali ml. deklice A + 

dve selekciji izmed preostalih po izbiri kluba).  

V kolikor klub/društvo med tekmovalno sezono izstopi iz tekmovanja pod okriljem RZS z eno izmed prijavljenih moštev, se mu 

le-ta ne šteje v kvoto iz 8./c člena.  

9. člen 

1. Število igralk, ki lahko nastopijo na prvenstveni tekmi v 1. A DRL  in 1. B DRL - ženske ter so navedeni v Uradnem zapisniku 

tekme je šestnajst (16).  

 

2. V posamezni ligi imajo pravico nastopa na eni tekmi: 

 - v 1. A DRL – ženske: 

 • minimalno 10 igralk, ki imajo pravico nastopa za državno reprezentanco Slovenije (slovensko državljanstvo in pravica  
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    nastopa za slovensko reprezentanco) 

 • ostalo igralke, ki nimajo pravice nastopa za slovensko reprezentanco 

- v 1. B DRL – ženske: 

 • minimalno 14 igralk s pravico nastopa za državno reprezentanco Slovenije (slovensko  državljanstvo in pravica nastopa za  

    reprezentanco)  

 • 2 igralki, ki nimata pravice nastopa za slovensko reprezentanco  

 

3. Na tekmi lahko nastopajo igralke, ki so pravilno registrirane (Registracijska komisija RZS) in so vpisane v register 

licenciranih igralk (Združenje klubov) ter imajo predpisane članske izkaznice. Registracijska komisija RZS potrjujejo registracijo 

igralk le, če je fotografija v članski izkaznici identična z osebo, kateri se   izkaznica potrjuje (za polnoletne osebe niso 

dovoljene fotografije iz mlajših kategorij tekmovanja). 

 

4. Vse igralke morajo imeti opravljene zdravniške preglede najmanj vsakih 6 mesecev. Vso odgovornost za opravljanje 

zdravniških pregledov in za kakršnekoli zdravstvene posledice nosijo ekipe same. 

 

5. Igralka se mora na tekmi izkazati s člansko izkaznico. V kolikor iz kateregakoli razloga le te nima pri sebi, se mora ugotoviti 

njena identiteta s katerokoli drugo veljavno izkaznico (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna 

prepustnica). 

 

6. V primeru, da na tekmi nastopi igralka brez članske izkaznice, se ekipa kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom RZS. 

  

7. V primeru nastopa igralke, ki nima pravice nastopa ali katera je nepravilno registrirana, se tekma registrira z rezultatom 

10:0 v korist nasprotnika, v kolikor ni bil na tekmi dosežen boljši rezultat. Zaradi tega tekme ni možno ponoviti. Celotna  

zadeva se preda disciplinskemu sodniku RZS v postopek. 

 

8. V primerih, ki so navedeni v tem členu, komisar registrira tekme z rezultatom 10 : 0 na podlagi lastne ugotovitve ali pa na  

podlagi ugotovitve pristojnega organa. 

  

9. Uradne osebe so: 

- vodja moštva, predstavnik, zdravnik, zdravstveni tehnik, maser ali fizioterapevt, kateri sedijo na klopi za rezervne igralce; te 

uradne osebe, morajo imeti izdane licence;  

- trenerji in pomočniki trenerjev morajo imeti članske trenerske izkaznice in izdano licenco;  

- za dežurnega zdravnika, zdravstvenega tehnika in redarje, licenca ni potrebna;  

- sodniki in delegati morajo imeti sodniške izkaznice; 

- časomerilci in zapisnikarji, morajo imeti izkaznico časomerilca-zapisnikarja z izdano licenco in vsako leto potrjeno s strani  

RZS. 

 

10. 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. 

 

Za uradne osebe, razen trenerjev in njihovih pomočnikov, izdaja licenco komisar na članskih izkaznicah. 

 

Trenerjem in pomočnikom trenerjev izdaja licenco na članskih trenerskih izkaznicah 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. 

 

Vodja moštva mora pred tekmo dati na vpogled članske izkaznice za vse uradne osebe in mu mora biti omogočen vpogled 

vseh članskih izkaznic. 
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Uradne osebe, (ki sedijo na klopi za rezervne igralke), trenerji in pomočniki trenerjev, morajo imeti veljavno člansko izkaznico 

in izdano ustrezno licenco. V kolikor iz kateregakoli razloga predpisane veljavne izkaznice nimajo pri sebi, se mora ugotoviti 

njihova identiteta s katerimkoli drugim veljavnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).  

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 kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom RZS. 

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 kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom RZS.  

10. člen 

1. Članarino, stroške tekmovanja in vse izrečene denarne kazni, katere je klub dolžen vplačati na osnovi propozicij in   

pravilnikov Rokometne zveze Slovenije ter sklepov Skupščine RZS, mora vplačati na transakcijski račun Rokometne zveze 

Slovenije, Ljubljana, Leskoškova 9E, številka  TRR pri NLB 0215-0019042373.  

2. V primeru, da klub v predpisanem roku ne poravna finančnih obveznosti do RZS, sodnikov, delegatov in klubov se proti  

njemu uvede postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom Rokometne zveze Slovenije.  

11. člen 

Podroben koledar tekmovanja in razpored tekem sprejmejo sodelujoče ekipe na sestanku Združenja klubov. 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 Združenja.  

Tekmovalne pare v okviru koledarja določi zveza z žrebom. Razpored tekmovalnih parov mora biti objavljen najkasneje 30 dni 

pred začetkom tekmovanja. 

12. člen 

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

  1. A DRL ŽENSKE: 

      - sreda od 18.00 do 20.00 ure  

      - petek od 18.00 do 20.00 ure 

      - sobota od 15.00 do 20.00 ure 

      - nedelja od 15.00 do 19.00 ure 

 

 

  1. B DRL: 

       - petek od 18.00 do 20.00 ure  

       - sobota od 15.00 do 20.00 ure  

       - nedelja od 11.00 do 18.00 ure  

  

 V primeru, da se tekma igra v sredo, petek ni igralni dan.  

 

2. Tekmo organizira domača ekipa, ki mora določiti igralni čas pred pričetkom tekmovalne sezone v skladu s točko 1. V 

primeru spremembe igralnega časa mora domača ekipa 120 ur pred pričetkom odigravanja tekme o spremembi igralnega 

časa po elektronski pošti obvestiti nasprotnika in pristojne (sodnika, delegata, komisarja). 

Vsaka sprememba termina igranja tekme v času manj kot 120 ur pred prvotnim igranjem tekme, se lahko spreminja le s     

soglasjem nasprotne ekipe in komisarja lige. 

 

3. Če se tekma ne more odigrati ob določenem času ali je bila prekinjena zaradi 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 mora odigrati ali nadaljevati v naslednjih 24 urah. V tem primeru je gostitelj dolžan povrniti gostujoči ekipi vse 

stroške za podaljšano bivanje (penzion v hotelu B kategorije).  
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4. Prestavitev tekme glede kraja in časa igranja izven določil 1. točke je možna samo soglasjem ekipe in komisarja. 

Zainteresirana ekipa mora vložiti prošnjo komisarju najmanj 14 dni pred odigravanjem tekme. Prošnji mora biti obvezno 

priložena privolitev nasprotnika. V primeru odobritve preložitve tekme je domačin dolžan postopati v skladu z 2. točko tega 

člena. 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 končnice.  

 

Na zahtevo ene od ekip Komisar lahko preloži tekmo:  

 v primeru prometnih nesreč uradnega prevoznika ali prometnih zastojev  

 v primeru elementarnih nesreč  

 v primeru epidemije  

V primeru, ko je tekma preložena ali je treba odigrati novo, se mora ta odigrati v prvem prostem terminu. Termin določi vodja 

tekmovanja. 

5. V interesu pravilnega odvijanja zaključnega dela tekmovanja, komisar odloči, da se vse ali posamezne tekme posameznega 

kroga, morajo odigrati isti dan ob isti uri. Združenje 1.A DRL ženske je sprejelo sklep da se tekme zadnjega kroga rednega dela 

in končnice igrajo v soboto ob 19.00 uri. 

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

7. V primeru, da domačin ne more zagotoviti dvorane v domačem kraju, ko je organizator tekme, mora dvorano zagotoviti v 

najbližjem kraju, katera je registrirana za igranje tekem državnih lig.  

8. Organizator tekme, ki krši določila Igralnega časa (11. člen - točke od 1 do 7)  se klub sankcionira v skladu z DPRZS. 

13. člen 

1. Vse tekme se igrajo izključno v dvoranah oz. ob soglasju obeh ekip in vodstva tekmovanja, izjemoma tudi na prostem. 

2. Predpisana dimenzija za rokometno igrišče je 40 x 20  metrov.  

3. Goli morajo biti predpisane konstrukcije, opremljeni morajo biti z mrežami in trdno pritrjeni v tla.  

4. Na tekmah v dvoranah se mora uporabljati javna merilna naprava.  

5. 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 003-02-5/2017-24), Zakona o 

javnih  zbiranjih (Ur. list RS št. 46/11) 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. Če 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. 

 

14. 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 dolžine cestnega poteza od cestne napisne table enega kraja do cestne napisne table  

drugega kraja. V primeru neupoštevanja določil iz prejšne točke, se tekma registrira z rezultatom 10 : 0 za nasprotno ekipo. 

15. člen 
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1. Domača ekipa je dolžna na vidnem mestu izobesiti državno zastavo 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 tekme 

in dve štoparici, če je na igrišču javna merilna naprava oziroma tri štoparice, če te naprave ni. 

2. 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 največ 15 minut po tekmi potrebno zapisnik naložiti v infostat. 

Domača ekipa mora zagotoviti vodenje statistike tekme (program Rokomet, Infostat). Predstavnik domače ekipe jo 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. 

   3. Domača ekipa je dolžna zagotoviti dežurno zdravniško službo (zdravnik, zdravstveni tehnik) na igrišču. Vsi omenjeni   

morajo imeti potrdila o usposobljenosti za opravljanje zdravstvene službe.  

   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). Zdravniško službo lahko opravlja tudi strokovno usposobljena oseba (fizioterapevt, maser) domačega moštva, ki sedi 

na klopi za uradne osebe domačega moštva (v uradni zapisnik pod Opombe: delegat/prvo imenovani sodnik vpiše, da 

zdravniško službo opravlja: ime in priimek fizioterapevta ali maserja domačega moštva), vendar mora v primeru  

poškodbe igralke gostujočega moštva nuditi pomoč, če je ta potrebna, zlasti v primerih, ko gostujoče moštvo nima na    

klopi za uradne osebe usposobljene osebe za nudenje prve pomoči. 

 

4. Ekipa, katera je domačin, mora delegatu srečanja predložiti odločbo UE ali drugega pooblaščenega organa za dovolitev 

organizacije tekme. Ce je izdana odločba za več tekem državnega prvenstva, lahko domačin to pošlje komisarju lige, ta pa 

obvesti delegate tekem in organizatorju ni potrebno za vsako posamezno tekmo prilagati odločbe. 

 

5. Domača ekipa mora obvezno snemati tekme na domačem igrišču. Posnetek tekme je potrebno najkasneje v 48 ur naložiti   

v sistem za pregled in izmenjavo video posnetkov. Drugim 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. 

 

6. Gledalci morajo biti za bariero, ki mora biti od mejne črte oddaljena najmanj 1 meter in mora biti nepremakljiva. V kolikor  

je bariera bližje od 1 metra, jo je potrebno ustrezno zaščititi. 

 

7. V primeru začasnih prekinitev tekme zaradi nereda v športni dvorani, ki ga povzročijo gledalci domače ali gostujoče ekipe, 

se klub katerega gledalci so sodelovali v neredu denarno kaznuje. V težji ali ponovljeni obliki povzročanja nereda (fizični 

napad na udeležence tekme – igralce, uradne osebe in podobno) se klub organizator tekme kaznuje s prepovedjo igranja 

najmanj dveh tekem na določenem območju (zapora igrišča) ali prepovedjo igranja tekem brez prisotnosti gledalcev in z 

denarno kaznijo. 

 

8. Tekma se registrira v korist nasprotnika z rezultatom 10 : 0 tudi v naslednjih primerih:  

 če moštvo odpove ali neopravičeno ne nastopi na tekmi;  

 če igrišče iz neopravičenih razlogov ni pripravljeno ob napovedani uri ali je neprimerno za igro glede na rokometna 

pravila ali določbe tega pravilnika;  

 če moštvo zapusti igrišče, ali odkloni nadaljevanje že pričete tekme;  

 če moštvo, uradne osebe moštva ali gledalci povzročijo prekinitev tekme in pride do dokončne prekinitve tekme po 

krivdi posameznega moštva;  

 če je moštvo izključeno iz tekmovanja;  

 če je za posamezno moštvo nastopil igralec brez pravice nastopa;  

 če moštvo ne izpolni pogojev tekmovanja, v katerem sodeluje, v kolikor ta predvidevajo tudi posebne primere za 

registracijo tekme v korist nasprotnika.  

 Če igra ekipa ki je v suspenzu oz. nima pravice nastopa 

 

9. Klubi v 1. DRL ženske so dolžni: 
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 vsak klub mora pred tekmo državnega prvenstva poslati po elektronski pošti izjavo trenerja na RZS in komisarju lige 

(vsaj 36 ur pred tekmo), 

 domači klub je dolžan po tekmi  poslati po elektronski pošti poročilo  o tekmi na RZS in komisarju lige (v roku 2 ur). 

16. člen 

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. Dresi 

morajo imeti na hrbtni strani številke visoke 20 cm, na sprednji strani pa iste v velikosti 10 cm. 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 z denarno kaznijo, v ponovljenih primerih se kazen podvoji itd.  

 

17. člen 

Domača ekipa obdrži vse prihodke od prireditve, nosi stroške sodnikov, delegata, dežurnega policaja, dežurnega zdravnika, 

zdravstvenega tehnika, stroške igrišča, stroške propagande in vse ostalo v zvezi z organizacijo prireditve.  

18. člen 

1. 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.  

 

2. Registracija tekme se lahko odloži za največ 30 dni oz. do dokončanja postopka.  

 

19. člen 

1. 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. 

Pritožbo zoper odigrano tekmo mora vodja ekipe napovedati delegatu tekmovanja takoj po končani tekmi in jo evidentirati 

med opombami v zapisniku. Moštvo mora podati pisno obrazložitev pritožbe komisarju lige osebno ali priporočeno po pošti v 

roku 1 delovnega dneva po končani tekmi, skupaj s priloženim  potrdilom o vplačani pritožbeni taksi v višini 250,00 EUR. 

 

2. Nepravočasne pritožbe komisar lige s sklepom zavrže. 

 

3.Glede termina vložene pritožbe je odločilen datum žiga pošte ali potrdilo osebe, ki je za komisarja sprejela pritožbo. 

Delegat oziroma sodnika morata prav tako do ponedeljka (če se tekma igra v soboto ali nedeljo), ali 24 ur po odigrani  

tekmi, če je bila tekma odigrana med tednom, dostaviti pismeno poročilo v katerem morajo zapisati vse pripombe, ki jih 

imajo na organizacijo tekme.  

 

4. Kadar gre za kršitev rokometnih pravil, mora komisar pred odločitvijo o tekmi pridobiti mnenje Strokovno-tehnične 

komisije RZS.  

 

5. Komisar ugodi pritožbi, če je bila na tekmi storjena taka kršitev rokometnih pravil, ki je bistveno vplivala na končni rezultat 

tekme. 

 

6. V primeru pozitivno rešene pritožbe, se vplačana pritožbena taksa vrne, v nasprotnem primeru pa se knjiži kot namenska 

sredstva za razvoj rokometa. 

 

7. Zavrnjena pritožba na registracijo tekme ne izključuje možnosti preiskave ugotavljanja krivde in kaznovanja storilca 

prekrška, na podlagi Disciplinskega pravilnika RZS.  
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20. člen 

1. O pritožbi zoper odločitev komisarja odloča na drugi stopnji Odbor za arbitražo RZS. Pritožbena taksa je 250,00 EU. Potrdilo 

o pritožbeni taksi mora biti priloženo pritožbi. Pritožba mora biti vložena 8 (osem) dni od dneva, ko je bila dostavljena 

prvostopenjska odločba. Pritožniku s prve stopnje se upošteva že vplačana pritožbena taksa. V kolikor se v drugi stopnji 

pritoži nasprotna stran, mora prav tako vplačati predvideno pritožbeno takso. 

 

2. Pritožbeni rok je lahko tudi krajši (3 dni od dneva ko je bila dostavljena prvostopenjska odločba), v kolikor je to v interesu 

odvijanja tekmovanja.  

 

3. V primeru, da se v drugi stopnji obravnava problematika, ki je vezana na statutarna vprašanja, mora komisar pred 

obravnavo v drugi stopnji zahtevati pisno tolmačenje oziroma mnenje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije.  

 

4. 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. 

21. člen 

Tekma se ne more dokončno registrirati, dokler traja pritožbeni postopek.  

22. člen 

1. O vseh disciplinskih prekrških na igriščih in vseh tistih, ki so v zvezi s tekmovanjem v državnih rokometnih ligah, odloča 

disciplinski sodnik. 

2. O pritožbi zoper sklep-odločbo disciplinskega sodnika odloča na drugi stopnji Odbor za arbitražo RZS.  

23. člen 

1. Tekme sodijo sodniki pod okriljem RZS. Listo sodnikov potrjuje Združenje pred začetkom tekmovalne sezone. 

 

2. 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. Delegati so dolžni postopati v skladu z navodili za delegate. 

 

3. Komisar lige določi za vsako tekmo 1. A DRL – ženske delegata, ki je predstavnik  komisarja lige na tekmi. V 1. B DRL – 

ženske, delegat ni obvezen in njegovo delo opravlja prvo imenovani sodnik, ki mora pregledati članske izkaznice in 

zasledovati vse dogodke, ki so pomembni za registracijo tekem. 

 

4. Listo delegatov potrjuje Združenje pred začetkom tekmovalne sezone na predlog komisarja. 

 

5. Delegat mora po končani tekmi vprašati vodji obeh ekip, če imata kakšne pripombe glede tekme in organizacije ter mora 

vse to vnesti v zapisnik tekme pod opombo in v svoje poročilo. 

 

6. Delegat mora najkasneje 24 ur po odigrani tekmi dostaviti komisarju pismeno poročilo o tekmi. 

 

7. V primeru, če je igralec ali uradna oseba prijavljena ali če je igralec diskvalificiran in prijavljen ter v primeru prijave kluba 

zaradi nereda, je delegat dolžan izpolniti vse predpisane obrazce. 

 

8. Delegati so dolžni postopati v skladu z navodili za delegate. 

24. člen 
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Vsi ostali primeri, ki niso zajeti v teh predpisih in propozicijah, se rešujejo v skladu z veljavnimi akti RZS in sprejetimi sklepi 

Zbora članov RZS oziroma predpisi EHF, IHF in WADA. 

Kršitelj določil teh propozicij se kaznuje po določbah Disciplinskega pravilnika RZS. 

25. člen 

Nepoznavanje propozicij in določb predpisov navedenih v teh propozicijah ne izključuje disciplinske odgovornosti.  

27. člen 

Izkoriščanje propozicij v nešportne namene se kaznuje.  

28. člen 

Za tolmačenje teh propozicij je pristojen Statutarni odbor RZS.  

29. člen 

Propozicije so bile  sprejete na seji združenja dne 11.6.2018 in stopi v veljavo z dnem sprejetja. 


