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SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
(splošne in specialne določbe o rokometnih tekmovanjih) 

 
V tem pravilniku so določena splošna pravila, ki veljajo za vsa rokometna tekmovanja, ki jih razpisuje in 
organizira Rokometna zveza Slovenije (v nadaljevanju RZS). 
 
Specialna pravila za rokometna tekmovanja, ki veljajo za posamezne oblike tekmovanj (prvenstvena 
tekmovanja, pokalna tekmovanja, super pokal, posebne oblike tekmovanj in druge vrste tekmovanj), 
organiziranih znotraj RZS, sprejmejo združenja klubov, ki tekmujejo v posameznem tekmovanju. Če za 
določeno vrsto tekmovanj ni oblikovano združenje klubov, specialna pravila za takšne oblike tekmovanj 
sprejme predsedstvo RZS po predhodno pridobljenem soglasju statutarnega odbora in strokovnega sveta. 
 
Vsi udeleženci tekmovanj pod okriljem RZS so dolžni spoštovati Etični  kodeks Ravnanja. 
 

2. člen 
                                                                   (predmet pravilnika) 

 
Ta pravilnik določa splošna pravila o tekmovalnih sistemih in vrstah tekmovanj, organizaciji tekmovanj, 
pritožbah zoper odigrano tekmo in posebnih primerih izgubljenih tekem. 
 

3. člen 
                                                                  (tekmovalna sezona) 

 

Posamezna tekmovalna sezona traja od 1. julija tekočega koledarskega leta do 30. junija prihodnjega 
koledarskega leta.  
 

4. člen 

                                                                  (koledar tekmovanj) 
 
Tekmovalni koledar na predlog komisarjev lig sprejmejo združenja klubov najkasneje do 30.6. tekočega leta. 
 
Tekmovalni koledar vsebuje določitev zaporedja tekem in dneva ali več zaporednih dni, v katerih se morajo 
te tekme odigrati, in razpored tekmovalnih parov, ki se določijo z žrebom.  
 

5. člen 

      (pravila rokometne igre) 
 

Pri vseh tekmovanjih, organiziranih v okviru RZS, je potrebno upoštevati pravila rokometne igre, predpisana 
s strani IHF, razen v kolikor so v tem pravilniku za posamezne oblike tekmovanj dopuščena določena 
odstopanja. 
 

6. člen 

    (oblike tekmovalnih sistemov) 
 

Rokometna tekmovanja v okviru RZS se organizirajo v naslednjih oblikah tekmovalnih sistemov: 



 

Pravilnik o rokometnih tekmovanjih Stran 4 
 

 

- ligaški sistem tekmovanj: vsak udeleženec tekmuje z vsakim udeležencem, tekmovanje poteka v več 

krogih,  

- turnirski sistem tekmovanja: udeleženci tekmovanja tekmujejo v parih, ki se določijo z žrebom. 

Turnirski sistem se izvede v več kolih, tako da poražena moštva izpadejo, zmagovalci pa napredujejo 

v naslednje kolo, 

- kvalifikacijske oziroma izločilne tekme so tekme, ki odločajo o uvrstitvi ali izločitvi v ali iz 

posameznega tekmovanja. Lahko se izvedejo v naslednjih oblikah: 

o neparno število tekem na nevtralnem igrišču: zmaga moštvo, ki zmaga na več kot polovici 

tekem ali v obliki dveh povratnih tekem; 

o dve povratni tekmi: zmaga moštvo, ki je zbralo večje število osvojenih točk. V primeru 

enakega števila osvojenih točk se zmagovalec določi na podlagi naslednjih kriterijev, ki se 

uporabijo po sledečem vrstnem redu, dokler se ne dobi zmagovalca: 

1. razlika v zadetkih, 

2. število zadetkov, danih na gostovanju, 

3. če tudi z uporabo zgoraj navedenih kriterijev ni mogoče določiti vrstnega reda ekip, 

se igra podaljšek 2 x 5 minut. Če se tudi po podaljških ne more določiti zmagovalca, 

se izvajajo sedemmetrovke. Najprej vsaka ekipa izvede po 5 sedemmetrovk (vsakič 

drug igralec izmenoma: začne 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). 

o kvalifikacijsko tekmovanje med tremi ali več moštvi se izvede v obliki turnirja na nevtralnem 

igrišču po enokrožnem sistemu. Vrstni red se določi na podlagi naslednjih kriterijev, ki se 

uporabijo po sledečem vrstnem redu, dokler se ne dobi zmagovalca: 

1. število osvojenih točk: zmaga se točkuje z dvema točkama, neodločen rezultat z eno 

točko, izgubljena tekma z 0 točkami, 

2. rezultat medsebojnega srečanja, 

3. razlika v zadetkih vseh srečanj 

4. večje število danih zadetkov vseh srečanj. 

 

7. člen 

      (javna tekma) 
 

 
Za javno tekmo se šteje tekma, ki izpolnjuje pogoje za javne prireditve po Zakonu o javnih zbiranjih. 
 

8. člen 

     (organizacija tekmovanj) 
 

 

Organizator tekmovanj so združenja klubov, ki delujejo v okviru RZS ali RZS. 
Organizator posamezne tekme je klub, ki gosti tekmo ali RZS. 
 

9. člen 

 (vrste rokometnih tekmovanj) 
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Tekmovanja, ki so organizirana pod okriljem RZS, so uradna tekmovanja. 
 
V okviru RZS so organizirana naslednje rokometna tekmovanja: 

- prvenstvena tekmovanja, 

- pokalna tekmovanja,  

- super pokalno tekmovanje, 

- prijateljske tekme, 

- rokomet na mivki, 

- druge oblike tekmovanj in 

- mednarodna tekmovanja. 

 

PRVENSTVENA TEKMOVANJA 
 

10. člen 

(prvenstvena tekmovanja) 
 

Prvenstveno tekmovanje za naslov državnega prvaka se izvaja v obliki ligaškega tekmovanja. 
 
Na podlagi končnih rezultatov se v članskem prvenstvenem tekmovanju izvede napredovanje oziroma 
nazadovanje skladno z določili pravilnika o udeležbi, ki ga na predlog predsedstva ob predhodno 
pridobljenem soglasju statutarnega odbora in strokovnega sveta soglasno sprejmejo predsedniki združenj 
moških lig za moški del članskih prvenstvenih tekmovanj in predsedniki druženj ženskih lig za ženski del 
članskih prvenstvenih tekmovanj. Poleg rezultatskih kriterijev, ki jih za uvrstitev v posamezno ligo določa 
pravilnik o udeležbi, morajo ekipe za nastopanje v posamezni ligi izpolnjevati pogoje, ki so za nastop v 
posamezni ligi določeni v pravilniku za licenciranju. 
 
Moštvo, ki se prvič prijavlja v prvenstveno tekmovanje ali iz njega izstopi in se želi ponovno uvrstiti v 
prvenstveno tekmovanje, mora začeti tekmovanje v ligi najnižjega ranga. 
 
Državni prvak v članski kategoriji postaneta ženska in moška zmagovalna ekipa v 1.A državni rokometni ligi. 
 
Državni prvaki mlajših kategorij postanejo zmagovalne ekipe prvenstvenega tekmovanja za posamezne 
starostne kategorije.  
 
Posamezen klub lahko tekmuje v članskem prvenstvenem tekmovanju v posameznem rangu le z enim 
članskim moštvom. 
 
V mlajših starostnih kategorijah lahko društvo tekmuje tudi z več moštvi, vendar lahko tekmuje samo z 
enim moštvom v višjem tekmovanju dvo-nivojskega sistema. 
 

11. člen 

(razvrstitev prvenstvenih tekmovanj v posamezne lige) 
 

Prvenstvena tekmovanja se glede na starostno kategorijo, spol in rang tekmovanja razvrščajo v lige na podlagi 
specialnih pravil posameznih združenj. 
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12. člen 

(sprejem tekmovalnih pravil posameznih lig - propozicij) 

Tekmovalna pravila posamezne lige sprejme združenje posamezne lige.  
 
Statutarni odbor pregleda predlog tekmovalnih pravil posamezne lige in presoja njihovo skladnost s predpisi 
RZS. Negativno mnenje k predlogu tekmovalnih pravil posamezne lige lahko poda zgolj iz razloga 
neusklajenosti ali pomanjkljivosti predlaganih tekmovalnih pravil glede na veljavne predpise RZS. Združenje 
posamezne lige je pred sprejemom dolžno pridobiti pozitivno mnenje na vsebino predloga s strani 
statutarnega odbora.  
 
Spremembe in/ali dopolnitve tekmovalnih pravil posamezne lige, ki so sprejete v nasprotju s postopkom in 
pristojnostmi, določenimi v tem členu, so neveljavne.  
 

Če združenje ne sprejme tekmovalnih pravil posamezne lige ali jih sprejme, pa v njih ne uredi vseh vprašanj 
ali pa jih uredi v nasprotju z veljavnimi akti RZS, se neposredno uporabljajo določila tega pravilnika.  
 

13. člen 
                                                            (določanje vrstnega reda) 

 
Vrstni red in uvrstitev moštev na prvenstvenem tekmovanju se določa po številu osvojenih točk, tako da več 
točk pomeni boljšo uvrstitev.  
 

14. člen 
                                                                   (način točkovanja) 

 
Zmaga na prvenstveni tekmi se točkuje z dvema točkama, neodločen rezultat z eno točko, izgubljena tekma 
z 0 točkami.  
 

15. člen 
                                                              (izenačeno število točk) 

 
Če dve ali več ekip osvoji enako število točk in je potrebno razvrstitev odrediti zaradi ugotovitve:  

• katera ekipa je prvak,  

• katera ekipa izpade iz lige,  

• kakšna je razvrstitev ekip pred končnico prvenstva,  

• ostale končne razvrstitve na lestvici,  
se vrstni red določi na podlagi naslednjih kriterijev, po naslednjem vrstnem redu:  

1. število osvojenih točk vseh medsebojnih srečanj, ekip, ki imajo enako število točk;  
2. razlika v zadetkih vseh medsebojnih srečanj;  
3. večje število danih zadetkov vseh medsebojnih srečanj;  
4. večje število danih zadetkov na gostovanju v vseh medsebojnih srečanjih;  
5. celotne razlike v zadetkih;  
6. večjega števila danih zadetkov na vseh tekmah. 

 

Če tudi z uporabo vseh zgoraj navedenih kriterijev ni mogoče določiti vrstnega reda ekip, je potrebno odigrati 
odločilno tekmo na nevtralnem igrišču. O mestu igranja odločilne tekme odloči vodstvo tekmovanja. Če se 
odločilna tekma konča neodločeno, se igra podaljšek 2 x 5 minut. Če se tudi po podaljških ne more določiti 
zmagovalca, se izvajajo sedemmetrovke. Najprej vsaka ekipa izvede po 5 sedemmetrovk (vsakič drug igralec 
izmenoma: začne ekipa, ki je določena z žrebom), v primeru ponovnega neodločenega rezultata, se izvajajo 
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sedemmetrovke izmenoma do končnega zmagovalca (sedemmetrovke lahko izvaja več ali pa samo en 
igralec). Odločilna tekma se mora odigrati najpozneje v roku 8 dni po zaključku rednega tekmovanja.  
 

POKALNA TEKMOVANJA 
 

16. člen 

 (pokalna tekmovanja) 
 

Pokalna tekmovanja se izvajajo po turnirskem sistemu z izpadanjem na podlagi ene izločilne tekme. 
Tekmovalne pare se določi z žrebom, kjer so ekipe iz nižje lige gostitelj tekme. V primeru tekme dveh ekip iz 
istega ranga tekmovanja, gostitelja določi žreb, to je prvo izžrebana ekipa tekmovalnega para. 
 
Pokalni prvak Republike Slovenije je zmagovalna ekipa pokalnega tekmovanja. 
 
V pokalnem tekmovanju so dolžna igrati vsa članska moštva, ki tekmujejo v prvenstvenih tekmovanjih RZS. V 
primeru, da društvo ne odigra predvidenih tekem v pokalnem tekmovanju, ne more z nobeno ekipo 
napredovati v višjo ligo prvenstvenega tekmovanja. 
 
Pravila za izvedbo pokalnih tekem sprejme predsedstvo RZS po predhodno pridobljenem soglasju 
statutarnega odbora in strokovnega sveta. 
 

SUPERPOKALNO TEKMOVANJE 
 

17. člen 

  (super pokalno tekmovanje) 
 
V super pokalnem tekmovanju se pomerita članski državni prvak in zmagovalec pokalnega tekmovanja 
pretekle sezone v moški in ženski kategoriji. V primeru, da je v obeh tekmovanjih zmagala ista ekipa, se 
pomerita državni prvak in drugo uvrščena ekipa v pokalnem tekmovanju.  
 
Moštva, ki se uvrstijo v super pokalno tekmovanje, so dolžna nastopiti na tem tekmovanju.  
 
Super pokalno tekmovanje se izvede zadnjo soboto pred začetkom nove sezone prvenstvenega tekmovanja, 
razen če vodstvo tekmovanja določi drug termin.  
 

PRIJATELJSKE TEKME 
 

18. člen 

                                                                  (prijateljske tekme) 

Prijateljske tekme so tekmovanja, ki jih organizirajo klubi ali drugi organizatorji, ki niso del rokometnih 
tekmovanj za naslov državnega, pokalnega ali super pokalnega prvaka ter so odprta za javnost.  
 
Na prijateljskih tekmovanjih je dopustno odstopanje od predpisanega igralnega časa, števila igralcev, 
tehničnih zahtev glede igrišča in pravil rokometne igre. Vsa odstopanja morajo biti objavljena v razpisu 
prijateljskega tekmovanja in povzeta v zapisniku prijateljske tekme. 
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ROKOMET NA MIVKI 
 

19. člen 

  (rokomet na mivki) 
 

V okviru RZS se izvaja državno prvenstvo v rokometu na mivki. 
 
Pravila za izvedbo tekmovanj v rokometu na mivko sprejme predsedstvo RZS po predhodno pridobljenem 
soglasju statutarnega odbora in strokovnega sveta. 
 

DRUGE OBLIKE TEKMOVANJ 
 

20. člen 

 (druge oblike tekmovanj) 
 
RZS in/ali klubi lahko organizirajo tudi druge oblike rokometnih tekmovanj, ki niso prvenstveno tekmovalnega 
značaja, kot so mini rokomet, veteranska tekmovanja, promocijska tekmovanja, tekmovanja mešanih moštev 
in druge oblike rokometne igre. Pri izvedbi takšnih  oblik tekmovanj je dopustno odstopanje od predpisanega 
igralnega časa, števila igralcev, tehničnih zahtev glede igrišča in pravil rokometne igre. Vsa odstopanja morajo 
biti objavljena v razpisu tekmovanja in povzeta v zapisniku tekme . 
 
Za izvedbo drugih oblik tekmovanj iz prejšnjega odstavka tega člena mora organizator pred razpisom 
tekmovanja pridobiti soglasje strokovnega sveta. 
 

MEDNARODNA TEKMOVANJA 
 

21. člen 

(mednarodna tekmovanja) 
 

Mednarodna tekmovanja so rokometne tekme med klubi oziroma reprezentancami dveh članic EHF ali IHF. 
 
Uradna mednarodna rokometna tekmovanja se izvajajo v organizaciji EHF ali IHF ali drugega organizatorja, ki 
ga priznavata ti dve organizaciji. 
Neuradna mednarodna rokometna tekmovanja so tekmovanja, ki jih ne organizirata EHF ali IHF, ampak 
rokometni klubi ali reprezentance.  
 
V kolikor udeleženec uradnega mednarodnega klubskega tekmovanja ni določen že s pravili EHF ali IHF ali se 
upravičeni klub odpove nastopu, predsedstvo sprejme pravila oz. kriterije za izbor udeleženca mednarodnega 
tekmovanja.  
 

Udeležence na mednarodnih neuradnih klubskih tekmovanjih potrjuje predsedstvo RZS na predlog 
posameznega združenja in na podlagi končne razvrstitve v državnem prvenstvu in kriterijev organizatorja 
mednarodnih neuradnih klubskih tekmovanj. 
 
Tekmovanja z reprezentancami ali klubi iz držav, ki niso članice IHF, članicam RZS praviloma niso dovoljene. 
Izjemoma lahko takšna tekmovanja dopusti predsedstvo RZS. 



 

Pravilnik o rokometnih tekmovanjih Stran 9 
 

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 
 

22. člen 
                                                               (vodstvo tekmovanja) 

 
Vodstvo tekmovanja sestavljajo:  

• vodja tekmovanja, 

• predstavnik komisije za sojenje RZS, ki ga za posamezni nivo tekmovanja imenuje komisija,  

• disciplinski sodnik. 
 
Vodstvo tekmovanja za posamezno ligo izvoli interesno združenje lige na predlog klubov za obdobje dveh 
tekmovalnih sezon. Funkcija v vodstvu tekmovanja ni združljiva z opravljanjem funkcije igralca, trenerja, in 
druge uradne osebe ali funkcionarja kluba, ki tekmuje v določenem tekmovanju. Predstavnik komisije za 
sojenje lahko, kljub sodelovanju v vodstvu tekmovanja opravlja funkcijo sodnika ali delegata. 
 
Vodja prvenstvenega tekmovanja je komisar posamezne lige. Komisar 1.A lige je tudi komisar pokalnega in 
super pokalnega tekmovanja. Vodja izločilnega tekmovanja je komisar višje lige.  
 
Vodstvo tekmovanja je odgovorno združenju, ki ga je imenovalo.  
 

23. člen 
                                                              (Komisija za sojenje RZS) 

 
Komisija za sojenje RZS šteje (6) članov in jo izvoli predsedstvo na podlagi prejetih predlogov ZDRSS in ZRTS. 
 
Sestavljajo jo:  

• pet (5) predstavnikov sodniške organizacije, 

• eden (1) predstavnik trenerjev. 

Komisija za sojenje RZS je edina pristojna za podajanje strokovnih mnenj glede razlage in uporabe rokometnih 
pravil v tekmovanjih pod okriljem RZS.  
 

24. člen 
                                                                       (uradne osebe) 

 

Uradne osebe posameznega tekmovanja so: 
- komisar lige/vodja tekmovanja, 

- vodja prireditve, 

- delegat tekmovanja, 

- igralci, 

- trenerji, 

- sodniki, 

- vodja moštva, 

- zdravstveno osebje moštva, 

- druge uradne osebe moštva, ki se nahajajo na klopi za rezervne igralce, 

- časomerilci in 

- zapisnikarji. 
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Igralci, trenerji, sodniki, časomerilci in zapisnikarji morajo imeti s predpisi RZS zahtevane licence in se morajo 
na zahtevo vodstva tekmovanja identificirati s predložitvijo veljavne izkaznice.  

 

25. člen 

                                                               (delegat tekmovanja) 
 

Organizator tekmovanja lahko določi za posamezno tekmovanje delegata kot svojega uradnega predstavnika 
in določi njegove pravice in obveznosti. 
 
Dolžnost delegata je zlasti, da pred tekmo pravočasno pregleda športne izkaznice igralcev, ugotovi njihovo 
identiteto ter izpolnjevanje pogojev glede pravice nastopa in zdravniških pregledov, preveri licence trenerjev 
ter podatke o tem vpiše v zapisnik o tekmi. Delegat mora ugotoviti tudi število rediteljev in navzočnost 
zdravniške službe. 
 
Delegat je dolžan skrbeti in nadzirati, da tekma poteka v skladu z določili tega pravilnika, pravili rokometne 
igre, predpisanimi s strani IHF ter s pravili posamezne lige. 
Delegat mora biti nepristranski. Funkcija delegata tekmovanja je nezdružljiva s funkcijo sodnika (razen v 
tekmovanjih, kjer posebna pravila določajo drugače in v primeru iz 28. člena), igralca, trenerja, predstavnika 
moštva in funkcionarja kluba.  
 

26. člen 

   (igralci) 
 

Na tekmovanju lahko moštvo zastopajo igralci, ki so registrirani skladno s pravilnikom o registraciji, imajo 
veljavno licenco in zanje ne velja disciplinska sankcija prepovedi tekmovanja, ter se vpišejo v zapisnik 
tekmovanja na seznamu igralcev posameznega udeleženega moštva. 
 
Posamezni igralec lahko v isti tekmovalni sezoni nastopa največ v dveh različnih starostnih kategorijah 
hkrati:  

• v starostni kategoriji MDB lahko nastopajo igralci, ki so glede na svoj letnik rojstva razvrščeni v to 

starostno kategorijo in igralci, ki so eno leto mlajši od igralcev, ki so razvrščeni v starostno kategorijo 

MDB 

• igralec, ki je glede na letnik rojstva razvrščen v starostno kategorijo MDB lahko nastopa za dve iz med 

starostnih kategorij MDB / MDA / SDB 

• igralec, ki je glede na letnik rojstva razvrščen v starostno kategorijo MDA lahko nastopa za dve iz med 

starostnih kategorij MDA / SDB / SDA 

• igralec, ki je glede na letnik rojstva razvrščen v starostno kategorijo SDB lahko nastopa za starostni 

kategoriji SDB / SDA 

• igralec, ki je glede na letnik rojstva razvrščen v starostno kategorijo SDA lahko nastopa za starostni 

kategoriji SDA / kadeti 

• igralec, ki je glede na letnik rojstva razvrščen v starostno kategorijo kadetov lahko nastopa za 

starostni kategoriji kadetov / mladincev 

• igralec, ki je glede na letnik rojstva razvrščen v starostno kategorijo mladincev lahko nastopa za 

starostni kategoriji mladincev / članov 
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Klub in igralci so dolžni dosledno upoštevati določila »pravil rokometne igre« IHF glede opreme igralcev, ko 

nastopajo na uradnih tekmah. 

 

27. člen 

   (trenerji) 
 

Trenersko vlogo posameznega moštva na tekmovanju lahko opravljajo le trenerji, ki imajo veljavno trenersko 
licenco. 
 
Vsako moštvo, ki sodeluje na tekmovanju, mora imeti na svoji klopi trenerja z veljavno licenco. 
 
Pogoji za pridobitev licence trenerja za posamezne nivoje tekmovanj so:  
 

Nivo tekmovanja Minimalna usposobljenost/izobrazba Licenčni seminar Licenca 

1. A DRL  2. stopnja strokovne usposobljenosti – trener 
1. stopnja strokovne usposobljenosti – pom. trenerja 

min. 12 ur Licenca A 

1. B DRL / 2. DRL  1. stopnja strokovne usposobljenosti min. 12 ur Licenca B 

TEKMOVANJE MLADIH 1. stopnja strokovne usposobljenosti min. 8 ur Licenca C 

MINI ROKOMET 1. stopnja strokovne usposobljenosti ali izobrazba, ki 
daje kompetence na področju športa 

min. 4 ure Licenca D 

 
Če delegat ugotovi, da trener ne izpolnjuje pogojev, mu ne dovoli voditi ekipe v času tekme. Prav tako trener 
ne sme biti prisoten v ograjenem delu igrišča in drugih prostorih, v katerih se nahajajo igralci in drugi 
udeleženci tekme pred in med tekmo (garderobe, pisarniški prostori in drugo). 
 

27.a 
(Strokovni sodelavec) 

 
Strokovni sodelavec je »strokovno izobražen ali strokovno usposobljen delavec« po določilih Zakona o športu. 
 
Vsak klub, ki nastopa v najvišjem nivoju tekmovanja v absolutni kategoriji (članski) mora imeti pri izvajanju svoje 
dejavnosti treniranja in igranja rokometa  zagotovljeno sodelovanje s strokovnim sodelavcem, ki v skladu z zakonom in 
s svojimi pridobljenimi kompetencami lahko načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. 
 
Vsak klub mora imeti pri izvajanju svoje dejavnosti treniranja in igranja rokometa  zagotovljeno sodelovanje s strokovnim 
sodelavcem, ki v skladu z zakonom in s svojimi pridobljenimi kompetencami lahko načrtuje, organizira, izvaja in spremlja 
proces športne vadbe v tekmovanjih mlajših starostnih kategorij – »strokovni vodja mlajših kategorij«. Imenovani 
strokovni sodelavec istočasno ne more opravljati vloge strokovnega sodelavca v absolutni (članski) kategoriji. 
 
RZS vodi register »strokovnih vodij mlajših kategorij«. Klubi so dolžni do pričetka vsake tekmovalne sezone v tekmovanju 
mlajših starostnih kategorij licencirati »strokovnega vodjo mlajših kategorij«. 
Klub, ki pri izvajanju dejavnosti treniranja in igranja rokometa nima zagotovljenega »strokovnega vodje mlajših 
kategorij«, ne more sodelovati v tekmovanjih državnega prvenstva pod okriljem RZS. V kolikor se med tekmovalno 
sezono odkrije, da klub  nima strokovnega sodelavca, se klub izloči iz nadaljnjega tekmovanja. 
 

28. člen 

    (sodniki) 
 
Tekme sodijo sodniki, ki imajo veljavno licenco za rokometnega sodnika.  
 
Sodniki skladno s pravili rokometne igre sodijo potek rokometnega tekmovanja. 
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Če za tekmo ni določen delegat ali določeni delegat ne pride na tekmo, ima sodnik tudi njegove dolžnosti. 
Sodniki so dolžni priti na lokacijo igranja rokometne tekme najmanj 60 minut pred začetkom tekme, če 
specialna pravila za posamezne oblike tekmovanj ne določajo daljšega časa. 
 
Sodniki so dolžni igrišče pred tekmo pregledati. 
 
Če sodnik ugotovi, da igrišče ni primerno za igro, je dolžan svojo odločitev takoj sporočiti delegatu in 
predstavnikoma obeh ekip. Delegat je dolžan v roku 24 ur poslati pisno poročilo organizatorju tekmovanja. 
   

29. člen 

    (časomerilci) 
 
Organizator tekmovanja mora zagotoviti usposobljenega časomerilca z veljavno licenco, ki beleži trajanje 
rokometne tekme ter opravlja ostale naloge, ki so vezane na delo časomerilca skladno z vsakokratnimi 
veljavnimi rokometnimi pravili ter pojasnili rokometne igre 
 

30. člen 

    (zapisnikarji) 
 
Organizator tekmovanja mora zagotoviti zapisnikarja z veljavno licenco, ki sproti vodi zapisnik tekme ter 
opravlja ostale naloge, ki so vezane na delo časomerilca skladno z vsakokratnimi veljavnimi rokometnimi 
pravili ter pojasnili rokometne igre.  

 

31. člen 

  (zdravstvena služba) 
 

Zdravstveno službo na tekmovanju  opravlja strokovno usposobljena oseba. Podrobnejše zahteve in pogoji 
za opravljanje zdravstvene službe so določeni s pravili za posamezne oblike tekmovanj. 
 

32. člen 

                                                 (tehnični pogoji za izvedbo tekmovanj) 
 

Splošni tehnični pogoji za izvedbo rokometnih tekmovanj so predpisani v pravilniku o licenciranju, združenja 
pa lahko posebne tehnične zahteve določijo s pravili posameznih združenj.  
 

33. člen 
(kritje stroškov ponovljenih tekem in odškodnine zaradi ne odigranih tekem) 

 
Način kritja stroškov ponovljenih tekem in morebitne odškodnine zaradi ne odigranih tekem se določijo v 
pravilih za posamezne oblike tekmovanj.  
 

34. člen 
                                                                    (preložitev tekem) 

 
Vodstvo tekmovanja lahko preloži tekmo:  

• v primeru prometnih nesreč uradnega prevoznika ali prometnih zastojev, 

• v primeru elementarnih nesreč, 

• v primeru epidemije, 

• v primeru sporazuma obeh sodelujočih moštev ali 
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Pred objavljenim delegiranjem klub lahko ob soglasju nasprotnega kluba (4. alineja prejšnjega odstavka) iz 
kakršnihkoli razlogov prestavi tekmo, vendar samo na datum pred igralnim terminom določenim v 
tekmovalnem koledarju. 
 
Vsak klub lahko s posamezno mlajšo selekcijo ob soglasju nasprotnega kluba  (4. alineja prejšnjega odstavka) 
enkrat v tekmovalni sezoni iz kakršnihkoli razlogov prestavi tekmo, ki mora biti odigrana do zadnjega 
tekmovalnega kola določenega v tekmovalnem koledarju. 
 
V primeru, ko je tekma preložena ali je treba odigrati novo, se mora ta odigrati v prvem prostem terminu. 
Termin določi vodstvo tekmovanja.  
 
Zoper odločitve vodstva tekmovanja glede prestavitve tekem ni pritožbe.  
 

35. člen 

                                                        (odložitev in prekinitev tekem) 

Tekma se lahko v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za izvedbo tekmovanja, začasno ali dokončno odloži 
oziroma prekine. O prekinitvah oziroma odložitvah tekme odloča delegat ali sodnik. 
 
V primeru začasne prekinitve oziroma odložitve igre se po odpravljenih motnjah tekma nadaljuje istega ali 
najpozneje naslednjega dne.  
 
Dokončno prekinjene tekme se izvedejo ponovno po pravilih za izvedbo ponovljenih tekem, razen tekem, ki 
so dokončno prekinjene po krivdi posameznega moštva in se registrirajo skladno z določbo 38. in 41. člena 
tega pravilnika. 

 

36. člen 

                                                      (zapisnik in registracija tekme) 

O vsaki tekmi je organizator tekme dolžan sestaviti (elektronski) zapisnik in spremljajoča poročila na 
predpisanem obrazcu, v katerem morajo biti izpolnjene vse v njem navedene rubrike. 
 

Po končani tekmi zapisnik avtorizira delegat ali sodnik. 
 
Zapisnik s priloženimi poročili je potrebno najkasneje v roku 10 dni po odigrani tekmi preko informacijskega 
portala RZS vnesti v evidenco odigranih tekem, s čimer je opravljena registracija tekmovanja. Registracija se 
lahko izjemoma odloži, če je zoper odigrano tekmo vložena pritožba, in sicer do dokončne odločitve o pritožbi 
zoper odigrano tekmo. 
 

PRITOŽBA ZOPER ODIGRANO TEKMO 
 

37. člen 

(pravica do pritožbe in način vložitve pritožbe) 

Vsako od udeleženih moštev in uradne osebe lahko po zaključku tekme zoper odigrano tekmo vložijo pritožbo 
zaradi bistvene kršitve rokometnih pravil ali nepravilnosti pri organizaciji in izvedbi tekme.  

 



 

Pravilnik o rokometnih tekmovanjih Stran 14 
 

 

Moštvo mora podati pisno obrazložitev pritožbe komisarju lige osebno ali priporočeno po pošti do izteka 
prvega delovnega dneva po končani tekmi.  

 
Prepozne pritožbe komisar lige s sklepom zavrže.  

 
O pravočasnih pritožbah s sklepom odloči komisar lige. Če se s pritožbo zatrjuje bistveno kršitev pravil 
rokometne igre, mora komisar pred odločitvijo pridobiti mnenje Komisije za  sojenje RZS. 

 
Zoper odločitev komisarja lige o pritožbi in o sklepu o zavrženju pritožbe je dovoljena pritožba, o kateri odloča 
arbitražna komisija. Pritožbo zoper odločbo komisarja lige je potrebno vložiti v roku 3 delovnih dni od prejema 
odločitve komisarja lige. V pritožbi zoper odločitev komisarja lige moštvo ne more zatrjevati drugih razlogov, 
kot jih je navedlo v pritožbi zoper odigrano tekmo. Za pritožbo zoper odločbo komisarja lige je potrebno 
plačati takso v višini 250 EUR in potrdilo o plačani taksi priložiti pritožbi. Prepozne pritožbe in pritožbe, 
katerim ni priloženo potrdilo o plačani taksi, arbitražna komisija s sklepom zavrže.  

 
Vplačane pritožbene takse so prihodek RZS in se porabijo za delovanje arbitražne komisije in vodstva 
tekmovanja.  

 
Po pritožbi moštva se tekmo ponovno igra, če je ugotovljeno, da je sodnik bistveno kršil Pravila rokometne 
igre. Za bistveno kršitev Pravil rokometne igre gre, če sodnik ni uporabil ali je nepravilno uporabil kakšen 
predpis iz 5. člena tega pravilnika in je to vplivalo na izid tekme. Pri odločitvi, ki temelji na sodnikovi 
prosti/strokovni presoji, ki se nanaša na samo igro, ni mogoče govoriti o bistveni kršitvi Pravil rokometne igre. 
Temelj o presoji o bistveni kršitvi rokometnih pravil je mnenje Komisije za sojenje RZS, zoper katerega ni 
pritožbe.  
 
Če je prišlo do bistvene kršitve Pravil rokometne igre v smislu prejšnjega odstavka tega člena pri izvajanju 7-
metrovk po končanem regularnem delu tekme, se v primeru, da je pritožba upravičena, odloči, da se ponovi 
le izvajanje 7-metrovk. 

 
V primeru, da je na podlagi pritožbe ugotovljena bistvena kršitev rokometnih pravil, ki je posledično vplivala 
na izid tekme, komisar ne sme registrirati tekme in mora razpisati ponovitev tekme. Ponovljena tekma mora 
biti odigrana v terminu, ki ga določi Komisar lige.  Odločitev je dokončna, ko o pritožbi odloči komisar lige 
oziroma v primeru pritožbe zoper odločitev komisarja, ko o tej odloči Arbitražni odbor.  

 
V primeru ugotovljene kršitve pravil rokometne igre s strani sodnikov ali delegata vodstvo tekmovanja 
predlaga Komisiji za sojenje RZS uvedbo  disciplinskega postopka proti odgovornim osebam, ki so kršile pravila 
rokometne igre.  

 
Zavrnjena pritožba zoper odigrano tekmo ne izključuje možnosti preiskave ugotavljanja krivde in kaznovanja 
storilca prekrška na podlagi Disciplinskega pravilnika RZS. Ugotavljanje kršitev pravil rokometne igre s strani 
delegata ali sodnikov v primeru zavrnjene pritožbe ni mogoče obravnavati na podlagi Disciplinskega 
pravilnika RZS. Ugotavljanje kršitev rokometnih pravil ter sankcije, ki iz tega izhajajo ugotavlja Komisija za 
sojenje RZS po svojih disciplinskih postopkih. 

 
Tekma se ne more dokončno registrirati, dokler traja pritožbeni postopek. 
 
Zoper odločitev Arbitražnega odbora ni možno vložiti zahteve za varstvo zakonitosti. 
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POSEBNI PRIMERI IZGUBLJENIH TEKEM 
 

38. člen 
                                                      (izgubljena tekma zaradi kršitev) 

 
Tekma se registrira v korist nasprotnika z rezultatom 10 : 0 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 moštvo ki je v suspenzu oz. nima pravice nastopa. 
  
V primeru registracije tekme z rezultatom 10 : 0 za nasprotnika se moštvu, ki je tekmo izgubilo zaradi zgoraj 
navedenih razlogov odvzame še ena (1) točka.  
 

39. člen 
                                                                  (neprihod na tekmo) 

 
Če se ekipa 15 minut po času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču z zadostnim številom igralcev, 
se tekma ne odigra. Izjemoma sodnik počaka tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda opravičena in da 
bo ekipa prišla. Pri tem mora paziti na to, da se tekma glede na uro lahko pravočasno konca, kakor tudi na 
morebitno igranje naslednjih tekem na istem igrišču. 
  
Ekipa je dolžna razloge izostanka s tekme sporočiti vodstvu tekmovanja v 48 urah od določenega začetka 
tekme, sicer se ne glede na razlog izostanka šteje, da je izostanek neopravičen. 
 

40. člen 
                                                (predčasno prenehanje s tekmovanjem) 

 
Če ekipa preneha tekmovati pred koncem tekmovalne sezone in je odigrala več kot polovico vseh tekem v 
rednem delu, se njeni dosedanji rezultati upoštevajo, vse nadaljnje tekme pa se registrirajo v korist 
nasprotnikov z rezultatom 10:0.  
 

Šteje se, da je ekipa prenehala tekmovati, če v istem tekmovalnem letu dvakrat neopravičeno ni nastopila.  
 

41. člen 
                                   (dokončna prekinitev tekme po krivdi ene od ekip) 

 
Če je tekma dokončno prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni dolžnosti z 10:0 za 
nasprotno ekipo, če le-ta do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata.  
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42. člen 

(dokončna prekinitev zaradi višje sile) 
 

Če je posamezna tekma dokončno prekinjena zaradi višje sile se mora odigrati v prvem možnem terminu. O 
tem odloča komisar lige. 
Zaradi višje sile (pandemija, vojna, naravne katastrofe…) se lahko začasno prekinejo ali predčasno končajo 
vsa rokometna tekmovanja. 
Odločitev, o tem sprejme Predsedstvo RZS.  
V primeru, da je odigranih več kot polovica predvidenega tekmovanja, brez upoštevanja morebitne končnice, 
se določi vrstni red ekip na osnovi rezultatov zadnjega v celoti odigranega kroga tekmovanja. 
V primeru tekmovanja s kvalifikacijami v starostni kategoriji kadetov se upoštevajo tudi točke, ki jih klubi 
prenesejo v redno tekmovanje. 
V primeru predčasnega končanja vseh rokometnih tekmovanj se v starostnih kategorijah od vključno SDA 
navzdol ne razglasi državnega prvaka. 
V starostni kategoriji SDA se pri moških določi vrstni red vodilnih ekip za kategorizacijo v primeru, da so 
odigrane najmanj 3 tekme četrtfinala, pri ženskah pa se določi vrstni red vodilnih ekip za kategorizacijo v 
primeru, da so v celoti odigrane vse tekme predtekmovanja. 
V nasprotnem primeru se vsi rezultati razveljavijo. 
 

43. člen 
                                                               (prepoved nastopanja) 

 
Ekipa ne more nastopiti, če je bila kaznovana s prepovedjo nastopanja. Vse tekme, ki bi morale biti odigrane 
v času prepovedi igranja tekem, se po uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 10:0 v korist nasprotne ekipe.  
 
 

44. člen 
                                                                     (končna določba) 

 

Pravilnik o rokometnih tekmovanjih je bil sprejet na 32. zboru članov RZS dne 24.8.2020 in stopi v veljavo z 
dnem sprejetja, uporablja se od začetka tekmovalne sezone 2020/2021 dalje.  
 
Ljubljana, 24.8.2020    
         

Rokometna zveza Slovenije 
 
Franjo Bobinac 

        Predsednik 


