
 

Številka: 6713-4/2022-10 

Datum: 14. 10. 2022 

 

 

Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v rokometu za dijake 

 

Spoštovani. 

 

Posredujemo vam razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v rokometu za dijake. Tekmovanje bo 

potekalo na zunanjih igriščih ali v dvoranah srednjih šol Ljubljane. Prve tekme se bodo pričele po 

zaključku prijav. 

 

Glede na število prijavljenih ekip, se bo določil sistem tekmovanja. 

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si). 

 

Prijave preko spleta bodo možne od 14. 10. (od 15.00) do 21. 10. 2022 (do 24.00). 

 
1. IZVAJALEC 
 

SREDNJE ŠOLE: 

 

Za medšolska tekmovanja v ekipnih športih na področnem nivoju srednje šole zagotovijo prostor 

za igranje tekem na svojih objektih. Med seboj se dogovorijo za čas in kraj izvedbe tekem ter o 

tem pravočasno obveščajo zunanjega izvajalca. 

 

ZUNANJI IZVAJALEC: 

 

Zunanji izvajalec bo poskrbel za sodniško službo ter objavo urnikov in rezultatov na spletu: 
Rokometni klub Olimpija, Celovška cesta 25, Ljubljana 
Aleš Veber 

tel.: 040 218 257  
e-pošta: info@rkolimpija.si 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje za dijake bo od zaključka objave razpisa do 18. 11. 2022 za ekipe, ki se bodo prijavile v 
skupino, kjer bodo tekmovale za uvrstitev na državno prvenstvo.  Za ostale ekipe se tekmuje lahko do 
konca šolskega leta. Tekme se lahko igrajo v vsaki šolski športni dvorani ali na zunanjem šolskem 
igrišču. Niso pomembne točne dimenzije nogometnega igrišča. Sistem in urnik se bo določil po 
končanih prijavah. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko dijaki srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
 
 
 
 

https://www.timingljubljana.si/aslj/tekme.asp
mailto:info@rkolimpija.si


 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
Tekmovanja potekajo po naslednjih določilih: 

- tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki, letnik 2004 in mlajši, 

- igra se po pravilih RZS, pravilih iz Informatorja in določilih tega razpisa,  

- tekmovanje bo potekalo po liga sistemu v jakostnih skupinah, 
- igralni čas je 2 x 15 minut s 5 minutnim odmorom. 

 
5. IZVEDBA TEKMOVANJA 
 
SKUPINA ZA UVRSTITEV NA DRŽAVNO PRVENSTVO: 
 

- srednje šole poskrbijo za organizacijo tekem, 
- srednje šole se med seboj dogovorijo za kraj in čas igranja tekem, 
- šole pravočasno sporočijo zunanjemu izvajalcu kraj in čas tekmovanja,  
- zunanji izvajalec bo zagotovil sodnike na tekmah, 
- zunanji izvajalec bo skrbel za vnos urnikov in rezultatov, v aplikacijo ter podelitev priznanj 

najboljšim ekipam, 
- tekme na področnem nivoju se morajo zaključiti do 18. 11. 2022. 

 

SKUPINA, KJER SE TEKMUJE SAMO NA PODROČNEM NIVOJU, BREZ UVRSTITVE NA 

DRŽAVNO PRVENSTVO: 
 

- srednje šole poskrbijo za organizacijo tekem, 
- srednje šole se med seboj dogovorijo za kraj in čas igranja tekem, 
- šole pravočasno sporočijo zunanjemu izvajalcu kraj in čas tekmovanja,  
- zunanji izvajalec bo zagotovil sodnike na tekmah, 
- zunanji izvajalec bo skrbel za vnos urnikov in rezultatov, v aplikacijo ter podelitev priznanj 

najboljšim ekipam, 
- tekme se morajo zaključiti do konca šolskega leta. 

 
6. PRIZNANJA 
 
Prve tri ekipe prejmejo pokale. Igralci prejmejo medalje.  
 
7. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 

Na državno tekmovanje se uvrstita prvi dve ekipi MI iz skupine za uvrstitev na državno prvenstvo. 

 

 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Strokovni sodelavec II 

rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562 

      

 

 

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

                                Marko Kolenc 

                                             Sekretar – vodja oddelka 
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