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Štev. dokumenta : 23/2016/17  Ptuj, 9.5.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
23/2016-17 obravnave disciplinskega sodnika 2.SML/2.SKL-VZHOD, ki je bila v torek  
9. maj 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) 
sprejel in izdal naslednje 

S K L E P E 
 

2.SML-VZHOD 23. krog 3.5.2017  

 
Disciplinskih prekrškov ni bilo. 

 

2.SKL-VZHOD 23. krog 3.5.2017 

 
Disciplinskih prekrškov ni bilo. 
 

2.SML-VZHOD 24. krog 6-7.5.2017  
 

NORKA GT JARENINA : NK MB TABOR 
 

Trener ekipe NORKA GT JARENINA Vidko KARMEL ni imel pravice voditi tekme kot glavni 
trener, saj je le-to funkcijo že opravljal na kadetski tekmi v vlogi glavnega trenerja. Na 
podlagi določil čl. 9/1, 24. in 25.  in v povezavi s 13. členom DP izreče denarna kazen v višini 50,00 
EUR. 

BREŽICE 1919 : NŠ ZAVRČ 
 

Glavni trener ekipe NŠ ZAVRČ Aleksander PETROVIČ, ki je bil vpisan v zapisnik, ni bil prisoten 
na tekmi, zato se NŠ ZAVRČ na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. in v povezavi s 13. členom DP 
izreče denarna kazen v višini 50,00 EUR. 
 

KETY EMMI BISTRICA : NK MALEČNIK 
 

Igralec ekipe NK MALEČNIK David LETNIK je bil izključen v 88. minuti tekme zaradi 
brezobzirne igre, za kar je prejel drugi rumeni karton se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. 
člena DP, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/tekmi 
 

DRAVINJA : NK DRAVA PTUJ 
 

Igralec ekipe NK DRAVA PTUJ Matic ZELENIK je bil izključen v 55. minuti tekme zaradi 
udarjanje nasprotnega igralca , zato se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena DP, igralcu 
za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/tekmah 
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Igralec ekipe DRAVINJA Žiga BRUMEC je bil izključen v 48. minuti tekme zaradi brezobzirne 
igre, za kar je prejel drugi rumeni karton se na podlagi določil 9/2., 19/1. in 20. člena DP, 
igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/tekmi 

 
Glavni trener ekipe  DRAVINJA Peter PEC je bil v 42. minuti tekme odstranjen iz ograjenega 
dela igrišča zaradi nešportnega obnašanja, zato se DRAVINJA na podlagi določil čl. 9/1, 24 in 
25. in v povezavi s 13. členom DP izreče denarna kazen v višini 100,00 EUR in po odstranitvi 
nadaljeval z žalitvami in grožnjo sodnikom, zato se na podlagi določil 9/2. in 24. člena DP, 
predstavniku ekipe za ta prekršek izreče kazen prepovedi dostopa do garderob in uradnega 
tehničnega prostora na 4 /štirih/tekmah 
 
 

2.SKL-VZHOD 24. krog 6-7.5.2017  
 

BREŽICE 1919 : NŠ ZAVRČ 
 

Glavni trener ekipe NŠ ZAVRČ Predrag DOBROTIČ, ki je bil vpisan v zapisnik, ni bil prisoten na 
tekmi, zato se NŠ ZAVRČ na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. in v povezavi s 13. členom DP 
izreče denarna kazen v višini 50,00 EUR. 
 

DRAVINJA : NK DRAVA PTUJ 
 

Domača ekipa za tekmo ni imela prisotne osebe za nakazovanje menjav in pobiralcev žog 
zato se DRAVINJA  na podlagi določil čl. 9/1, 18. in 25. in v povezavi s 13. členom DP izreče 

denarna kazen v višini 50,00 EUR. 
 
PRAVNI POUK: 

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema 
zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan 
pritožbenega roka priporočeno, po pošti na naslov NZS, Predoslje 40a, 4000 Kranj  in vplačana 
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:33000-0000606726. Potrdilo o plačani pritožbi mora biti 
priloga k poslani pritožbi. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe 
NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega 
postopka. 

 
     Disciplinski sodnik: 
  Janez JANŽEKOVIČ l.r. 


