
  

 

 

 
DISCIPLINSKI SODNIK 

Datum: 19. 11. 2016 
  Številka: 15-1532/2016 

- g. Jan Vadnjal (MARK OLIMPIJA-KRIM - KD); 
- rokometna sodnika g. Vili Knez in g. Denis Arlič; 
 

OBVESTILO O UVEDBI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 
zoper igralca Jana Vadnjala (MARK OLIMPIJA-KRIM - KD) 

 
Spoštovani, 
 
na podlagi prijave komisarja lige g. Gorana Debelaka z dne 17. 11. 2016, prejeto dne 17. 
11. 2016 je disciplinska sodnica dne 19. 11. 2016 uvedla disciplinski postopek zoper igralca 
Jana Vadnjala (MARK OLIMPIJA - MARK OLIMPIJA-KRIM - KD). 
Dne 12. 11. 2016 je bila odigrana tekma med moštvoma ŠD MOKERC IG in MARK OLIMPIJA – 
KRIM  na Igu, na kateri naj bi igralec Jan Vadnjal v 59. Minuti, ko sta mu sodnika dosodila 
prestop, z rokama udaril po parketu in si tako prislužil drugo 2-minutno izključitev. V času 
prestajanja izključitve naj bi na klopi skakal in protestiral na vsako sodniško odločitev, za 
kar je v 60. minuti prejel diskvalifikacijo s pisno prijavo. 
 
Igralec Jan Vadnjal je osumljen storitve disciplinskega prekrška po 1. odstavku 32. člena 
DPRZS z dne 28. 6. 2016. 
 
Igralca pozivam, da v skladu s 66. členom DPRZS poda dodatno izjavo v zvezi z zgoraj 
navedenimi očitki iz prijave z dne 17. 11. 2016. 
Rokometna sodnika naprošam, da v skladu s 66. členom DPRZS podajo morebitno dodatno 
pisno pojasnilo o dogodku na zgoraj navedeni tekmi 
Dodatno izjavo oziroma pisno pojasnilo pošljite na elektronski naslov: 
tekmovanje@rokometna-zveza.si. 
 
V skladu s 66. členom DPRZS ima vsak storilec prekrška pravico podati izjavo takoj po 
tekmi, dodatno izjavo pa lahko poda disciplinskemu organu samo v elektronski obliki 
najkasneje v roku 48 ur po tekmi, oziroma 48 ur po prejemu obvestila o uvedbi 

disciplinskega postopka, če ne gre za prekršek storjen na tekmi. Disciplinski organ lahko 
storilca prekrška povabi na dodatno zaslišanje ali podajo dodatnih pisnih pojasnil, v kolikor 
oceni, da je to potrebno. V kolikor storilec prekrška ne pride na zaslišanje oziroma ne 

poda dodatnih pisnih pojasnil, lahko organ odloči na osnovi zbranih podatkov. 
 
 
S spoštovanjem, 
disciplinska sodnica 
Nina Tomić 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
POSLATI: 
 
- 1 x naslovnikom; 
- 1 x prijavitelju; 
- 1 x arhiv. 
 

Priloga: 

- prijava v disciplinski postopek s preostalo dokumentacijo. 

 

 


