
 

Številka: 2009/2012 

Datum: 15. 10. 2012 

ZAPISNIK 

9. seje disciplinskega sodnika, ki je bila 15. 10. 2012 v prostorih MNZ Ljubljana, Vodnikova 155 v 

Ljubljani. 

1. Mladinska liga  6. krog 

Izključenemu igralcu Kljundžid Andrej (ND Slovan), ki je zaradi udarjanja nasprotnega igralca z roko v 

predel telesa prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/3 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. 

Izključenemu igralcu Babuder Tilen (NK Litija), ki je zaradi udarjanja nasprotnega igralca z glavo v 

predel telesa prejel rdeč karton, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/3 ter členom 10. DP 

NZS, izreka prepoved nastopanja na TREH (3) tekmah. Pri izreku višine kazni se je upoštevalo 

igralčevo opravičilo sodniku po tekmi. 

Igralec Burnič Denis (NK Litija) je na tekmi med ekipama ND Slovan – NK Litija, odigrane dne 6. 10. 

2012, po izključitvi svojega soigralca pritekel do sodnika, ga prijel za roko in ga odrinil, za kar je prejel 

rdeč karton ter bil izključen. Po izključitvi je nadaljeval z grožnjami, umirili so ga šele soigralci. Zato se 

mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1,5 ter člena 10 DP NZS igralcu izreka prepoved 

nastopanja za dobo 7. mesecev. Kazen mu začne teči 11. 10. 2012 in se mu izteče 10. 5. 2013. Pri 

izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost, kakor tudi njegovo opravičilo sodniku po 

koncu tekme. 

DISCIPLINSKI SODNIK 

Ludvik Faflek l.r 

Opozorilo vsem klubom:  
V kolikor kateri od klubov v naslednjem krogu (9. krog) ne bo pravočasno poslal  poročila o 
tekmi, bo v skladu s 45. členom 2. alineja tekmovalnih propozicij MNZ  Ljubljana 
disciplinsko obravnavan. 

 
 
PRAVNI POUK: Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe MNZ 

Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika disciplinskega sodnika na spletni strani MNZ 

Ljubljana Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po 

pošti in je vplačana taksa v višini 160€. 


