
 

 
 

 
Št. seje: 25/1415-6 – DS 
Celje, 20.08.2015 
 

ZAPISNIK 
 
 
25/1415-6 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v četrtek, 20.08.2015,  in na 
kateri je na podlagi 1. odstavka 27. in 29. člena Disciplinskega pravilnika NZS (v nadaljevanju DP 
NZS) in tekmovalnih pravil MNZ Celje v nadaljevanju TPR, disciplinski sodnik sprejel in izdal 
naslednje sklepe: 
 
Dne 24.6.2015 je disciplinski sodnik sprejel: 
 
Sklep štev. 229       -     NK MONS CLAUDIUS    
Sklep štev. 231       -     NK VRANSKO    
 
 
OBRAZLOŽITEV SKLEPA: 
 
Sklep št.: 229 -  Ekipi NK MONS CLAUDIUS, ki do 24.6.2015 ni poravnala svojih denarnih 
obveznosti do uradnih oseb in  MNZ Celje se izrekata disciplinska ukrepa, SUSPENZ in 
PREPOVED PRESTOPNIH DEJAVNOSTI, ukrepa veljata dokler ekipa ne poravna svoje 
obveznosti. Ukrepa začneta veljati s 25.6.2015. 
 
Sklep št.: 231 -  Ekipi NK VRANSKO, ki do 24.6.2015 ni poravnala svojih denarnih obveznosti do  
uradnih oseb in MNZ Celje se izrekata disciplinska ukrepa, SUSPENZ in PREPOVED 
PRESTOPNIH DEJAVNOSTI, ukrepa veljata dokler ekipa ne poravna svoje obveznosti. Ukrepa 
začneta veljati s 25.6.2015. 
 
 
Dne  19.08.2015 sta obe ekipi poravnala obveznosti zato se oba sklepa prekličeta. 
 
  
                                                                      
                                                                                          Selim Alič 
                                                                            Disciplinski sodnik  MNZ Celje                                                           
                                                                             
 
 
PRAVNI POUK: 
Na podlagi 39. člena DP NZS ima igralec ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema/objave  tega sklepa 
podati pisno pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca na podlagi prejetega/objavljenega sklepa o izrečenem ukrepu obvešča 
klub, kot to določa 38. člen DP NZS. Zato se šteje, da je pritožba vložena pravočasno, če je oddana s priporočeno 
pošiljko na pošti zadnji dan pritožbenega roka, ki velja od takrat, ko je sklep o disciplinski kazni objavljen na spletu MNZ 
Celje.  
Pritožbo je treba nasloviti na IO MNZ Celje, ki jo bo obravnaval le, če bo v pritožbenem roku iz 1. odstavka plačana 
pritožbena taksa v višini 200 €. Dokazilo o plačani pritožbeni  taksi je potrebno priložiti k pritožbi. Pritožba ne zadrži 
izvršitve kazni. 


