
 

 
 

 
Št. seje: 25/1415 – DS 
Celje, 24.06.2015 
 

ZAPISNIK 
 
 
25/1415 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v SREDO, 24.06.2015,  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: 
 
Sklep štev. 229       -        NK MONS CLAUDIUS                               
Sklep štev. 230       -        NK LAŠKO                                                 
Sklep štev. 231       -        NK VRANSKO 
Sklep štev. 232       -        NK ŽALEC 
Sklep štev. 233       -        NK ŠMARJE PRI JELŠAH 
Sklep štev. 234       -        KNK ODRED KOZJE 
Sklep štev. 235       -        ND DRAVINJA 
 
OBRAZLOŽITEV SKLEPOV: 
 
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.: 230 -  Ekipi NK LAŠKO, 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. 
 
Sklep št.: 232 -  Ekipi NK ŽALEC, 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.: 233 -  Ekipi NK ŠMARJE PRI JELŠAH, 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.: 234 -  Ekipi KNK ODRED KOZJE, ki do 24.6.2015 ni poravnala svojih denarnih 
obveznosti do 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.: 235 -  Ekipi ND DRAVINJA, ki do 24.6.2015 ni poravnala svojih denarnih obveznosti do  
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. 
 
 
  
                                                                      
                                                                                          Selim Alič 
                                                                            Disciplinski sodnik  MNZ Celje                                                                                            
                                                                             
 
 
 
PRAVNI POUK: 
Na podlagi 8. odstavka 39. člena DP NZS proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena. 


