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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
Sklep št.: VT - 63/1718 
 
 
ŠD Radlje ob Dravi je dne 13. 3. 2018, zaprosilo vodstvo tekmovanja, da bi njihovo člansko ekipo začasno vodil 
trener Igor Korošak, ki ima »C« licenco. 
 
Pri preverjanju veljavnosti trenerjeve licence preko ZNT Maribor je bilo ugotovljeno, da trener nima potrjene 
»C« licence za tekočo sezono, tako da je bil o tem obveščeno ŠD Radlje ob Dravi. Po vnovičnem preverjanju 
pogojev dne 23. 3. 2018 je bilo ugotovljeno, da si je trener podaljšal licenco za tekočo sezono. 
 
Na podlagi 3. odstavka 38. člena TPr MNZM, se trenerju Igorju Korošaku, kateri ima potrjeno »C« licenco, 
dovolilo voditi člansko ekipo NK Radlje v obdobju od 21. 3. 2018, do 21. 4. 2018. 
 
Sklep št.: VT - 64/1718 
 
 
ŠD Marjeta na Dravskem polju je 21. 3. 2018, zaprosilo vodstvo tekmovanja, da bi njihovo člansko ekipo 
začasno vodil trener Boštjan Kirbiš, ki ima »C« licenco. 
 

Pri preverjanju veljavnosti trenerjeve licence je bilo ugotovljeno, da ima trener potrjeno licenco za tekočo 
sezono, tako da se trenerju Boštjanu Kirbišu, na podlagi 3. odstavka 38. člena TPr MNZM, dovolilo voditi člansko 
ekipo ŠD Marjeta na Dravskem polju v obdobju od 21. 3. 2018, do 21. 4. 2018. 
 
 
Sklep št.: VT - 65/1718 
 
Vse tekme, ki so bile delegirane na nedeljo, 1. 4. 2018, se zaradi praznika (velikonočna nedelja), prestavijo na 
ponedeljek, 2. 4. 2018. Podrobnosti so razvidne v programih tekmovanja posameznih kategorij. 
 

 

Maribor, 23. 3. 2018 
  
 
 
                              Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanj MNZ Maribor 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 6100 0000 8794 367 
(Delavska hranilnica Maribor). Zainteresiran klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Obrazloženo pritožbo je 
potrebno poslati vodji tekmovanja pismeno v dveh /2/ dneh po odigrani tekmi, pri čemer kot dokaz pravnomočnosti 
velja poštni žig priporočene pošiljke 102. čl. TP MNZM/. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih 
/8/ dneh od prejema sklepa oz. od objave sklepa /104. čl. TP MNZM/. O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za 
pritožbe MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka, pri čemer kot dokaz 
pravnomočnosti velja poštni žig priporočene pošiljke. 
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