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ZAPISNIK 

23. KORESPONDENČNE (DOPISNE) SEJE IO MNZ MARIBOR 
 
 
v skladu s Statutom MNZM in Poslovnika o delu IO MNZM  je predsednik sklical 23. 
korespondenčno sejo IO od ponedeljka, 4. 4. 2016,  do srede, 6. 4. 2016 v zvezi predlogov Komisije 
za priznanja MNZM za plakete funkcionarjem za leto 2015 
 

ZAČETEK: 4. 4. 2016 ob  14:09 
     KONEC: 6. 4. 2016 ob  00:00 

 
 
1. Samo DVORŠAK,  
 
za pomembni prispevek pri razvoju nogometa: 
 

- dolgoletni predsednik ŠD Partizan Pesnica,  
- bivši član organov MNZM,  
- predvsem pa zaslužen za posodobitev nogometnih igrišč in glavnem igrišču NK 

Pesnica. 
 
2. Srečko GORINŠEK,  
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

- bivši član organov MNZM 
- dolgoletni predsednik NK Starše,  
- zaslužen pri razvoju infrastrukture na objektih NK Starše – sanitarno garderobnih 

objektov in pomožnega vadbenega igrišča  z razsvetljavo itd.  
 
3. Jože GRABER,  
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

-  dolgoletni predsednik NK Kungota,  
-  predvsem pa zaslužen za razvitost športnih objektov in razvoj nogometne igre v    

 kraju Kungota. 
 
 
4. Franc CERLE,  
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
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-  bil  je dolgoletni igralec v večjih nogometnih klubih (Pohorje, Kovinar, Pobrežje).  
-  Sedaj je trener  v organizacijskih v organih MNZM – ZNT Maribor ter zelo aktiven     

 pri vzgoji mlajših nogometašev. 
 
 
5. Teodor KOČEV, 
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

- bil je dolgoletni igralec in trener. 
- Sedaj  aktivno sodeluje v organih ZNT Maribor. 

 
 
6. Jože KARMEL,  
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

- bil je  dolgoletni igralec,  
- vodja tekmovanj MNZM, 
- inštruktor v MNZM. 
- Sedaj deluje kot trener in je organizacijski delavec v organih MNZM, ZNT Maribor 

in NZS. 
 
 
7. Vili PAVC, 
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

-  dolga leta je bil sodnik, inštruktor, kontrolor sojenja in vodilni funkcionar v ZNSS    
 ter v organih MNZM in MDNS Maribor. 

-  Sedaj opravlja funkcijo predsednik Komisije za predpise MNZM. 
 
8. Silvo BOROŠAK,  
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

- bil je  dolgoletni igralec, sodnik,  
- Sedaj je organizacijski delavec v organih MNZM, MDNS Maribor in ZNS Slovenije, 

in je dolgoletni predsednik MDNS Maribor in kontrolor sojenja.  
 
9. Bojan PETEK, 
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa:   
 

- bil je dolgoletni igralec. 
- Sedaj je  trener  v NK Miklavžu in  organizacijski delavec v MNZM, ZNT Maribor in 

ZNSS. 
 
 
 
 



10. Tomislav PROSEN, 
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa:  
 

- bil je  dolgoletni vrhunski nogometaš,  
- kasneje pa trener in strokovni delavec. 

 
 
11. Borut JARC, 
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa: 
 

- bil je  dolgoletni igralec,  
- trener PRO – UEFA večjih 1. Ligaških klubih. 
- Sedaj je selektor in koordinator mlajših selekcij Slovenije  in je aktivni predsednik 

ZNT Maribor in podpredsednik MNZM. 
 
 
12. Božo KNUPLEŽ,  
 
za pomemben prispevek razvoju nogometa: 
 

- bil dolga leta dejaven v NK Malečniku kot predsednik in podpredsednik,  
- deloval je  v organih MNZM ter v MDNS Maribor. 

 
 
13. Peter PRIDIGAR, 
 
za pomemben prispevek pri razvoju nogometa:  
 

- že dolga leta dejaven v NK Radvanje, predvsem na področju organizacijskega dela.  
 
 
14. Boris PISNIK, 
 
za pomemben prispevek v razvoju nogomet: 
 

- bil je dolgoletni igralec. 
- Sedaj je trener v NK Limbuš Pekre in dejaven v organih MNZM in ZNT Maribor. 

 
 
15. Silvo TKALČIČ, 
 
za pomemben prispevek v razvoju nogometa:  
 

- bil je  eden od ustanoviteljev NK Dogoše, 
- v  klubu deluje več kot 40 let, najprej kot igralec in kot funkcionar, 
- bil je dolgoletni nogometni sodnik, 
- deloval je v večjih organih MNZM in MDNS Maribor. 
- Sedaj je predsednik NK Dogoše in opravlja funkcijo delegata in kontrole sojenja.  

 
 



16. Drago KRAŠEVEC, 
 
za pomemben prispevek v razvoju nogometa:  
 

- deloval je v NK Peca več kot 50 let, 
- bil je dolgoletni igralec, 
- opravljal različne funkcije v NK Peca,  
- bil je dolgoletni trener mlajših selekcij od U-7 do U-19. 

 
Predloge komisije in predlog sklepa so potrdili: 
 
Silvo BOROŠAK (e-pošta, 4. 4. ), Bogdan ŠUPUT (e-pošta, 4. 4. ), Milan JARC (e-pošta, 4. 4.), 
Aleš TIHEC (e-pošta, 4. 4. ), Egon REPNIK (e-pošta, 4. 4. ), Sebastijan HARC (e-pošta, 4. 4.), 
Robert ČRNČEC (e-pošta, 5. 4. ), Rok HUBER (e-pošta, 5. 4. ), Borut JARC (e-pošta, 5. 4. ), 
Bojan PETEK (sporočilo po mob. tel., 6. 4. 2016)  
 
 
Do 6. 4. 2016 ni glasoval: Boštjan DAMIŠ 
 
 
Od enajstih (11)  članov IO je glasovalo in potrdilo predloge Komisije za priznanja 
MNZM  in predlog sklepa deset (10) članov IO: 
 
 
SKLEP:  IO potrjuje predloge Komisije za priznanje MNZM za leto 2015, ki se podelijo       
    funkcionarjem, za njihove pomembne prispevke v razvoj nogometa, na Skupščini    
    MNZM.             
 
 
 
 
 
Maribor, 7. 4. 2016 
 
 
 
 
  Zapisala:                                                                                                                  Predsednik 
  Simona Pezdirc, l.r.                                                                                              Milan Jarc, l.r. 


