
 

 
 

IO MNZ Celje in        Celje, 20.07.2014 
Komisija za priznanja pri MNZ Celje 
 
 
 
 
Zadeva: Razpis za podelitev priznanj MNZ Celje 
 
 
 
Obveščamo vas, da je IO MNZ Celje v skladu z določili 27. člena Statuta MNZ Celje in 
pravilnika o priznanjih MNZ Celje na svoji 23. seji, dne 18.07.2014 sprejel sklep o razpisu 
za podelitev priznanj MNZ Celje ob 75. letnici ustanovitve MNZ Celje. 
 
Pravilnik o priznanjih MNZ Celje določa, da se za izjemne zasluge in dosežke pri delu in 
razvoju nogometa v MNZ Celje, lahko podeli priznanja MNZ Celje, nogometašem, 
športnim delavcem in drugim posameznikom in drugim organizacijam. 
 
Članice lahko na podlagi določil Pravilnika o priznanjih MNZ Celje, predložijo predloge s 
pisnimi utemeljitvami za podelitev naslednjih priznanj:  
 
Priznanje MNZ Celje   (4. člen Pravilnika o priznanjih) 
Plaketa MNZ Celje       (5. člen Pravilnika o priznanjih) 
Častni član MNZ Celje (6. člen Pravilnika o priznanjih) 
 
IO MNZ Celje je na svoji 23. redni seji dne 18.07.2014, sprejel sklep, da se ob počastitvi 
75. letnice ustanovitve MNZ Celje, podeli tudi:  
 
Zlate plakete:  
vsem še živečim predsednikom, ki so vodili MNZ Celje, še delujočim klubom 
ustanoviteljem naše zveze in posameznikom, ki delujejo aktivno v nogometu najmanj 30 
let in so s svojim delom promovirali MNZ Celje v širšem slovenskemu prostoru. 
 
Srebrne plakete: 
posameznikom, ki so najmanj 25 let uspešno delovali v nogometu in ob tem promovirali 
tudi MNZ Celje v širšem slovenskem prostoru. 
 
Bronasta plaketa: 
posameznikom, ki so najmanj 15 let uspešno delovali v nogometu in ob tem promovirali 
tudi MNZ Celje v širšem slovenskem prostoru. 
 
 
 
 



 

 
 

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da najkasneje do ponedeljka 18.08.2014 vaše 
predloge s pisnimi utemeljitvami, upoštevajoč določila Pravilnika o priznanjih MNZ Celje, 
pošljete na sedež MNZ Celje, s pripisom za Komisijo za priznanja pri MNZ Celje. 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo sekretar MNZ Celje g. Viktor Maurer (041 747 055) 
in predsednik komisije za priznanja pri MNZ Celje g. Jože Slivšek (041 625 546). 
 
V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Komisija za priznanja pri MNZ Celje 


