
Miran Müllner – predsednik športne zveze Nova Gorica  

 

Miran Müllner, Grčna 8, 5000 Nova Gorica e-mail: miran.mullner@gmail.com 

GSM : 00386 51 628 194  

 

 
Spoštovani športniki udeleženci kongresa  
 
Dovolite mi, da Vam kot predsednik športne  zveze Nova Gorica in član strokovnega 
sveta športa za vse pri OKS predstavim  moj  športni  pogled, ki se je  vedno in povsod  
povezoval  z mojim delom na Slovenskih železnicah kjer sem zaposlen že od leta 1982. 
Kot organizatorju 1.poslovnih iger v Novi Gorici  me še posebej veseli  dejstvo, da so 
se pozivu OKS k temu projektu množično odzvali tudi moji sodelavci železničarji.  
Zdrav športen življenjski slog ohranja posameznika in družbo vitalno, sposobno za 
delo, zmanjšuje zdravstvena tveganja in je vrednota, ki sem ji tudi sam  vedno sledil in 
jo danes kot športni funkcionar in rekreativec poskušam na najboljši način prenesti na  
prihodnje rodove.  
Prav železničarji, ki predstavljamo  enega  največjih podjetij v Sloveniji,  s svojo bogato 
športno tradicijo, ohranjanjem poslovnih  pravil in organiziranostjo podjetja 
predstavljamo  vrednote, ki so pomembne za najširši krog poslovne  populacije in so 
tesno povezane s športnim načinom življenja. 
MISEL : 
Z znanjem, nadgradnjo in vzpostavljanjem organizacijskega okolja na področju Športa 
za vse  ter v harmoniji združevanja kakovosti telesa, volje in misli ustvarjamo in 
spodbujamo  športni način življenja, ki bo temeljil na veselju do sodelovanja in 
spoštovanju osnovnih človeških etičnih principov, ki ga zagovarja olimpizem tudi na 
poslovnem področju. 
 
Športni pozdrav  
Miran Müllner 
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Moj športni CV 
 
Miran Müllner 
 
Star sem 52 let, rojen 09.septembra 1964 na Jesenicah, državljan Republike 
Slovenije, poročen – oče, živim v sončni Novi Gorici v družinski hiši; 
 
OSEBNE LASTNOSTI:   pozitivna usmerjenost, sistematičnost, delavnost, lojalnost;  
 
HOBI: smučanje, plavanje, kolesarjenje, nogomet, futsal, pohodništvo, jadranje 
 
 IZOBRAZBA IN DELO : Inženir logistike, zaposlen na SŽ , 35 let delovne dobe,  
doma imamo družinsko gostinsko podjetje 
 
ZNANJE, IZKUŠNJE IN REFERENCE V ŠPORTU : 
 
-    od leta 1984 do leta 1995 kot igralec sodeloval na treh zaključnih      
     turnirjih za državnega prvaka Slovenije v malem nogometu (1 x Škofja      
     Loka in 2x Ptuj)za KMN Hlapi iz Nove Gorice 
- od leta 1984 do leta 1995 kot igralec sodeloval na treh zaključnih      turnirjih za 

državnega prvaka Slovenije v malem nogometu (1 x Škofja      Loka in 2x Ptuj)za 
KMN Hlapi iz Nove Gorice 

- igral za NK Renče v 3.SNL-Zahod 
- v sezoni 95/96 igral za KMN Šanpier  Hlapi iz  Nove Gorice v  1. slovenski ligi 

malega nogometa  ( osvojen pokal za FAIR PLAY) nakar sem zaradi poškodbe 
prenehal z aktivnim igranjem 

- v sezoni 96/97,97/98 in 98/99 vodja tekmovanja 2. SLMN-zahod pri NZS, v tem 
času opravil izpit za sodnika in opravljal funkcijo delegata v 1. in 2. SLMN 

- opravljeno šolanje za trenerja C in B ter D (Futsal) 
- leta 1997 prejel za desetletno  delo v športu bronasto  Bloudkovo značko 
- leta 1999, trener v Ita Palmanova (ITA) – A 2  
- leta 1999/00, trener v KMN JDG Nova Gorica (SLO) in selektor reprezentance  

2.SLMN-Zahod 
- za potrebe udeležencev seminarja trener C-Futsal izdelal delovno gradivo in 

predaval  na temo Testiranja v Futsalu 
- leta 2000/01, trener v Area Verde – Monfalcone (ITA)- C 
- leta 2001/02 in 2002/03, trener v Torriana – Gradisca (ITA)-C 
- leta 2003/04 , trener v KMN Puntar Alpkomerc – Tolmin , 2. mesto v državnem 

prvenstvu in zmagovalci pokala NZS v Futsalu  – naj ekipa občine Tolmin za leto 
2004 

- leta 2005/06 prvi del sezone  trener v Calcetto Manzano ( ITA) – B  , drugi del 
sezone trener v KMN Gorica – Slovenica Agencija Kravos 

    ( 2. mesto v državnem prvenstvu) 
- vodja programa mladi in v.d. futsal selektorja U-21 v  Ribnici in  Novi Gorici  2005   
- član trenerskega odbora, za potrebe slušateljev Futsal šolanja izdelal delovno 

gradivo in predaval na temo Taktika v Futsalu (2004 in 2005) 
- sezona 2006 /07 trener v KMN Gorica AS Kravos 
- na spletnem portalu Kapodol objavil več strokovnih člankov na temo Futsal 
- od leta 2005 do 2009 član Komisije za mali nogomet pri NZS 
- leta 2008 prejel za dvajsetletno delo v športu srebrno Bloudkovo značko 
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- sezona 2007/08 športni direktor v KMN Gorica;  osvojitev naslova državnih prvakov 
Slovenije  

- sezona 2008/09  športni direktor v  KMN Gorica ; 2. mesto  na UEFA Futsal Cupu 
v Podgorici ,  zmaga na UEFA Futsal CUP u v Helsinkih nad državnimi prvaki 
Malte, Irske in Finske ter uvrstitev med 24 najboljših klubov v Evropi 
2. mesto  na UEFA Futsal Cupu v Podgorici ter uvrstitev med 16 najboljših klubov 
v Evropi 
3. mesto na UEFA Futsal Cupu v belgijskem  Charleroi - u 

- sezona 2008/09 športni direktor v KMN Gorica - osvojitev naslova slovenskega 
pokala MUNICH X  

- sezone 2009-2013 član nadzornega odbora ND Gorica 
- sezone 2013 – 2017 član disciplinske komisije ND Gorica 
- od leta 1996 – 2010 podpredsednik medobčinske nogometne zveze Nova Gorica  
- 2013 predsednik veteranske sekcije ND Gorica  
- od leta 2002 član mestnega sveta MO Nova Gorica 
- od leta 2002 – 2006 Član odbora za šolstvo, šport in kulturo v mestni občini Nova 

Gorica  
- od 2006 -2010 Predsednik odbora za šolstvo, šport in kulturo v mestni občini Nova 

Gorica   
- od 2013 predsednik športne zveze Nova Gorica 
- od 2014 član strokovnega sveta športa za vse pri OKS 
 
 
PREDSTAVITEV PODJETJA SLOVENSKE ŽELEZNICE 
 
Skupina Slovenske železnice je koncern devetih slovenskih železniških družb. V 
mednarodnem in notranjem prometu skrbimo za varne in hitre prevoze tovora in 
potnikov ter celotno logistiko na enem mestu, kot tudi za vzdrževanje vozil in vodenje 
prometa po železniški infrastrukturi. Temeljne dejavnosti prevoza potnikov, tovora ter 
vzdrževanje infrastrukture in vodenja prometa po njej opravljajo podjetja SŽ-Potniški 
promet, SŽ-Tovorni promet in SŽ- Infrastruktura. Druga podjetja v skupini Slovenske 
železnice skrbijo za dejavnosti, ki omogočajo nemoteno in kakovostno opravljanje 
temeljnih dejavnosti. Delamo odkrito in z zaupanjem v sebe in druge. Na težave 
gledamo kot izziv za njihovo rešitev. Ugotavljamo vzroke neskladnosti in jih jemljemo 
kot priložnost za sprejem sistemskih ukrepov. Naša tradicija in delavnost je temelj za 
kakovost in razvoj. Z okolju prijaznimi, zdravimi, varnimi in zanesljivimi storitvami 
prispevamo h kakovosti življenja v Sloveniji in Evropi. 
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