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ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 
 
ŠD Ultimate frisbee Maribor pod imenom Maribor ultimate (v nadaljevanju: MU) je bilo 
ustanovljeno marca 2008, ko so ustanovni člani društva na prvi seji odločili o začetku 
organiziranega in legitimnega delovanja naše mlade športne skupnosti. Takrat mladi in 
zagnani kolektiv je postavil zdrave temelje za razvoj športne panoge ultimate v vsej štajerski 
regiji v danes največje in najuspešnejše društvo v Sloveniji, ki trenutno šteje skoraj 100 
članov. 
 
Poslanstvo 
Z najboljšim programom v državi smo usmerjeni v delo z mladimi ter poganjamo razvoj 
ultimata v Sloveniji, s čimer omogočamo svojim članom športni razvoj in sledenje zapisanim 
vrednotam. 
 
Vizija 
V vseh pogledih bomo dolgoročno ostali vodilno ultimate društvo v Sloveniji in vsestransko 
zgleden športni kolektiv, ki bo z vzgojo novih kakovostnih generacij ključno prispeval k 
prepoznavanju in razvoju ultimata v lokalnem okolju in širše. 
 
Vrednote: 

✓ Športni duh. 

✓ Medsebojno spoštovanje. 

✓ Integriteta. 

✓ Ekipno sodelovanje. 

✓ Poštenost. 
✓ Pripadnost. 
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1. UVOD 
Leto 2017 je zagotovo zaznamovala volilna skupščina ob koncu leta 2016, kjer smo s 
spremembo statuta ustanovili šestčlanski organ upravnega odbora, ki je v letu 2017 zasedal 
na šestih rednih in eni izredni seji. Hkrati smo na volilni skupščini določili tudi novo vodstvo 
društva, za novega predsednika je bil izvoljen mag. Miha Pauko. V začetku leta je upravni 
odbor potrdil zadolžene za organizacijo turnirjev, organizacijo mladinskih programov, vodenja 
administracije in koordinacijo prostovoljstva.  

V sklopu mladinskih programov smo v 2017 izvedli 5 turnirjev Šolske ultimate lige (ŠUL), ki 
smo ob koncu leta registrirali kot uradno blagovno znamko. Zaključni turnir ŠUL je bil 
organiziran  v začetku aprila 2017, s katerim se je sezona ŠUL tudi končala. V jesenskem 
delu 2017 smo ponovno začeli z organiziranimi promocijami na srednjih šolah v Mariboru in 
drugje po Sloveniji, prvi turnir nove sezone pa smo organizirali v začetku novembra 2017. 
Turnirji ŠUL so bili podkrepljeni z izvajanjem različnih delavnic pod okriljem ameriškega 
projekta E.R.I.C., ki mlade ozavešča o zgodnjem prepoznavanju simptomov raka, hkrati pa 
uči mlade športnega duha na igrišču pod skupnim sporočilom: »SPREGOVORI!«. 
 
Ob zaključku sezone ŠUL v spomladanskem času, je društvo odprlo dva nova vadbena 
programa moške in ženske U20 ekipe po imenu NEXT GEN. Fantje in punce so v letu 2017 
zabeležili kar 164 ur vadbe ultimata, v kar niso všteti še kondicijski treningi, ki smo jih izvajali 
ločeno. Ekipi NEXT GEN sta se ob spremstvu trenerjev udeležili tudi vrste različnih 
mednarodnih turnirjev. 
 
V letu 2017 smo testno izvajali tudi programe Šole ultimate frizbija (ŠUF), ki so vključevali 
eno skupino v Slovenski Bistrici in eno skupino v Mariboru. Veliko vadečih iz programov ŠUF 
je kasneje nastopalo tudi v reprezentanci U17 na evropskem pokalu v madžarskem 
Debrecenu. 
 
Večina aktivnosti znotraj mladinskih programov društva je tekla vzporedno z 
reprezentančnim dogajanjem, saj je društvo organiziralo tudi oba selekcijska treninga v 
mladinske reprezentance v začetku leta. Tudi v letu 2017 so bili reprezentančni trenerji za 
ekipe U20 in U17 izbrani iz vrst društva ŠD Ultimate frisbee Maribor. U20 ženska in moška 
reprezentanca sta se udeležili evropskega prvenstva v nizozemskem Veenendaalu, moška 
U17 reprezentanca pa se je udeležila evropskega pokala v Debrecenu na Madžarskem, kjer 
je dosegla zgodovinsko prvo zmago. 
 
Ob rekreacijskih in mladinskih programih je društvo izvajalo tudi redne vadbe tekmovalnega 
programa mešane ekipe z imenom COSMO, ki se je v določenih delih sezone delila tudi na 
moško in žensko ekipo. Tekmovalni program vadbe je obsegal kar 105 ur ultimate vadbe in 
20 dni udeležbe na turnirjih, poleg tega pa so tukaj še kondicijski treningi, treningi gimnastike 
in teka, ki so bili redno organizirani za vse vadbene skupine. Najbolj odmevni tekmovalni 
rezultat sezone je vsekakor uvrstitev moške ekipe na regijski turnir evropskega pokala, kjer 
je zasedla 11. mesto. Tekmovalne ekipe COSMO so se udeležile tudi vseh državnih 
prvenstev v letu 2017 in suvereno osvojile naslove državnih prvakov na travi, mivki in v 
dvorani. 
 
Poleg športne dejavnosti, ki predstavlja jedro društvene aktivnosti, smo v letu 2017 tudi 
redno organizirali mednarodne turnirje in državna prvenstva. Dvodnevnega mednarodnega 
turnirja Woodchuck se je udeležilo 9 ekip iz različnih koncev Evrope. 
 
Društvo je organizirano v sistematiziran program prostovoljstva, v katerem lahko sodelujejo 
vsi člani. V začetku leta 2017 so se določile delovne skupine, katerim se je lahko pridružil 
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vsak član, potem pa so skozi leto samostojno delovale pod nadzorom koordinatorjev 
prostovoljcev. V prid dobri sistemizaciji prostovoljnega dela in visokem angažiranju članov 
govori podatek, da smo v letu 2017 opravili za več kot 2.800 ur prostovoljnega dela na 
področju športne vadbe, organizacije turnirjev, administrativnega dela, promocij in stikov z 
javnostjo. 
 
Športna infrastruktura in javno financiranje še vedno predstavljata veliki oviri pri uspešni rasti 
društva in nemotenem delovanju, zato smo v letu 2017 aktivno delovali tudi na teh področjih. 
Prijava na javni razpis za financiranje izvajalcev – Letni program športa v Mestni občini 
Maribor nam je zagotovila osnovna sredstva za kritje stroškov najema prostorov in igrišč 
Nogometnega kluba Pobrežje, ki so se proti koncu leta povečali zaradi večje aktivnosti na 
igriščih. Z Nogometnim klubom Pobrežje smo v začetku leta 2017 podpisali pogodbo za 
souporabo prostorov in nogometnih igrišč za eno leto, ki pa smo jo ob koncu leta podaljšali 
za nadaljnja tri leta. Z uspešnim administrativnim delom smo se vključili tudi v sistem društev 
v javnem interesu, kar nam je zagotovilo dodaten vir financiranja. Glavnina financiranja še 
vedno sloni na prostovoljnih prispevkih članov in članarinah v društvu, zato je vodstvo 
društva zavezano aktivno sodelovati s predstavniki Frizbi zveze Slovenije (FZS) in skupaj 
pripraviti formalne okvirje za učinkovitejše črpanje javnih sredstev. 
 
Vsako leto v društvu poskrbimo tudi za druženje s starši njenih članov in druge socialne 
aktivnosti, zato smo v poznem poletnem času organizirali družinski piknik, ki se ga je 
udeležilo več kot 120 članov z družinami. Za konec sezone povabimo vse člane, ki 
sodelujejo v rednih vadbenih programih na zaključno večerjo, kjer trenerji skupaj z vodstvom 
kluba predstavijo rezultate pretekle sezone in načrte za naprej. Ob tej priložnosti podelimo 
tudi nagrade najbolj prizadevnim članom društva in igralcem z največjim napredkom in 
talentom. 
 
Leto 2017 smo zaključili s slovesnim sprejemom društva ob povabilu župana Mestne občine 
Maribor dr. Andreja Fištravca. Na sprejemu je društvu čestital za uspehe pretekle sezone in 
pohvalil naše delo z mladimi. 
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2. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI 
 
 

2.1 ZBOR ČLANOV 
V letu 2017 ni bilo izpeljane redne seje zbora članov, saj je bila volilna seja zbora izpeljana 
ob koncu leta 2016 in je obravnavala problematiko leta 2017. Na omenjeni volilni seji je bilo 
izvoljeno novo vodstvo: 

- predsednik društva mag. Miha Pauko, 
- podpredsednik društva Blaž Jakopin, 
- blagajnik društva Ivan Novak in  
- člani upravnega odbora (ob navedenih še) Jernej Mihelač, Luka Banović in Matic 

Kuselj. 
 
Zbor članov je soglasno potrdil vodstvo društva, ki jim je predstavilo cilje društva v letu 2017. 
 
 

2.2 UPRAVNI ODBOR 
V letu 2017 je bilo izpeljanih 6 sej in ena izredna seja upravnega odbora društva, na katerih 
je bilo sprejetih skupno 88 sklepov in 5 novih pravilnikov. 
 
Vsi zapisniki upravnega odbora društva so javno objavljeni na spletni strani 
www.mariborultimate.si. Pomembnejše odločitve smo redno objavljali tudi v skupinah članov 
društva na socialnih omrežjih, po e-pošti in po navadni pošti.  
 
Redne seje upravnega odbora so potekale: 

A. 1. februarja 2017, 
B. 7. marca 2017, 
C. 22. maja 2017, 
D. 15. septembra 2017, 
E. 11. novembra 2017 in 
F. 14. decembra 2017. 

 
A. Na prvi redni seji v letu smo obravnavali poročilo organizatorjev dogodkov in mladinskih 

programov, ter finančno poročilo blagajnika. Razprava je tekla tudi o organizaciji delovnih 
skupin, prijavi na javni razpis za financiranje izvajalcev – Letni program športa v Mestni 
občini Maribor in prijavi športnikov za Športnika leta Maribora. 

 
Pomembnejši sklepi vključujejo potrditev nove strukture društva, pravilnik o delu trenerjev 
in potrditev poročila o izvedbi sofinanciranja športnih programov za leto 2016:  
1/7: Upravni odbor društva sprejme novo delovno strukturo društva. 
1/8: Upravni odbor društva sprejme Pravilnik o delu trenerjev. 
1/10: Upravni odbor društva sprejme poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih 

programov za leto 2016. 
1/13: Upravni odbor društva imenuje Jerneja Mihelača za glavnega organizatorja 

turnirja Woodchuck. 
1/16: Upravni odbor društva sprejme predlog o sodelovanju z organizacijo E.R.I.C. 
1/18: Upravni odbor društva se seznani s predlogom in prijavo svojih članov Jaše 

Dimiča in Nike Marin za individualne dosežke v letu 2016. 
 
B. Na drugi redni seji upravnega odbora društva smo razpravljali predvsem glede 

načrtovanja tekmovalne in mladinske sezone in usklajevanja s programom reprezentanc. 

http://www.mariborultimate.si/
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Nekateri izmed članov upravnega odbora društva so sodelovalio tudi na seji skupščine 
FZS, ki so poročali o udeležbi. Pripravljena je tudi razpisna dokumentacija in prijavni 
obrazci za javni razpis za financiranje izvajalcev – Letni program športa v Mestni občini 
Maribor. 

 
Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 
2/3: Upravni odbor društva potrdi termine za organizacijo prvenstev in turnirjev. 
2/5: Upravni odbor društva potrdi nove prostovoljne delovne ekipe in njihovo 

dejavnost. 
2/6: Upravni odbor društva potrdi novo strukturo klubskih vadbenih skupin. 
2/10: Upravni odbor društva se seznani o prijavi na razpis Letni program športa v 

Mestni občini Maribor za leto 2017. 
2/12: Upravni odbor sprejme finančno poročilo društva za leto 2016. 
2/13: Upravni odbor društva sprejme Pravilnik o povračilu materialnih stroškov v 

zvezi z delom v ŠD Ultimate frisbee Maribor. 
2/14: Upravni odbor društva sprejme letno poročilo za leto 2016 in letni načrt za leto 

2017 za status društva v javnem interesu na področju športa. 
 
C. Na tretji redni seji je razprava potekala na temo organizacije ŠUL, srednješolskega 

državnega prvenstva in mednarodnega turnirja Woodchuck 2017. Načrtovali smo vadbo 
tekmovalne ekipe COSMO in mladinskih ekip NEXT GEN, sledil je še pregled 
promocijskih in tekmovalnih dogodkov in finančnega stanja društva. 

 
Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 
3/3: ŠD Ultimate frisbee Maribor pisno opozori Frizbi zvezo Slovenije, da je 

potrebno za nadaljnje organizacije srednješolskega prvenstva kontaktirati 
zagotoviti sredstva za izvajanje le-tega. 

3/4: Matic Kuselj pripravi finančni načrt in okvirno časovnico srednješolske ultimate 
lige za sezono 2017/2018 do 19. junija 2017. 

3/6: Upravni odbor društva sprejme poročilo o izvedbi turnirja Woodchuck 2017. 
3/8: Treninge članske ekipe ob torkih začasno odpovemo, termin pa ostaja in je 

namenjen individualnemu treningu članom, na voljo pa ostaja trener Luka 
Banović ter uporaba društvenih predmetov. 

3/9: Jernej Mihelač prijavi U20 žensko ekipo na Princess Cup na Češkem, U20 
moški ekipi pa Matic Kuselj organizira trening tekme z bližnjimi ekipami (Ptuj, 
Ljubljana, Graz …). 

3/10: Ob predstavitvi športa ultimate v Ljudskem vrtu 6. junija 2017 se bo 
študentska ekipe Univerze v Mariboru pomerila s člansko klubsko ekipo. 

3/13: Blaž Jakopin rezervira termine na igriščih Nogometnega kluba Pobrežja za 
izvedbo Športnega vikenda Maribora in društvenega piknika. 

 
D. Na četrti redni seji je predsednik društva čestital trenerjem za uspehe na regijskih 

kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Dunaju, katerih se je moška ekipa uspešno 
udeležila avgusta 2017. Razprava je vsebovala načrt tekmovalnega programa v jesenski 
sezoni, organizacijo državnega prvenstva, promocij ob začetku šolskega leta in 
načrtovanje naslednje sezone. 

 
Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 
4/3: Upravni odbor društva do 10. oktobra 2017 pozove svoje dosedanje trenerje in 

zainteresirane člane, da izrazijo interes za vodenje tekmovalnih ekip društva v 
prihodnji sezoni. 
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4/4: Upravni odbor društva zadolži mag. Miho Pauka, da dogovori termine vadbe 
gimnastike v zimski sezoni 2017/2018 za člane v tekmovalnem programu. 

4/5: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji državnega 
prvenstva za leto 2017, katerega soorganizator je ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

4/6: Upravni odbor društva soglaša s pogodbami za vaditelje in vodjo projekta 
Šolske ultimate lige. 

4/7: Matic Kuselj pripravi finančni načrt za Šolsko ultimate lige do 30. septembra 
2017. 

4/8: Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina, da registrira Šolsko ultimate 
ligo kot blagovno znamko ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

4/9: Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina in Ivana Novaka, da do 
decembra 2017 pripravita stroškovnik ŠUL. 

4/10: Upravni odbor društva se seznani s sodelovanjem društva pri razvojnem 
projektu z World Flying Disc Federation. 

4/12: Upravni odbor društva soglaša s predlaganimi z zneski društvenih članarin ŠD 
Ultimate frisbee Maribor v sezoni 2017/2018. 

4/13: Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da organizira sestanek z 
računovodskim servisom društva glede tekoče problematike. 

4/14: Upravni odbor društva soglaša s podaljšanjem najemne pogodbe z NK 
Pobrežje za vsaj dve leti.  

4/15: Upravni odbor društva se seznani s pogodbo Frizbi zveze Slovenije s 
Fundacijo za šport.  

 
E. Na peti redni seji smo razpravljali predvsem o vedbi honorarnih sodelavcev in 

financiranja strokovnega kadra zaradi povečanja obsega delovanja društva.  
 
Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 
 
5/3: Upravni odbor društva potrdi načrt financiranja strokovnega kadra in delavcev 

ŠD Ultimate frisbee Maribor v letu 2018. 
5/4: Upravni odbor društva potrdi nove pogodbene sodelavce ŠD Ultimate frisbee 

Maribor v letu 2018: generalnega sekretarja, vodjo mladinskih programov in 
vodjo logistike. 

5/5: Upravni odbor društva se seznani s sprejemom župana Mestne občine 
Maribor za člane ŠD Ultimate frisbee Maribor 30. novembra 2017. 

5/6: Upravni odbor društva podpira uvedbo dodatnih treningov moške in ženske 
ekipe za preprečevanje poškodb. 

 
F. Na šesti redni seji je tekla razprava o administrativnih zadevah društva, prihajajoči sezoni 

ter o začetku nove sezone ŠUL. 
 
Pomembnejši vsebinski sklepi s seje so: 
6/3: Upravni odbor društva se seznani z vsebino Pogodbe o souporabi 

Nogometnega stadiona Pobrežje za obdobje 2018-2020. 
6/4: Mag. Miha Pauko posreduje čistopis pogodbe članom upravnega odbora 

društva. 
6/5: Upravni odbor društva se seznani s termini treningov tekmovalnih ekip 

društva. 
6/6: Upravni odbor društva se seznani s posodobitvami in zadolži Ivana Novaka, 

da pripravi ustrezno dokumentacijo za beleženje prihodkov in odhodkov 
društva do začetka leta 2018. 
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6/7:  Jernej Mihelač in Blaž Jakopin zagotovita vse pristopne izjave članov 
tekmovalnih ekip do 22. decembra 2017, po izdelanem dokončnem seznamu 
članov A pa jim Ivan Novak pošlje položnice za plačilo članarine. 

6/8:  Ivan Novak do 20. decembra 2017 pošlje predračune članarin C vsem 
neaktivnim članom društva iz arhiva. 

6/9: Upravni odbor društva se seznani s predlogi in sprejme tranzicijo vseh oblik 
komunikacije na Google storitve. 

6/10:  Ivan Novak pripravi mapo na Google Drive, kamor naloži vso aktualno 
dokumentacijo ter ustvari novi račun z naslovom mu.racuni@gmail.com. 

6/11:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvajanju Šolske ultimate lige. 
6/12:  Matic Kuselj na turnirjih Šolske ultimate lige zadolži dodatne prostovoljce za 

izvajanje reda in disciplino, še posebej med malico in pred podelitvijo diplom. 
6/13:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom organizacije dvoranskega 

državnega prvenstva. 
6/14:  Jernej Mihelač predlaga termin in lokacijo turnirja Woodchuck 2018 do 20. 

januarja 2018. 
 
 
V letu 2017 je bila izpeljana 1 izredna seja upravnega odbora društva, in sicer 22. oktobra. 
2017. 
 
I. Razprava je potekala na temo novega pravilnika o članarinah in o ustanovitvi komisije 

za nagrade društva. 
Pomembnejši vsebinski sklepi izredne seje so: 
 
i2/2: Upravni odbor društva sprejme sklep o višini članarin za sezono 

2017/2018. 
i2/3: Upravni odbor društva sprejme posodobljen Pravilnik o članarinah v 

Športnem društvu Ultimate frisbee Maribor. 
i2/4: Upravni odbor potrdi sestavo Komisije za podelitev nagrad, priznanj in 

pohval društva za leto 2017 v sestavi: mag. Miha Pauko, Luka Banović, 
Matic Kuselj, Jernej Mihelač in Maruša Lešnik. 

i2/5: Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval društva izbere 
nagrajence za leto 2017 do 27. oktobra 2017, pripravi nagrade in jih 
podeli ob prireditvi društva, ki bo potekala 4. novembra 2017. 

 
 

2.3 NADZORNI ODBOR in DISCIPLINSKA KOMISIJA 
Nadzorni odbor društva in disciplinska komisija se v letu 2017 nista sestala. 

 
 

2.4 JAVNI RAZPISI 
 

Urad za šport Mestne občine Maribor (januar-april): Lokalni razpis letnega programa 
športa. Na lokalni razpis LPŠ je društvo prijavilo svoje mladinske vadbene skupine do 
15 in do 20 let. Prav tako je vložilo prijavo za člansko ekipo v kategorijo kakovostnega 
športa za ekipe, ki sodelujejo v prvi državni ligi. 
 
Fundacija za šport (oktober, november): Razpis za sofinanciranje programov v športu. 
V letu 2017 smo v sodelovanju s FZS uspešno prijavili projekt Srednješolske ultimate 
lige v program D3 – športna rekreacija na razpisu Fundacije za šport. 
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Zavod za šport Republike Slovenije Planica (marec, april): Razpis za organizacijo 
šolskih športnih tekmovanj in publikacijo v Informatorju športa. Objavljeni smo bili pod 
druga tekmovanja, saj ultimate takrat še ni bil priznan kot uradna športna panoga. 

 
Športna zveza Maribor (jesen): Razpis za perspektivne športnike in športne uspehe. 
Prijavili smo svoje športnike, ki so prejeli pokale za športne uspehe. 

 
 

2.5 PARTNERSKO SODELOVANJE 
V okviru različnih projektov smo vzpostavili partnerske odnose tako z javnim sektorjem na 
nacionalni in lokalni ravni kot z gospodarstvom in civilno družbenimi organizacijami. 
 

2.5.1 LOKALNO 
 

Nogometni klub Pobrežje: 
Partnersko sodelovanje z Nogometnim klubom Pobrežje se nanaša na souporabo 
športnih površin in prostorov kluba, ki jih koristimo za potrebe izvajanja svojih 
programov. Želimo si vzpostaviti dolgoročni odnos s klubom in ohraniti korektno 
sodelovanje kot doslej. 

 
Športna zveza Maribor: 
Športna zveza Maribor je pomembna partnerska organizacija na lokalnem nivoju, saj 
skrbi za prepoznavnost vseh panog in strokovno podpira razvoj športa v mestu in 
regiji. Organizira pomembne povezovalne dogodke, kot so Športnik leta, Festival 
mariborskega športa in Športni vikend Maribora, na katerih imamo lokalna društva 
možnost predstaviti svoje programe in ozaveščati javnost. V letu 2017 smo aktivno 
sodelovali na vseh večjih dogodkih pod okriljem Športne zveze Maribor, po njihovem 
predlogu Uradu za šport pa smo tudi prejeli vabilo na sprejem društva k županu 
Mestne občine Maribor. Svoje prispevke smo tudi redno objavljali v publikaciji 
Mariborski E-Šport. 

 
Lokalne šole in šolski centri: 
V okviru mladinskih rekreativnih programov smo vzpostavili in razširili sodelovanje z 
osnovnimi in srednjimi šolami v okolici. 

 
Klub mariborskih študentov 
V letu 2017 smo uspešno organizirali študentski turnir v sodelovanju s Klubom 
mariborskih študentov. 
 

2.5.2 NACIONALNO 
 

Frizbi zveza Slovenije: 
Partnerstvo s FZS je pomembno s strani strokovnega napredka in dela z 
reprezentancami. MU je vodilno društvo v mladinskem razvoju, zato ni naključje, da 
reprezentančni kader mladinskih U20 in U17 reprezentanc predstavljajo člani našega 
društva. V letu 2017 so naši člani in trenerji sodelovali pri načrtovanju in izvedbi 
reprezentančnega programa, ki je vseboval 2 selekcijska treninga, 3 vikende priprav 
in udeležbo na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in ma evropskem pokalu na 
Madžarskem. Sodelovali smo tudi pri prijavi razvojnega projekta World Flying Disc 
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Federation in pripravili razpisno dokumentacijo za prijavo projekta. Naši člani so tudi v 
letu 2017 aktivno sodelovali pri pripravi programa licenciranja in razvoja kadrov. 

 
Športna unija Slovenije: 
Športna unija Slovenije je množična družbena organizacija športa za vse v Sloveniji, 
ki združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije, ki delujejo na področju 
športne rekreacije in športne vzgoje. S članstvom v tej organizaciji so nam na voljo 
nekateri pomembni viri za izvajanje športne rekreacije, hkrati pa nam omogoči, da se 
prijavljamo na razpise za organizacijo dogodkov in prejmemo promocijske materiale. 
V letu 2017 smo se prijavili na razpis sofinanciranja dogodkov brezplačne športne 
rekreacije. 

 

2.5.3 MEDNARODNO 
 

Early Recognition Is Critical 
Sodelovanje z ameriško neprofitno organizacijo E.R.I.C., ki spodbuja aktivno 
preživljanje prostega časa in zdrav življenjski slog preko igre ultimate, hkrati pa otroke 
osvešča o zgodnjem prepoznavanju raka in o športnemu duhu. Glavni slogan 
projekta je »Spregovori!«, kar se nanaša na situacije na igrišču med igro ter 
prepoznavanje simptomov na svojem telesu. Organizacija je močno prisotna v 
ameriški profesionalni ligi American Ultimate Disc League in predstavlja pomembnega 
strateškega partnerja za morebitno povečano sodelovanje v prihodnosti. V 2017 smo 
kot prvi v Evropski uniji organizirali delavnice »Spregovori!« (v okviru ŠUL) in o 
rezultatih poročali v Združene države Amerike, kjer so jih z navdušenjem sprejeli in 
analizirali. Sodelovanje nameravamo ohraniti in razširiti tudi na druga področja 
(izmenjave mladine, kadra ipd.). 

 
 

2.6 VADBENA INFRASTRUKTURA IN DRUŠTVENI PROSTORI 
V letu 2017 smo podpisali pogodbo za souporabo igrišč in prostorov z Nogometnim klubom 
Pobrežje v Mariboru. Kapacitete so primerne in omogočajo nemoteno vadbo vseh vadbenih 
skupin, možne pa so tudi razširitve vadbenih skupin. Prvič v zgodovini društva smo dobili 
lastne prostore, kjer lahko shranjujejo opremo, kar prispeva k bolj učinkoviti organizaciji 
društvenih projektov in programov. Letna pogodba za souporabo objektov v letu 2017 je 
znašala 4.000 EUR in vključevala vse termine vadbenih skupin, društvene prostore, 
garderobe in dodatne aktivnosti ob vikendih. Ob koncu leta je vodstvo Nogometnega kluba 
Pobrežje zvišalo znesek mesečnega obroka za 50 EUR, na kar je vodstvo društva pristalo. 
 
V decembru leta 2017 smo z vodstvom NK Pobrežje podpisali novo in posodobljeno 
pogodbo za obdobje treh let v višini 4.000 EUR letne najemnine. 
 
Zimski meseci (november-marec) zahtevajo druga mesta vadbe. V tem času vadbene 
skupine delajo predvsem na kondiciji, moči in gibljivosti. Organizirana vadba poteka v 
Športnemu društvu Studenci Maribor pod okriljem gimnastičnih trenerjev, na UŠC Leona 
Štuklja pod okriljem profesorja športne vzgoje in v fitnesu Univerzitetnega športnega centra 
Leona Štuklja pod okriljem fitnes trenerja. 
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2.7 PROSTOVOLJSTVO 
Načrt prostovoljstva je pomemben element društva. Prostovoljstvo je v osnovi moralna 
vrednota posameznika, organizirano prostovoljstvo pa je lahko tudi materialna vrednota, ki 
društvu pomaga v razvoju. V letu 2017 je društvo implementiralo sistemizacijo prostovoljnega 
dela po kategorijah: treningi, organizacija turnirjev, stiki z javnostjo, promocije, nabava, 
blagajna ter administracija in vodenje. Skupno je v programu prostovoljstva sodelovalo 62 
članov društva s povprečjem 44 ur prostovoljnega dela na člana. Skupno je bilo v letu 2017 
zabeleženih 2.803 ur prostovoljnega dela. Porazdelitev ur po kategorijah in mesecih 
prikazujeta sliki 1 in 2. 
 
Najaktivnejši prostovoljci so bili ob koncu leta nagrajeni s skromnimi nagradami, ki jih je 
podelila Komisija za podeljevanje nagrad, ali z drugimi nagradami, ki jih je potrdil UO 
društva. 
 

 

 
 

Slika 1: Razdelitev prostovoljnega dela po kategorijah 

 
Nagrade, ki jih naše društvo podeljuje, so namenjene tistim igralcem, ki so v pretekli sezoni 
najbolj napredovali, največ prispevali k ekipi, bili najboljši v športnem duhu ali pa izven igrišč 
prostovoljno in nesebično prispevali k večji blaginji društva. Najpomembnejši nagradi v 
našem društvu sta Mala dreva, ki se podeljuje vsako leto in Velika dreva, ki se podeljuje na 
vsaka štiri leta, članu, ki je v štirih letih v društvo vložil ogromno svojega prostovoljnega časa 
in dela. Nagrajenci v 2017 so bili: 

Rookie of the Year: Gašper Kapel in Nina Kotnik 

Most Improved Player: Urša Jakopin 

SOTG Award: Žiga Orešič 

Mala dreva: Urška Kur 
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Slika 2: Razdelitev prostovoljnega dela po mesecih 2017 
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3. UPRAVNO ADMINISTRACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

3.1 INTERNO POSLOVANJE 
V letu 2017 ni bilo sklenjenih pogodbenih razmerij v vodstvu društva. Večino rednih aktivnosti 
so opravljali člani prostovoljno. Za izvrševanje rednih aktivnosti na področju računovodstva je 
bilo v sodelovanju z blagajnikom društva sklenjeno sodelovanje z gospo Mojco Topler iz 
računovodskega servisa MD Consultico d.o.o. Za izvajanje projektov in izobraževanj se je 
priložnostno in časovno omejeno na posamezno dolžino projekta sklepalo sodelovanje s 
fizičnimi in pravnimi osebami. 

 

3.2 FINANČNO POSLOVANJE 
ŠD Ultimate frisbee Maribor posluje preko transakcijskega računa odprtega pri NOVI KBM 
d.d., pri kateri ima urejen dostop do spletne banke in uporablja eno plačilno kartico. Društvo 
nima odprtih nobenih vezanih depozitov in varčevalnih računov. Društvo prav tako nima 
odprtih kreditov ali terjatev. 

 

3.3 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 33, 
2016) in Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1. 
 
Postavke v računovodskih izkazih imajo zaželene, potrebne in koristne lastnosti. Kakovostne 
značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri pripravi računovodskih izkazov so 
upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnega 
dogodka in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 
 
Društvo je delujoče društvo. 
 
Nobene metode vrednotenja nismo spreminjali glede na prejšnje leto. 
 
Amortizacija je obračunana v okviru zakonskih določb in ni višja od davčno priznanih 
amortizacijskih stopenj. 
 
Odhodke in prihodke društva smo prikazali v obdobju kot so nastali. 
 
Začetna bilanca stanja se ujema s končno bilanco stanja preteklega leta. 
 
Društvo vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 
 
Postavke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida so razčlenjene v skladu z zakonom o 
društvih. 
 
Društvo v letu 2017 ni imelo nobene zaposlene osebe. V društvu delujejo člani kot prostovoljci. 
 
Dejavnost društva je v pretežni meri nepridobitna dejavnost. Za obstoj in financiranje pa se v 
manjši meri ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo – predvsem prodajo frizbijev, reklamnih majic, 
kap in zapestnic, na turnirjih pa tudi s prodajo hrane in pijače. 
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POJASNILA K BILANCI STANJA na 31.12.2017 

 
AKTIVA  PASIVA  

POSTAVKA ZNESEK EUR POSTAVKA ZNESEK EUR     
Dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

 
195,00 

  

Osnovna sredstva 402,58 Društveni sklad 5.229,50 

Sredstva na transakcijskem 
računu 

 
2.368,30 

Obveznost do 
dobaviteljev 

2.416,88 

Sredstva v blagajni 3.484,50 Obveznost do članov 126,51 

Terjatve za vplačano 
akontacijo davka od dohodka 
v letu 2017 

29,00 Obveznost za plačilo 
obroka akontacije 
12/2017 

11,65 

Kratkoročno odloženi prihodki 220,00   

Stanje zalog 1.085,16   

SALDO 7.784,54 SALDO 7.784,54 

 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Na postavki dolgoročne aktivne časovne razmejitve sta knjiženi registraciji znamke (10 let): 

- ŠOLSKA ULTIMATE LIGA – 100,00 EUR 
- ULTIMATE ŠOLA FRIZBIJA – 100,00 EUR 

 
V letu 2017 še preneseno med stroške pristojbin za registracijo znamke 5,00 EUR. 
Stanje razmejitev na dan 31. 12. 2017 je 195,00 EUR. 
 
OSNOVNA SREDSTVA 
 

POSTAVKA ZNESEK EUR ZNESEK EUR ZNESEK EUR 

  
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Knjižna 
vrednost 

OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

   

Stanje 1. 1. 2016 0 0 0 

Nabava osnovnega sredstva – 
namizni računalnik 

536,80 134,22 402,58 

Stanje na dan 31. 12. 2017 536,80 -134,22 402,58 

 
Osnovna sredstva se vodijo po modelu nabavne vrednosti, amortizacija je obračunana na 
podlagi enakomernega časovnega amortiziranja. Letna amortizacija za računalnik je 50 % in 
ne presega davčno predpisane stopnje amortiziranja. 
Odpis drobnega Inventar – evidenca, do vrednosti 500,00 EUR se vodi v registru osnovnih 
sredstev, vendar se ne amortizira. Predstavlja v celoti strošek tekočega leta. 
Odpis drobnega inventarja, ki predstavlja potrošni inventar (predvsem frizbiji), se v registru ne 
vodi. Predstavlja strošek tekočega leta. 
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POSTAVKA ZNESEK EUR ZNESEK EUR ZNESEK EUR 

 Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Knjižna 
vrednost 

DROBNI INVENTAR (4041) 
evidenca 

329,66 329,66  

Nabave drobnega inventarja – 
kontaktni žar Iskra 

66,80 66,80 0 

Nabave drobnega inventarja – 
set za vadbo na prostem 

79,96 79,96  

Nabave drobnega inventarja - 
kostum Božička 

182,90 
182,90 0 

Skupaj drobni inventar, na 
dan 31. 12. 2017 

329,66 -329,66 0 

 
Nabava drobnega potrošnega inventarja, predvsem frizbijev za vadbo je v letu 2017 znašala 
950,15 EUR. 
 
Dolgoročna sredstva in drobni inventar iz registra, na dan 31. 12. 2017 
 

POSTAVKA ZNESEK EUR ZNESEK EUR ZNESEK EUR 

 Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Knjižna 
vrednost 

Skupaj opredmetena osnovna 
sredstva na dan 31. 12. 2017 

536,80 -134,22 402,58 

Skupaj drobni inventar, 
skupina na dan 31. 12. 2017 

329,66 -329,66 0 

Skupaj register na dan 31. 
12. 2017 

866,46 -463,88 402,58 

 
Vrednost dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2017 je 402,58 EUR. 
 
DENARNA SREDSTVA 

- Denarna sredstva v blagajni: 3484,50 EUR 
- Denarna sredstva na transakcijskem računu: 2.368,30 EUR 

 
Skupaj denarna sredstva na dan 31. 12. 2017 so 5.852,81 EUR. 
 
KRATKOROČNE TERJATVE 
Kratkoročne terjatve predstavljajo: 
Terjatve iz naslova preveč vplačane akontacije v letu 2017 v znesku 29,00 EUR 
Skupaj terjatev na dan 31. 12. 2017 je 29,00 EUR. 
 
KRATKOROČNO ODLOŽENI STROŠKI 
Že plačana prijavnina na turnir Seven 2018 v Budimpešti, v znesku 220,00 EUR. Turnir se bo 
odvijal februarja 2018. 
 
DRUŠTVENI SKLAD 

- Prenesen nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v znesku 
3.600,08 EUR 

- Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 v znesku 1629,42 EUR 
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DRUŠTVENI SKLAD ZNESEK V EUR   
Nerazporejen presežek predpreteklih let 3.600,08 

Presežek prihodkov v letu 2017 1.646,23 

Davek na dohodek 2017 -16,81 

SALDO na dan 31. 12. 2017 5.229,50 

 
Društveni sklad na dan 31. 12. 2017 znaša 5.229,50 EUR. 
 
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 
Kratkoročne obveznosti sestavljajo: 

- Na dan 31. 12. 2017 še ne zapadle obveznosti do dobaviteljev v znesku 2.416,88 EUR. 
- Obveznosti do člana za preplačilo članarine v znesku 24,00 EUR. 
- Obveznost za plačilo mesečnega obroka akontacije davka od dohodka v višini 11,65 

EUR (plačano 10. 1. 2018). 
- Obveznost do članov za vračilo založenih sredstev po računih dobaviteljev v znesku 

102,51 EUR. 
Skupaj obveznosti na dan 31. 12. 2017 je 2.555,04 EUR. 
 
ZALOGE 
Vrednost  blaga v lastnem skladišču je na dan 31. 12. 2017 1.085,16 EUR. 

 
POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

 

PRIHODKI ZNESEK V EUR   
Prihodki od prodaje storitev 570,00 

Prihodki od pristojbin WOODCHUCK 
TURNIR 

1.050,00 

Prihodki od prodaje blaga 3.048,71 

Prihodki od članarin 5.597,00 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev MOM 

4.226,00 

Donacije fizičnih oseb 12.830,00 

Donacije iz proračuna RS (dohodnina) 673,09 

Dotacije Športna unija Slovenije 188,06 

Dotacija Frizbi zveza Slovenije 3.000,00 

SKUPAJ PRIHODKI v letu 2017 31.182,86 

 
Prihodki društva so nastali iz naslova pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti so v znesku 3.618,71 EUR. Nastali so iz naslova 
opravljenih storitev in prodaje trgovskega blaga. 
Prihodki iz naslova nepridobitne dejavnosti so v znesku 27.564,15 RUR. Sestavljeni so iz 
članarin, donacij, dotacij in prostovoljnih prispevkov. 
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RAZMERJE PRIHODKOV V LETU 2017 
Na podlagi pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. L. RS, št. 
109/2007) znaša prihodek društva iz pridobitne dejavnosti 3.618,71 EUR. Vsi ostali prihodki 
so prihodki nepridobitne dejavnosti in zanašajo 27.564,15 EUR. 
 
Nepridobitna dejavnost predstavlja 88,39 % vseh prihodkov. 
 
Pridobitna dejavnost predstavlja 11,61 % vseh prihodkov. 
 

ODHODKI ZNESEK V EUR   
Strošek materiala 2.630,07 

Strošek goriva 35,45 

Nakup drobnega inventarja 1.279,81 

Stroški pisarniškega materiala 565,75 

Drugi stroški materiala (dresi, športna oblačila, 
medalje, priznanja …) 

1.935,31 

Storitve podizvajalcev (zunanji trenerji, priprava 
prehrane na turnirjih, pomoč pri organizaciji 
turnirjev …) 

5.595,60 

Stroški prevoza na turnirje 1.403,00 

Stroški poštnih storitev 69,37 

Stroški najemov 7.096,26 

Bančne storitve 357,91 

Intelektualne storitve 1.469,90 

Stroški reprezentance 122,60 

Stroški sejmov in reklam 544,34 

Stroški nagrad na turnirjih 148,73 

Stroški študentskega servisa 868,70 

Stroški registracije igralcev 685,00 

Stroški udeležbe na turnirjih 2.911,00 

Stroški članarin 71,00 

Drugi stroški storitev 21,15 

Stroški pristojbina za registracijo znamke 5,00 

SALDO (material in storitve) 27.815,95 

Amortizacija (odpis vrednosti OOS) 134,22 

SALDO (odpisi) 134,22 

Stroški sklepa FURS 10,00 

Stroški opominov dobaviteljev 6,00 

Skupaj dajatve 16,00 

Nabavna vrednost prodanega blaga 1.568,22 

Obresti FURS 0,47 

Izravnave 1,77 

SALDO (drugi odhodki) 2,24 

SKUPAJ ODHODKI v letu 2017 29.536,63 

 
Razlika presežka prihodkov nad odhodki v letu 2017 je 1646,23 EUR. 
 
 
 
 
 
 

POJASNILA K DAVČNEMU OBRAČUNU 
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NEPRIDOBITNA DEJAVNOST:   

   

ČLANARINE 5.597  

PRISPEVKI ČLANOV 12.830  
SKUPAJ ČLANARINE IN PRISPEVKI 
ČLANOV 18.427  
DONACIJE IZ PRORAČUNA RS 
(dohodnina) 673,09  

SREDSTVA IZ PRORAČUNA MOM 4.226  

PREJETE DOTACIJE 3.188,06  

PRISTOPNINE 1.050  

SKUPAJ NEPRIDOBITNA DEJAVNOST: 27.564,15 88,39% 

    

    

PRIDOBITNA DEJAVOST:    

    

STORITVE 570,00  

PRODAJA BLAGA 3.048,71  

SKUPAJ PRIDOBITNA DEJAVNOST: 3.618,71 11,61% 

   
SKUPAJ VSI PRIHODKI 31.182,86 100% 

 
V enakem razmerju so v letu 2017, v davčnem obračunu, upoštevani tudi odhodki. 
 

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 31.182.86 

Izvzem prihodkov iz nepridobitne dejavnosti -27.564,15 

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI 3.618,71 

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 29.536,63 

Izvzem odhodkov iz nepridobitne dejavnosti -26.107,43 

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 3.429,20 

Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih 
dajatev 

1,61 

Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov in 
drugih dajatev 

0,05 

Nepriznani odhodki v višini 50 % reprezentance 7,12 

Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov 26.116,21 

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 3.420,42 

RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI PRIHODKI IN ODHODKI 198,29 

DAVČNA OSNOVA 198,29 

Pokrivanje izgube iz leta 2015 - dokončno -84,91 

Olajšava za investicije (računalnik) -24,93 

OSNOVA ZA DAVEK 88,45 

DAVEK 19 % 16,81 

 
Obveznost za plačilo davka 16,81 EUR. Že vplačane akontacije v letu 2017 45,81 EUR. Vračilo 
preveč vplačanih akontacij 29,00 EUR. 
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Osnova za določitev akontacije v letu 2018 je 88,45 EUR in se odmeri po davčni stopnji 19 %, 
zakonsko veljavni od 1. 1. 2017. Akontacija se plačuje vsake tri mesece v višini 4,20 EUR. 
 
Pri ločevanju prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na pridobitno oziroma na nepridobitno 
dejavnost, so upoštevana določila Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 109/2007 do 68/2009), ki ga je izdal minister za finance na osnovi četrtega 
odstavka 9. člena in 76. člena ZDDPO-2. 
 
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je uporabljeno razmerje med vsemi prihodki 
ugotovljenimi po računovodskih predpisih in vsemi prihodki, ki se nanašajo na pridobitno 
dejavnost. V enakem razmerju so upoštevani odhodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
Upoštevani prihodki nepridobitne dejavnosti 88,39 % vseh prihodkov in prihodki pridobitne 
dejavnosti v višini 11,61 % vseh prihodkov. 
Olajšava za investiranje po 55. b členu ZDDPO-2 je upoštevana v deležu glede na pridobitno 
dejavnost v letu 2017. 
 

3.4 Zaključek finančnega poročila 

Primerjava s preteklim letom 
PRIHODKI: 
Vsi prihodki so se povečali iz 15.103,18 EUR v letu 2016 na 31.182,86 EUR v letu 2017. 
Odstotek nepridobitne dejavnosti se je povišal s 74,86 % na 88,39 % v primerjavi s preteklim 
letom. V dodatnih podatkih k izkazu poslovnega izida je lepo razvidna primerjava med prihodki 
in prejetimi sredstvi. 
 
ODHODKI: 
Skladno s prihodki so se povečali tudi odhodki iz 13.185,43 EUR na 29.536,63 EUR. 
 
OSNOVNA SREDSTVA: 
V letu 2017 je društvo vložilo sredstva v nakup računalnika. 
 
SKLAD: 
Društveni sklad se je povečal iz 3.600,08 EUR na 5.229,50 EUR. Presežki ostajajo 
nerazporejeni. 
 
Društvo pri poslovanju uporablja davčno blagajno za prejemke z gotovino in pa program 
Čebelca za izstavljene računov pri plačilih na transakcijski račun in vodenje zalog. 
 
Društvo je v letu 2017 poslovalo pozitivno. Upoštevajoč davek od dobička 16,81 EUR, se v 
med nerazporejen dobiček prenese 1.629,42 EUR. 
 
Društvo redno plačuje svoje obveznosti in nima zapadlih terjatev. Sredstva iz blagajne redno 
polaga na transakcijski račun, v zneskih kot jih je prejelo. 
 
Priloge k finančnemu poročilu: 

- Register osnovnih sredstev in drobnega inventarja v evidenci. 
- Lista odprtih postavk dobaviteljev na dan 31. 12. 2017. 
- Stanje v blagajni na dan 31. 12. 2017. 
- Lista zalog trgovskega blaga na dan 31. 12. 2017. 
- Izkaz poslovnega izida na dan 31. 12. 2017. 
- Davčni obračun na dan 31. 12. 2017. 
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3 PROGRAMI ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 
 

4.1 ŠOLA ULTIMATE FRIZBIJA 

 
Slika 3: Logotip programa Šola ultimate frizbija 

V sezoni 2016/2017 je ŠUF program prvič zaživel. Z okrnjeno kapaciteto trenerjev smo 
izvedli ŠUF program z dvema skupinama (Maribor in Slovenska Bistrica) s skupnim številom 
26 članov. V sezoni 2016/2017 je bilo opravljenih 107,5 ur organizirane ultimate vadbe 
znotraj obeh vadbenih skupin. V decembru 2016 je bil tudi organiziran prijateljski turnir med 
obema skupinama. 
 

 
 

Slika 4: Predbožični turnir Šole ultimate frizbija na OŠ Borci za severno mejo 

 
Z boljšo organizacijsko strukturo in povečano kapaciteto trenerskega kadra ciljamo v 
prihodnji sezoni 2018 na 4 vadbene skupine ali več. 
 
Pomemben korak naprej za program ŠUF predstavlja tudi registracija blagovne znamke 
ŠUF, ki prinaša kar nekaj prednosti (Registriraj znamko, 2017): 

✓ zagotavlja pravno varstvo - bistveno lažje dokazovanje lastništva v primeru spora, 
✓ privablja zvesto skupino potrošnikov - registrirane znamke uživajo večji ugled s strani 

kupcev, partnerjev in dobaviteljev, 
✓ registrirana znamka bistveno olajša in izboljša pogajalsko pozicijo v primeru 

prevzemov, združitev, prodaje podjetij itd. 
✓ pomaga pri diferenciaciji trga ter pri pozicioniranju proizvodov/storitev, 
✓ omogoča izgradnjo pozitivne podobe podjetja (branding), 
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✓ lastnik registrirane blagovne znamke lahko prepreči tretjim osebam nepooblaščeno 
uporabo te znamke v gospodarskem prometu, 

✓ lastniku omogoča osnovo za širitev znamke na tuje trge (mednarodna zaščita), 
✓ registrirana blagovna znamka je osnova za preprečevanje uvoza ponarejenih 

izdelkov (carinski in drugi ukrepi). 
 
Registracija znamke bo stalo društvo med 250 in 400 EUR za obdobje 10 let, od tega smo že 
poravnali vstopne stroške v proces registracije.  
 
 

4.2 ŠOLSKA ULTIMATE LIGA 

 
Slika 5: Logotip projekta Šolska ultimate liga 

Srednješolska ultimate liga je namenjen širjenju in promociji zdravega življenjskega sloga 
med mladimi skozi redno vadbo športne panoge ultimate. Ultimate je ekipni nekontaktni 
šport, ki ga lahko igrajo mešane ekipe (fantje in punce igrajo skupaj). Igra se brez sodnikov s 
pomočjo sistema Spirit Of The Game (SOTG), kjer se ekipe medsebojno ocenjujejo po vsaki 
tekmi po petih kriterijih (poznavanje pravil, fizični kontakt, fer igra, pozitivni odnos in 
samokontrola ter komunikacija). 
 
V prvem segmentu programov so organizirane promocijske delavnice po srednjih šolah in 
zadnjih triadah osnovnih šol, kjer otrokom predstavimo šport z namenom, da mlade 
navdušimo za športno vadbo in druženje ter zdrav način življenja skozi šport. Na ta način 
vsako sezono stopimo v stik z več kot 2.000 dijaki srednjih šol. 
 
Pred začetkom programa je potrebna komunikacija s šolami, koordinacija in urejanje logistike 
vaditeljev in demonstratorjev za namene promocij, ki jih izvajalec izvaja po osnovnih in 
srednjih šolah po različnih regijah po Sloveniji. Pred začetkom programov je potrebno tudi 
oglaševanje promocijskih dogodkov in samega programa ter navodil, kako se lahko se lahko 
mladi pridružijo programu na svoji šoli. 
 
Delavnice so zasnovane interaktivno z uvodnim predavanjem in prikazom osnovnih veščin, 
tehnik in strategij ter praktičnim delom, kjer se lahko mladi preizkusijo sami. Po koncu 
predstavitve sledi kratek nagovor in vabilo k vključitvi v programe. 
Srednješolska ultimate liga se igra med srednješolskimi ekipami, katerim društvo zagotavlja 
redno vadbo 1-krat do 2-krat tedensko v šolskih prostorih ali na prostem. Vaditelji opravljajo 
delo volontersko z namenom, da se v program vključi čim več dijakov. Vaditelji so opremljeni 
z enotnimi uniformami, da jasno zastopajo program. Društvo priskrbi vaditeljem komplet 20 
diskov (frizbijev), 20 stožcev, 10 markirnih majic ter nosilno torbo za prenašanje opreme. S 
tem so vaditelji opremljeni za izvajanje vadbe. 
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Vaditelje volonterje koordinira vodja projekta ŠUL, ki je zadolžen za komunikacijo s šolskimi 
administracijami in urejanje logistike prostovoljcev. 
 
Zraven redne vadbe so organizirana tekmovanja srednješolske lige, ki so tipično 
organizirana v velikih športnih telovadnicah na površini rokometnega igrišča. Liga sestoji iz 
serije štirih zaporednih tekmovanj na katere se lahko prijavi katerakoli ekipa, pod pogojem da 
zadostuje starostnim kriterijem. Ekipe skozi vse turnirje zbirajo točke, ki jih osvojijo na 
podlagi kombinacije rezultata in športnega duha. Ekipa z največ točkami zmaga ligo, hkrati 
pa se podeli tudi priznanje ekipi z najboljše ocenjenim športnim duhom.  
 
Sezona ŠUL se sicer začne s septembrom prejšnjega leto, zato bomo v tem poročilu opisali 
povzetek prejšnje sezone 2016/2017 in začetek trenutne sezone, ki bo trajala do aprila 2018. 
 
V sezoni 16/17 se je redne vadbe v sklopu ŠUL programa udeleževalo skoraj 100 dijakov, 
tekmovanj ŠUL pa v povprečju 86 dijakov. 
 
VADBA (oktober 2016 – april 2017, med prazniki in počitnicami ni bilo vadbe): 

- PRVA GIMNAZIJA MARIBOR 
Vsaka sreda, 16:00-17:40, Telovadnica Prve gimnazije Maribor 

- GIMNAZIJA MARIBOR 
Vsak torek in četrtek, 14:30-16:00, Telovadnica II. Gimnazije Maribor 

- SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 
Vsak torek in petek, 13:00-14:30, Telovadnica Srednje šole Slovenska Bistrica 

- ŠOLSKI CENTER KRŠKO 
Vsaka nedelja, različni termini, 90 min. vadbe, telovadnica 

- TRETJA GIMNAZIJA MARIBOR 
Vsak torek, 14:00-15:15, Športni park Partizan/Ljudski vrt in telovadnica UŠC Maribor 

- OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA 
Vsaka sredo in petek, 15:00-16:30, Telovadnica Srednje šole Slovenska Bistrica 

- GIMNAZIJA PTUJ 
Vsaka sreda, 19:30-21:00,  Športni park Partizan/Zavod za Šport Ptuj in telovadnica 
gimnazije Ptuj 

 
TURNIRJI SREDNJEŠOLSKE ULTIMATE LIGE (oktober 2016 – april 2017): 
19. november 2016, 9:00 - 17:00 – SPOZNAVNI TURNIR ŠUL, delavnice o športnem duhu 
14. januar 2017, 9:00 - 17:00 – DRUGI TURNIR ŠUL, delavnice o športnem duhu 
25. februar 2017, 9:00 - 17:00 – TRETJI TURNIR ŠUL, delavnice o športnem duhu 
1. april 2017, 9:00 - 17:00 – FINALNI TURNIR ŠUL, delavnice o športnem duhu 
 
Slike in ostala gradiva dostopna na: www.facebook.com/solskaultimateliga. 
 
V sezoni 2017/2018 se je število vadečih povečalo za 33 %. Vadbe se namreč udeležuje več 
kot 150 dijakov. Na prvem turnirju smo imeli že 144 tekmovalcev. Zabeleženo je bilo 
rekordno število tako sodelujočih šol (10) kot število sodelujočih ekip (19). Po pričakovanjih iz 
preteklih sezon, se bo ta številka v prihodnjih mesecih še povečala.  
 
Pomemben korak v tej sezoni ŠUL je implementacija študentskega dela vaditeljev, ki so v 
preteklih sezonah opravljali vadbo prostovoljno, letos pa bodo za svoje delo plačani po 
pogodbi, ki jo sklenejo z društvom. S tem bomo omogočili študentom, ki so po večini tudi 
tekmovalci, da s svojim študentskim delom ostanejo v športu. 
 

http://www.facebook.com/solskaultimateliga
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Na čakanju imamo tudi šole, ki so zainteresirane za naš program, a zaradi kapacitet in 
finančnega stanja trenutno povečanje programa ni mogoče. Vse več staršev in dijakov se 
obrača na nas s pozitivnimi povratnimi informacijami in zahvalami za posvečen čas njihovim 
otrokom. 

Glavni cilj programa ŠUL je razširitev projekta na vso Slovenijo in vključitev vseh slovenskih 
srednjih šol. Počasi nam to uspeva, saj so ob mariborskih srednjih šolah v projekt vključene 
tudi Srednja šola Slovenska Bistrica, Gimnazija Ptuj, Šolski Center Krško-Sevnica, Splošna 
gimnazija Brežice, Srednja šola Nova Gorica, z nami pa sodelujejo tudi Gimnazija Ormož, 
Waldorfska gimnazija Ljubljana, Gimnazija Kočevje in mnoge druge. Športni pedagogi 
osnovnih in srednjih šol se v vse večjem številu obračajo na nas po predstavitvah in 
vpeljevanju športne panoge tudi v učni proces. 

  

  

Slika 6: Šolska ultimate liga 2016/2017 

Igralci so poleg tekem in spoznavanja novih prijateljev sodelovali tudi v delavnicah športnega 
duha, ki smo jih organizirali v sodelovanju z ameriško neprofitno organizacijo Early 
Recognition Is Critical (E. R. I. C.). Na vsakem izmed štirih turnirjev je bil poudarek na 
drugem vidiku športnega duha. 

 

 

 



 
 

25 
Letno poročilo 2017 | ŠD Ultimate frisbee Maribor | Stantetova 10, 2000 Maribor 

4.3 TEKMOVALNI PROGRAMI 
Tekmovalni programi predstavljajo temeljno vrednoto društva - doseganje vrhunskih 
rezultatov na nacionalnem in mednarodnem področju. 
 

4.3.1 Cosmo Mixed, Cosmo Men in Cosmo Women 
 
V sezoni 2016/2017 je bil tekmovalni program prve ekipe osredotočen na mešane treninge, 
saj se je strokovno vodstvo odločilo, da bo samo tako obdržal želeno stopnjo kakovosti. 
 
Člani so od novembra do začetka praznikov v decembru trenirali na travnatih igriščih v 
Športnem centru Pobrežje, nato pa so se sredi januarja preselili v telovadnico v Račah in tam 
trenirali do začetka pomladi. Hkrati s treningi v dvorani so začeli trenirati tudi v fitnesu, da 
pridobijo na mišični masi. Skupaj z mladinci so celotni zimski del trenirali v gimnastični 
dvorani, spomladanski pa na atletski stezi. 
 
Od aprila naprej je treninge izvajal trener Luka Banović na nogometnem igrišču na Pobrežju, 
najprej dvakrat tedensko, pozneje pa enkrat tedensko. Do avgusta je celotna ekipa trenirala 
skupaj, septembra pa je dodatni trening postal ločen za fante in punce. Zadnjih nekaj 
treningov v sezoni je članska ekipa trenirala tudi na mivki za pripravo na državnem prvenstvu 
na mivki. Dostop na treninge prve ekipe je bil omogočen tudi nekaterim povabljenim iz 
mladinskih ekip NextGen, opisanih v nadaljevanju. 
 
Skupno je prva ekipa zabeležila 119 ur vodene ultimate vadbe, v kar niso všteti kondicijski 
treningi, ki so bili zabeleženi na 80 ur vadbe. 
 
Največji uspeh pretekle sezone v članski selekciji je bila udeležba na sekcijskih kvalifikacijah 
Evropskega pokala z moško in žensko ekipo. Na regionalne kvalifikacije napreduje 7 ekip v 
moški diviziji in 5 v ženski. Fantje so dosegli 6. mesto in se s tem kvalificirali na regionalne 
kvalifikacije. 
 
Člani so bili zelo uspešni tudi v športnem duhu, saj so na 11 turnirjih osvojili kar 7 nagrad za 
najboljši športni duh (Spirit of the Game Awards – SOTG). 
 
Seznam turnirjev in rezultatov moške, ženske ter mešane ekipe: 
1. V4+ (Gödöllo, Madžarska) 

Cosmo Mixed, 5. mesto 
SOTG, 1. mesto 

2. Prague Winter 2017 (Praga, Češka) 
Cosmo Men, 10. mesto 
SOTG, 1. mesto 
Cosmo Women, 3. mesto 
SOTG, 1. mesto 

3. Seven 2017 (Gödöllő, Madžarska) 
Cosmo Men, 6. mesto 
SOTG, 1. mesto 

4. Star Weiz (Weiz, Avstrija) 
Cosmo Men, 9. mesto 
Cosmo Women, 4. mesto 

5. Woodchuck (Maribor, Slovenija) 
Cosmo Mixed, 2. mesto 

6. Dvoransko državno prvenstvo (Maribor, Slovenija) 
Cosmo Mixed, 1. mesto 
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7. EUCQ-E NW (CEL) 2017 (Šardice, Češka) 
Cosmo Men, 6. mesto 
SOTG, 1. mesto 
Cosmo Women, 7. mesto 

8. EUCR-E O+W (Dunaj, Avstrija) 
Cosmo Men, 11. mesto 
SOTG, 1. mesto 

9. Državno prvenstvo na mivki (Črnuče, Slovenija) 
Cosmo Open, 1. mesto 

10. Državno prvenstvo na travi (Slovenska Bistrica, Slovenija) 
Cosmo Men, 1. mesto 
Cosmo Women, 1. mesto 
Cosmo Mixed, 1. mesto 

11. Dvoransko državno prvenstvo (Maribor, Slovenija) 
Cosmo Men, 1. mesto 
Cosmo Women, 1. mesto 

12. Bologna is back (Bologna, Italija) 
Cosmo Women, 5. mesto 

 
 

 
 

Slika 7: Tekmovalna mešana ekipa Cosmo po osvojenem naslovu državnih prvakov 
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4.3.2 Next Gen 
 
Igralci ekipe NextGen so novembra pod vodstvom trenerja Matica Kuslja nadaljevali s 
treningi na travi v Športnem centru Pobrežje. Tam so trenirali celotno sezono, v vseh 
vremenskih razmerah in v vseh letnih časih. 
 
V zimskem delu so vsako sredo trenirali zunaj, vsak ponedeljek pa v gimnastični dvorani v 
Športnem društvu Studenci. Od novembra do februarja so se pod vodstvom gimnastičnih 
strokovnjakov iz ŠD Studenci enkrat tedensko učili premetov, pravilnih skokov, pridobivanja 
ravnotežja in s tem poskrbeli za večjo gibljivost ter posledično manjšo možnost poškodb. 
Marec in april so preživeli na atletski stezi, kjer so se učili pravilnih tehnik teka in pridobivali 
hitrost, izgubljeno med zimskim delom. 
 
Ponedeljki so po koncu gimnastičnih treningov spet postali dnevi za treninge na travi. Vse do 
aprila so dvakrat tedensko trenirali v Športnem centru Pobrežje. 
 
Z aprilom so se mladi igralci začeli intenzivno pripravljati na evropsko mladinsko prvenstvo in 
evropski mladinski pokal. Večji del ekipe je bil namreč sprejet v slovenske mladinske 
reprezentance: moško do 17 let, moško do 20 let in žensko do 20 let. Treninge za fante je še 
naprej vodil trener Matic Kuselj, punce pa je prevzel trener Jernej Mihelač. Trenirali so vse 
do avgusta, po koncu prvenstev pa je ekipa odšla na zaslužene počitnice. 
 

      

Slika 8: Next Gen Women in Men ekipi U20 

Ekipi Next Gen sta skupno opravili 164 ur vodene ultimate vadbe, v kar niso všteti kondicijski 
treningi, ki so bili zabeleženi na 80 ur vadbe. 
 
Seznam turnirjev in rezultatov moške, ženske ter mešane ekipe: 
1. Steirisch herbst (Graz, Avstrija) 

12. mesto 
2. Lost in Zone (Madžarska) 

2.mesto 
3. Play Date (Weiz, Avstrija)  

9. mesto 
4. Everybody goes BOOM (Krško, Slovenija) 

5.mesto, 1. mesto, SOTG 
5. Bologna is back 2017 (Bologna, Italija) 

1.mesto, 2. mesto 
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4.4 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN DOGODKOV 
Organizacija tekmovanj društvu omogoča tesnejši stik lokalne skupnosti s športno panogo. V 
letu 2017 je društvo z dobro organiziranim prostovoljnim delom uspelo organizirati 5 
dvoranskih turnirjev ŠUL, 1 dvoranski HAT turnir (Burn FHat), 2 dvoranski državni prvenstvi, 
1 mednarodni dvodnevni turnir (Woodchuck), 2 selekcijska treninga za mladinske 
reprezentance in 3 pripravljalne vikende mladinskih reprezentanc: 
 
14. januar 2017 – Drugi turnir ŠUL, UŠC Leona Štuklja Maribor 
21. januar 2017 – Burn FHat mednarodni turnir, UŠC Leona Štuklja Maribor 
25. februar 2017 – Tretji turnir ŠUL, UŠC Leona Štuklja Maribor 
26. februar 2017 – Selekcijski trening mladinskih reprezentanc, UŠC Leona Štuklja Maribor 
1. april 2017 – Četrti turnir ŠUL, UŠC Leona Štuklja Maribor 
2. april 2017 – Dvoransko državno prvenstvo, UŠC Leona Štuklja Maribor 
8. april 2017 – Selekcijski trening mladinskih reprezentanc, UŠC Leona Štuklja Maribor 
22. april 2017 – Srednješolsko državno prvenstvo, NK Pobrežje Maribor 
29.-30. april 2017 – mednarodni turnir Woodchuck 2017, NK Pobrežje Maribor 
23.-24. september 2017 – Državno prvenstvo na travi, Slovenska Bistrica in Pragersko 
22. oktober 2017 – Dvoransko državno prvenstvo, UŠC Leona Štuklja Maribor 
11. november 2017 – Prvi turnir ŠUL, UŠC Leona Štuklja Maribor 
9. december 2017 – Drugi turnir ŠUL, UŠC Leona Štuklja Maribor 
 
V letu 2017 smo iz naslova organizacije turnirjev in dogodkov zabeležili kar 935 ur 
prostovoljnega dela članov. 
 
V aprilu smo uspešno organizirali mednarodni turnir Woodchuck. Gre za dvodnevni mešani 
turnir, ki je tokrat potekal zadnji vikend v aprilu na igriščih Športnega centra Pobrežje. Na 
njem je zaigralo 9 ekip, izmed katerih je bila najuspešnejša ekipa Os Zla iz Slovaške. 
Woodchuck je nastal leta 2016. Naš cilj je, da postane tradicionalni mednarodni turnir, ki bo v 
prihodnosti prepoznaven ne le v evropski ultimate skupnosti, ampak tudi med domačo 
javnostjo. 
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4.5 ORGANIZACIJA PROMOCIJ 
Povpraševanje po promocijskih aktivnostih v regiji narašča, zato je društvo vzpostavilo dobro 
organizirano in izkušeno ekipo promotorjev, ki skrbijo za izvedbo in organizacijo promocij. Vsi 
so prestali društveno izobraženje za promotorje, ki omogoča mladim članom, da se pridružijo 
ekipi za promocije. Promotorji so se v pretekli sezoni najpogosteje udeleževali promocij na 
šolah, mladinskih centrih, javnih prireditvah, podjetjih itd. 
 
Predstavitev športa, Osnovna šola Sveta Trojica, 9. februar 2017 
Športni dan, Osnovna šola Lendava, 25. april 2017 
Predstavitev športa, Študentska pomlad Maribor, 3. maj 2017 
Predstavitev športa, Mladinski Center Ormož, 27. maj 2017 
Predstavitev športa, Športni vikend Maribora, 3.-4. junij 2017 
Predstavitev športa, Športni vikend Slovenska Bistrica, 3.-4. junij 2017 
Predstavitev športa, Klub prekmurskih študentov, 23. junij 2017 
Športne delavnice, Košarkarski kamp Gorana Dragića, 29. junij 2017 
Športne delavnice, Art Kamp, 27. junij 2017 
Predstavitev športa, Zveza prijateljev mladine Maribor, 25. julij 2017 
Predstavitev športa, Zveza prijateljev mladine Maribor, 21. avgust 2017 
Predstavitev športa, Klub prekmurskih študentov, 22. avgust 2017 
Piknik za starše, Nogometni klub Pobrežje, Maribor Ultimate, 9. september 2017 
Predstavitev športa, II. Gimnazija Maribor, 12.-13. september 2017 
Predstavitev športa, Šolski center Krško-Sevnica, 21. september 2017 
Predstavitev športa, Tretja gimnazija Maribor, 22. september 2017 
Predstavitev športa, Srednja šola Slovenska Bistrica, 28. september 2017 
Predstavitev športa, Prva gimnazija Maribor, 29. september 2017 
Predstavitev športa, Tretja gimnazija Maribor, 2.-6. oktober 2017 
Predstavitev športa, Talum, Kidričevo, 6. oktober 2017 
Športni dan, Waldorfska šola Maribor, Nogometni klub Pobrežje, 11. oktober 2017 
Predstavitev športa, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor, 23.-27. oktober 
2017 
Predstavitev športa, Mestna občina Ptuj, 26. oktober 2017 
 
V naslednji sezoni želimo zadostiti vsem povpraševanjem glede promocij in s pomočjo dobro 
koordinirane ekipe promocije uspešno izvesti. 
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4.6 IZOBRAŽEVANJA 
 
Društvo izvaja dve vrsti izobraženj: izobraževanja za člane in strokovne seminarje za športne 
pedagoge. 19. avgusta 2017 smo organizirali izobraževanje za vaditelje, ki sodelujejo v 
programu ŠUL, kjer so mednarodni in lokalni vabljeni predavatelji izvajali delavnice za 
uspešno pripravo treningov in ekipe skozi vso sezono. Izobraževanja se je udeležilo več kot 
20 vaditeljev. 
 
Izobraževanja športnih pedagogov v 2017 nismo izvajali in jih načrtujemo spet v naslednjem 
letu. 
 
 

4.7 STIKI Z JAVNOSTJO 
Ekipa za stike z javnostjo je v letu 2017 redno objavljala prispevke, novice in novosti 
društvenih aktivnosti in iz sveta ultimate frizbija. Na spletni strani www.mariborultimate.si je v 
2017 bilo objavljenih kar 36 prispevkov s slikovnim gradivom: 
 
1. januar 2017, PRAZNIČNO DRUŽENJE 
10. januar 2017, V4+ - ZAČETEK NOVEGA TEKMOVALNEGA LETA 
18. januar 2017, DRUGI ŠUL TURNIR 
24. januar 2017, Burn F(h)at Tournament 
4. februar 2017, PRAGUE WINTER 2017 
21. februar 2017, WEIZ 2017 
22. februar 2017, ŠPORTNIK LETA MARIBOR 2016 
28. februar 2017, 3. ŠUL 
12. marec 2017, LOST IN ZONE 
27. marec 2017, PLAY DATE 
6. april 2017, 4. ŠUL TURNIR IN ZAKLJUČEK LIGE 
6. april 2017, DVORANSKI DRŽAVNI PRVAKI 2017 - COSMO MIXED 
28. april 2017, DRŽAVNO PRVENSTVO V ULTIMATE FRIZBIJU ZA SREDNJEŠOLCE 
4. maj 2017, WOODCHUCK 2017 
22. maj 2017, KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO KLUBSKO PRVENSTVO 
7. junij 2017, ULTIMATE NA "SVETI TRAVI" 
18. junij 2017, EVERYBODY GOES BOOM 2017 
24. junij 2017, PRIPRAVLJALNA SERIJA TEKEM COSMO OPEN vs. CATCHUP GRAZ 
20. avgust 2017, IZOBRAŽEVANJE ZA ŠUL TRENERJE IN PROMOTORJE 
29. avgust 2017, PREDSTAVITEV POLNO POLETJE 
18. julij 2017, REPREZENTANCA U17 ZMAGALA NA EVROPSKEM POKALU 
1. september 2017, PRIDRUŽI SE NAM! 
12. september 2017, PIKNIK Z DRUŽINAMI IN PRIJATELJI 
30. september 2017, EUCR – E OPEN 
11. september 2017, FESTIVAL MARIBORSKEGA ŠPORTA 2017 
28. september 2017, DRŽAVNO PRVENSTVO V ŽENSKI, MOŠKI in MEŠANI DIVIZIJI 
3. oktober 2017, DRŽAVNO PRVENSTVO V ULTIMATE FRIZBIJU NA MIVKI 2017 
17. oktober 2017, COSMO AVTOBUS NA BOLOGNA IS BACK 2017 
20. oktober 2017, FERI Ultimate 
25. oktober 2017, TEKMOVALNO SEZONO ZAKLJUČUJEMO ŠE Z DVEMA NASLOVOMA 
15. november 2017, ZAKLJUČEK SEZONE 2016/17 
21. november 2017, SPOZNAVNI TURNIR ŠOLSKE ULTIMATE LIGE 2017/18 
30. november 2017, SPREJEM PRI ŽUPANU MESTNE OBČINE MARIBOR 
3 december 2017, MEDNARODNI DAN ŠPORTNEGA DUHA (SOTG DAY) 
 

http://www.mariborultimate.si/
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15 december 2017, DRUGI TURNIR ŠUL 2017/18 
8 december 2017, SECRET SANTA TOURNAMENT 
 
Poleg lastnih kanalov obveščanja smo objavljali tudi pri medijskih hišah Dostop.si, BK TV, 
Radio Trst A, Radio Center, RTS24 in Periferija. 
 
Ob koncu leta so vsi člani društva prejeli tudi vestnik društva, ki je vseboval vse 
pomembnejše informacije in slikovni material o dosežkih iz pretekle sezone. Vestnik je bil 
članom posredovan po pošti na domače naslove. 
 

 
 

Slika 9: Sprejem pri županu Mestne občine Maribor dr. Andreju Fištravcu 
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Športno društvo Ultimate fisbee Maribor
Maribor

Zbir prometa po konti ( 4 in 7 - Poslovni izid obdobja)
01.01.2017

31.12.2017

Promet obdobja
DEBET KREDIT

  1Stran

KONTO - Naziv oz opis konta S A L D O

          2.589,72400000 Stroški materiala                             2.589,72

          2.589,72400           2.589,72                   

             40,35401000 Stroški pomožnega materiala                                40,35

             40,35401              40,35                   

             35,45402001 Stroški goriva                                35,45

             35,45402              35,45                   

            950,15404000 Odpis drobnega inventarja - potrošna oprema                               950,15

            329,66404001 Odpis drobnega inventarja - evidenca                               329,66

          1.279,81404           1.279,81                   

            565,75406000 Stroški pisarniškega materiala                               565,75

            565,75406             565,75                   

            361,23407000 Drugi stroški materiala                               361,23

          1.497,11407001 Stroški dresov, športnih oblačil, obutve                             1.497,11

             76,97407002 Stroški pokalov, medalj, priznanj                                76,97

          1.935,31407           1.935,31                   

          6.446,39
40

          6.446,39                   

          1.500,00410000 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in upravljanju storitev                             1.500,00

          1.170,00410001 Stroški zunanjih trenerjev, vaditeljev                             1.170,00

          2.925,60410002 Stoški prehrane udeležencev turnirja - podizvajalci                             2.925,60

          5.595,60410           5.595,60                   

          1.403,00411000 Stroški transportnih storitev                             1.403,00

             69,37411001 Stroški pošiljanja po pošti                                69,37

          1.472,37411           1.472,37                   

          5.334,36413000 Najemnine prostorov                             5.334,36

          1.666,00413001 Najemnine - ostalo                             1.666,00

             13,00413002 Najem domene, mailov                                13,00

             82,90413003 Najem programa Čebelca                                82,90

          7.096,26413           7.096,26                   

            308,91415000 Stroški plačilnega prometa, stroški bančnih storitev, stroški poslov in

zavarovalne premije

                              308,91

             49,00415001 Bančni stroški izvršitve sklepa Furs                                49,00

            357,91415             357,91                   

          1.469,90416000 Stroški intelektualnih in osebnih storitev                             1.469,90

          1.469,90416           1.469,90                   

            122,60417000 Stroški reprezentance                               122,60

            312,32417002 Stroški reklam                               312,32

            232,02417003 Tiskovine                               232,02

            148,73417004 Stroški nagrad na turnirju                               148,73

            815,67417             815,67                   

            868,70418001 Stroški študentskih servisov                               868,70

            868,70418             868,70                   

             16,65419000 Stroški drugih storitev                                16,65

          2.911,00419002 Stroški prijavnin                             2.911,00

             71,00419003 Stroški članarin                                71,00

            685,00419004 Registracije igralcev                               685,00

              4,50419005 Stroški taks                                 4,50

              5,00419006                                 5,00

          3.693,15419           3.693,15                   

         21.369,56
41

         21.369,56                   

            134,22432000 Amortizacija opreme in nadomestnih delov                               134,22



Promet obdobja
DEBET KREDIT

  2Stran

KONTO - Naziv oz opis konta S A L D O

            134,22432             134,22                   

            134,22
43

            134,22                   

             10,00480001 Stroški sklepa Furs                                10,00

              6,00480002 Stroški opominov dobaviteljev                                 6,00

             16,00480              16,00                   

             16,00
48

             16,00                   

         27.966,17Razr.4          27.966,17                   

          1.568,22702000 Nabavna vrednost prodanih materiala in blaga                             1.568,22

          1.568,22702           1.568,22                   

          1.568,22
70

          1.568,22                   

              0,47746001 Obresti Furs                                 0,47

              0,47746               0,47                   

              0,47
74

              0,47                   

              1,77758000 Negativne everske izravnave                                 1,77

              1,77758               1,77                   

              1,77
75

              1,77                   

           -570,00760000 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu             570,00                  

           -570,00760                               570,00

         -3.048,71762000 Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu           3.048,71                  

         -3.048,71762                             3.048,71

         -5.597,00768001 Prihodki iz članarin članov društva           5.597,00                  

         -1.050,00768002 Pristopnine društev in posameznikov na turnir           1.050,00                  

         -4.226,00768100 Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev - MOM           4.226,00                  

        -12.830,00768102 Donacije fizičnih oseb          12.830,00                  

           -673,09768103 Donacije iz proračuna - Republika Slovenija             673,09                  

           -188,06768104 Dotacija - Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in

športno vzgojo

            188,06                  

         -3.000,00768105 Dotacija - Frizbi zveza Slovenije           3.000,00                  

        -27.564,15768                            27.564,15

        -31.182,86
76

                           31.182,86

        -29.612,40Razr.7           1.570,46          31.182,86

SKUPAJ (SUME)          29.536,63          31.182,86          -1.646,23



LISTA ODPRTIH POSTAVK STRANK na DAN 31.12.2017
Športno društvo Ultimate fisbee Maribor
Maribor

220000Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

(DOBAVITELJI)

Stran   1

Dokument Konto Št. računa Dat.računa Zapadlost
Zamuda

dni
Opombe Str.M. Znesek V BREME Znesek V DOBRO Odprti SALDO

ZAPADLO

FRIZBI ZVEZA SLOVENIJE,,ŠMARTINSKA CESTA 72,1000,LJUBLJANA[,61000-0012337874,43425542]000013

27-147 220000 193-2017 03.12.2017 03.01.2018 193-2017 Račun

193-2017 Priprava

razpisn

  -3         1.500,00        -1.500,00

            0,00         1.500,00        -1.500,00FRIZBI ZVEZA SLOVENIJE

            0,00

JAŠE, ALEKSANDER ŠAJN S.P., IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU AKROBATIKE,,KARDELJEVA CESTA
51,2000,MARIBOR[,61000-0009138814,93523521]

000035

27-155 220000 17054 30.12.2017 07.01.2018 17054 Račun 17054  -7           270,00          -270,00

            0,00           270,00          -270,00JAŠE, ALEKSANDER ŠAJN S.P., IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU AKROBATIKE

            0,00

MD CONSULTICO, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV, D.O.O.,,RIBIŠKA POT 4,2230,LENART V SLOV.
GORICAH[,04515-0002252266,SI25557874]

000023

27-153 220000 17-1345 31.12.2017 10.01.2018 17-1345 Račun

17-1345

 -10           122,00          -122,00

            0,00           122,00          -122,00MD CONSULTICO, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV, D.O.O.

            0,00

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.,,ULICA VITA KRAIGHERJA 4,2000,MARIBOR[,01000-0000400014,SI94314527]000042

27-163 220000 DECEMBER 31.12.2017 12.01.2018 DECEMBER 2017

Račun DECEMBER

2017

 -12            18,69           -18,69

27-156 220000 PKNADIR17-199 31.12.2017 22.01.2018 PKNADIR17-19956

Račun

PKNADIR17-19956

 -22             0,75            -0,75

            0,00            19,44           -19,44NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

            0,00

OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR,,BORCEV ZA SEVERNO MEJO 16,2000,MARIBOR[,01270-6030668719,27553078]000030

27-012 220000 19-2017 31.01.2017 28.02.2017 19-2017 Račun

19-2017

 306           113,16           116,16            -3,00

          113,16           116,16            -3,00OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR

           -3,00

REFAKTOR RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN SVETOVANJE D.O.O.,,VELIKA LOKA 21,1290,GROSUPLJE[,02022-0255009274,SI62078976]000072

27-157 220000 17-4011 31.12.2017 25.01.2018 17-4011 Račun

17-4011

 -25            82,90           -82,90

            0,00            82,90           -82,90REFAKTOR RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN SVETOVANJE D.O.O.

            0,00

UNIVERZA V MARIBORU,,SLOMŠKOV TRG 15,2000,MARIBOR[,01100-6000006231,SI71674705]000018

27-152 220000 901780066 31.12.2017 25.01.2018 901780066 Račun

901780066

 -25            52,00           -52,00

            0,00            52,00           -52,00UNIVERZA V MARIBORU

            0,00

ŠS STORITVENO PODJETJE D.O.O.,,SLOVENSKA CESTA 40,1000,LJUBLJANA[,02303-0018888678,SI93360894]000066

27-154 220000 1018000499 31.12.2017 18.01.2018 1018000499 Račun

1018000499

 -18           367,54          -367,54

            0,00           367,54          -367,54ŠS STORITVENO PODJETJE D.O.O.

            0,00

          113,16
        2.530,04

       -2.416,88Skupaj

           -3,00

Odprte postavke

Zapadle postavke



ŠD Ultimate frisbee Maribor

Stantetova 10, Maribor STANJE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2017
Aortizacija, nabave in odpisi v obdobju 

.  . do 31.12.2017

Stran   1Datum 03.03.2018

Inv.št. Naziv osnovnega sredstva ME AMSK
Datum

pridobitve
%

amort.
Konto

Nabavna
vrednost

Popravek
vrednosti

Knjigovodska
vrednost

Amortizacija
obdobjaKoličina

040000 Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednostiKONTO

000001 Prenosnik HP EliteBook Revolve 810 G1 4 26.06.2017   50,00 040000           536,80           134,22           134,22          402,58      1

          536,80           134,22           134,22          402,58Skupaj konto

404001 Odpis drobnega inventarja - evidencaKONTO

000003 Božični kostum 10 05.12.2017    0,00 404001           182,90           182,90      1

000002 ISKRA kontaktni žar SP-026 10 31.03.2017    0,00 404001            66,80            66,80      1

000004 Set za vadbo na prostem 10 26.06.2017    0,00 404001            79,96            79,96      1

          329,66           329,66                                 Skupaj konto

          866,46           463,88           134,22          402,58Skupaj lista



OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017
______________________________________________________________________________
Zavezanec za davek:    Športno društvo Ultimate frisbee Maribor    

Sedež oziroma kraj poslovanja:    Stantetova ulica 10, 2000 maribor    

Davčna številka:    70977836    Matična številka    4002261    

Vrsta dejavnosti (po SKD):    94.999 - Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij    

Vrsta pretežne dejavnosti:        94.999 - Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij    

Šifra davčne izpostave, ki je pristojna za zavezanca:    64 - MARIBOR    

Občina:    0070 - MARIBOR    

______________________________________________________________________________
Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji:    DA      

Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji:    NE      

Davčni obračun zavezanca nerezidenta, za dobiček poslovne enote:    NE      

______________________________________________________________________________
Podatki v zvezi z ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:    

Način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec predlaga obračun:    

                                           X davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov      

                                              davčni obračun na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov      

Sprememba načina ugotaljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju:    

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem obdobju:     NE

  

Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v naslednjem davčnem

obdobju:    NE      

______________________________________________________________________________
Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2:    DA      

Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2:    

    NE    obračun investicijskega sklada (prvi odstavek 61. člena)      

    NE    obračun pokojninskega sklada (drugi odstavek 61. člena)      

    NE    obračun zavarovalnice za izvajanje pokojninskega načrta (tretji odstavek 61. člena)      

    NE    obračun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (četrti odstavek 61.

člena)      

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2:    NE      

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2:    NE      

Davčni zavezanec posluje s povezanimi osebami rezidenti po 17. členu ZDDPO-2 in mora v skladu s šestim

odstavkom 17. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo:    NE      

Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2:    NE      

Davčni zavezanec prejema ali daje posojila ali izkazuje obresti s povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2

in mora v skladu s šestim odstavkom 19. člena ZDDPO-2 prilagajati davčno osnovo:    NE      

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec je del mednarodne skupine podjetij, katere skupni konsolidirani prihodki v poslovnem letu

neposredno pred poslovnim letom poročanja so enaki ali presegajo 750.000.000,00 evrov:        NE          

______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo (označite z obkrožitvijo)    

    NE    davčni obračun za dejavnosti obdavčene po ZDDPO-2      

    NE    davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo tudi po sistemu davka na tonažo      
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______________________________________________________________________________
Vrsta oddanega obračuna:        

 
    DA    Redni davčni obračun (358. člen ZDavP-2)      

                          DA    za koledarsko leto      

                          NE    za poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta      

                          NE    za prehodno obdobje      

 
    NE    Davčni obračun v primeru statusnih sprememb      Pomoč za izpolnjevanje obrazca Obračuna DDPO v

primeru statusnih sprememb    

                            

Obračunski dan:

Dan vpisa spremembe v register:

                          NE    davčni obračun pri združitvah - pripojitvah ali spojitvah (361. in 362. člen ZDavP-2)      

                          NE    davčni obračun pri razdelitvah (363. in 364. člen ZDavP-2)      

                          NE    davčni obračun pri oddelitvah (365. in 366. člen ZDavP-2)      

                          NE    davčni obračun pri izčlenitvah      

                          NE    davčni obračun pri prenosu premoženja      

 
                 NE    davčni obračun prevzete (prenosne) družbe          NE    davčni obračun prevzemne družbe      

Prevzete družbe v transakciji Prevzemne/novoustanovljene družbe v

transakciji

Naziv Davčna številka

             

 
    NE    Davčni obračun pri začetku postopka prisilne poravnave (367. člen ZDavP-2)      

 
    NE    Davčni obračun v primeru prenehanja davčnega zavezanca      

 
                          NE    prenehanje po stečajnem postopku (368. člen ZDavP-2):      

                                    NE    davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka      

                                    NE    davčni obračun v času stečajnega postopka      

                                    NE    končni davčni obračun ob koncu stečajnega postopka      

 
                          NE    prenehanje po postopku likvidacije (368.a člen ZDavP-2):      

                                    NE    davčni obračun na dan pred začetkom likvidacije      

                                    NE    davčni obračun v času likvidacijskega postopka      

                                    NE    končni davčni obračun ob zaključku likvidacije      

 
                          NE    davčni obračun v primeru prenehanja po skrajšanjem postopku (369. člen ZDavP-2)      

 
                          NE    davčni obračun pri drugih postopkih prenehanja (360. člen ZDavP-2) (razen v primerih statusnih

sprememb iz 361. do 366. člena ZDavP-2)      
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Znesek v eurih s centi    

Zap.št. Postavka Znesek

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega: 31.182,86

1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim

odtegljajem

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje (vsota

2.1 do 2.14)

27.564,15

2.1 Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti 27.564,15

2.2 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih

rezervacij

2.3 Izvzem prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotrebnih

rezervacij 

2.4 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni

upoštevala 

2.5 Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam

2.6 Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev razen dobičkov, ki se izvzamejo

v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.7 Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega

kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim odstavkom 25. člena

ZDDPO-2

2.8 Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v

skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

2.9 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega

obdavčevanja

2.10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

2.11 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih

davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne

obdavčitve

2.12 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov

2.13 Izvzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu premoženja,

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah

2.14 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma

vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja, združitvah

in delitvah glede na določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju

samostojnega podjetnika po 51. členu ZDoh-2.

3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje (vsota 3.1

do 3.6)

0,00

3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.

člena

3.2 Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena 

3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam iz 16. člena

3.4 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom

iz 17. člena

3.5 Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripišejo poslovni enoti
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3.6 Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma

vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja,

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.

poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu

ZDoh-2.

4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3) 3.618,71

5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih 29.536,63

5.N NORMIRANI ODHODKI v višini 0 % davčno priznanih prihodkov 0,00

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje (vsota

6.1 do 6.43)

26.116,21

6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti 26.107,43

6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16.

člena 

6.3 Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena

6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16.

člena

6.5 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb

rezidentov iz 17. člena

6.6 Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso

davčno priznane

6.7 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov

prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo

zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po 1. odst. 21. člena ne priznajo

6.8 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki se po 22.

členu ne priznajo.

6.9 Zmanjšanje odhodkov pri banki za odhodke prevrednotenja posojil, vrednotenih

po metodi odplačne vrednosti, za znesek nad višino, ki jo določa zakon, ki ureja

bančništvo

6.10 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena, nad zneskom,

ki presega 20 odstotkov začetno izkazane vrednosti 

6.11 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb

o izogibanju dvojnega obdavčevanja

6.12 Nepriznani odhodki za dohodke, podobne dividendam, vključno s prikritim

izplačilom dobička

6.13 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let

6.14 Nepriznani odhodki za stroške, ki zadevajo privatno življenje (6.14.1 do 6.14.2) 0,00

6.14.1 Stroški, ki zadevajo privatno življenje lastnikov in povezanih oseb

6.14.2 Stroški, ki zadevajo privatno življenje drugih oseb

6.15 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev 1,61

6.16 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ

6.17 Nepriznani odhodki za davke 

6.18 Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih

dajatev 

0,05

6.19 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8. b tč. 1.

odst. 30. člena
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6.20 Nepriznani odhodki za donacije

6.21 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi 

6.22 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z

zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino

6.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom

6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance 7,12

6.25 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega

organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora

6.26 Nepriznani odhodki za obresti od presežka posojil

6.27 Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo,

obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi

predpisanih stopenj

6.28 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih

nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana

6.29 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred

dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,

obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne

namene

6.30 Nepriznani odhodki za rezervacije, ki jih oblikuje banka glede na posebna

tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki ureja bančništvo  

6.31 Nepriznani odhodki za posebne rezervacije, ki jih oblikuje borznoposredniška

družba glede na posebna tveganja, ki presegajo višino, določeno z zakonom, ki

ureja trg vrednostnih papirjev

6.32 Nepriznani odhodki za zavarovalno-tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, ki

presegajo višino ali zgornjo mejo, določeno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo 

6.33 Nepriznani odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo ter nadomestila

plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih

odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi

pooblastili in odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z

zakonom oz. pogodbo o zaposlitvi

6.34 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z

zakonom

6.35 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev, razen za

izgube, ki se izvzamejo v skladu s šestim in sedmim odstavkom 25. člena

ZDDPO-2

6.36 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi

naložb tveganega kapitala v družbi tveganega kapitala, v skladu s šestim

odstavkom 25. člena ZDDPO-2

6.37 Zmanjšanje odhodkov za izgube iz odsvojitve lastniških deležev oziroma delnic v

bankah, v skladu s sedmim odstavkom 25. člena ZDDPO-2

6.38 Zmanjšanje odhodkov za izgube v primeru uveljavljanja upravičenj pri prenosu

premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah

6.39 Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma

vrednostnih papirjev za neobdavčene dobičke pri prenosu premoženja,

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.

poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu

ZDoh-2.
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6.40 Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na

določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni

pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka  51. člena ZDoh-2.

6.41 Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem

ali preteklih davčnih obdobjih

6.42 Nepriznani odhodki v skladu s petim odstavkom 31. člena ZUDDob

6.43 Nepriznani odhodki iz naslova udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z ZUDDob

7. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – povečanje (vsota 7.1

do 7.12) 

0,00

7.1 Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile

delno priznane kot odhodek

7.2 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob

odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane

7.3 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja finančnih naložb, ki niso bili

davčno priznani 

7.4 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se

priznajo ob prodaji oz. odtujitvi

7.5 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja dobrega imena za presežni

znesek, ki kot odhodek ni bil priznan

7.6 Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po

metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj

7.7 Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih

osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo

7.8 Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred

dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo,

obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne

namene

7.9 Povečanje odhodkov nerezidenta za odhodke, ki se pripišejo poslovni enoti

7.10 Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev oziroma

vrednostnih papirjev za neupoštevane izgube pri prenosu premoženja,

zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah glede na določbe VII.

poglavja ZDDPO-2 ter pri preoblikovanju samostojnega podjetnika po 51. členu

ZDoh-2.

7.11 Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri prevzemni družbi glede na

določbe VII. poglavja ZDDPO-2 ter pri novi pravni osebi oziroma prevzemni

pravni osebi glede na določbe 2. točke četrtega odstavka  51. člena ZDoh-2.

7.12 Povečanje odhodkov v skladu s šestim odstavkom 31. člena ZUDDob

8. DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7) oziroma 5.N 3.420,42

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8) 198,29

10. RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4) 0,00

11. Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri

spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih (11.1

– 11.2 + 11.3 – 11.4 + 11.5 - 11.6)

0,00

11.N Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri

spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih za

zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov

0,00
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(zap.št.11 krat (1-0))

11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način

sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu 

11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen

način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem

obračunu 

11.3 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih

usmeritev in popravkov napak

11.4 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih

usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne

nagrade in odpravnine

11.5 Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi

prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni

poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo,

ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem

donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju

11.6 Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za

pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način

računovodenja ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v

drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih

rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni

zmanjševal davčne osnove

12. Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.8) 0,00

12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve

sredstva pred predpisanim rokom

12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa

sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko

brezposelnostjo pred predpisanim rokom

12.3 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete dividende in dohodke, podobne

dividendam, v višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov

12.4 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev, v

višini 5 odstotkov izvzetih dohodkov

12.5 Povečanje davčne osnove za izvzeti del dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev

v primeru likvidacije oz. prenehanja zavezanca v obdobju 10 let po ustanovitvi

12.6 Povečanje davčne osnove za že uveljavljene davčne izgube zaradi bistvene

spremembe dejavnosti v dveh letih po spremembi lastništva

12.7 Povečanje davčne osnove za skrite rezerve prenosne družbe pri združitvah in

delitvah, v skladu z 38. člena ZDDPO-2

12.8 Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve

terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis

13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če > 0 oziroma (9 + 11.N +

12)

198,29

14. DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če < 0 0,00

15. Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota 15.1 do 15.20, vendar

največ do višine davčne osnove pod zap. št. 13) 

109,84

15.1 Zmanjšanje davčne osnove za prejete obresti od kratkoročnih in dolgoročnih

vrednostnih papirjev, ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Republika Slovenija, občine
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ali javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija ali občine

15.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

15.3 Pokrivanje izgube 84,91

15.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

15.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

15.6 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku 1. odst. 55. člena

ZDDPO-2

15.7 Zmanjšanje davčne osnove za koriščenje regijske olajšave za vlaganja v

raziskave in razvoj po 55. členu ZDDPO-2

15.8 Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 24,93

15.9 Olajšava za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem

15.10 Olajšava za zaposlovanje invalidov 

15.11 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

15.12 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

15.13 Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene,

dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke

religiozne in splošno koristne namene

15.14 Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim

društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

15.15 Izplačila političnim strankam

15.16 Davčna ugodnost za začetno investicijo v ekonomski coni – vlaganja v osnovna

sredstva in neopredmetena sredstva

15.17 Davčna ugodnost za odpiranje novih delovnih mest v ekonomski coni

15.18 Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 55.b členu ZDDPO-2

15.19 Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 oz. drugem odstavku 28.

člena ZSRR-2

15.20 Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 oz. petem odstavku 28. člena

ZSRR-2

16. OSNOVA ZA DAVEK (13 – 15) 88,45

17. DAVEK (zap. št. 16 krat 19 odstotkov) 16,81

18. Odbitek tujega davka

19. Povečanje ali zmanjšanje davka zaradi sprememb odbitka tujega davka

20. DAVČNA OBVEZNOST (17 – 18 ± 19) 16,81

21. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka 

22. Vplačane akontacije 45,81

23. OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 – 21 – 22), če > 0 0,00

24. PREVEČ VPLAČANE AKONTACIJE (20 – 21 – 22), če < 0 29,00

25. OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA 88,45

26. Akontacija 19 16,81

27. Mesečni obrok akontacije 0,00

28. Trimesečni obrok akontacije 4,20
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    DA    Izjava (izpolnijo zavezanci v skladu z metodologijo, ki je Priloga 3):      

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3, ker so bili ti podatki predloženi     

Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dne    04.03.2018    
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______________________________________________________________________________

Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označene z X):
    

    Priloga 3a – Podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv v primeru združitev in delitev

    Priloga 4 – Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega

obdavčevanja 

X Priloga 5 – Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube 

X Priloga 6a – Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2

    Priloga 7a – Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj 

    Priloga Pravilnik (za 7a1) – Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

    Priloga priloga 7b – Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj 

    Priloga 8 – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje

    Priloga 9 – Podatki v zvezi z olajšavo za donacije 

    Priloga 10 – Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka

    Priloga 11 – Podatki v zvezi s povečanjem ali zmanjšanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka 

    Priloga 12 – Podatki v zvezi z vrednostnimi papirji, drugimi deleži in investicijskimi kuponi

    Priloga 13 – Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami

    Priloga 14 – Podatki v zvezi z opravljenimi nabavami storitev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z območij

oziroma držav z davčno ugodnejšim režimom

    Priloga 15 – Podatki v zvezi s posojili  med povezanimi osebami

    Priloga 16 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 16. členu ZDDPO-2 

    Priloga 17 – Podatki v zvezi s transfernimi cenami pri poslovanju med povezanimi osebami po 17. členu ZDDPO-2

    Priloga 18 – Podatki v zvezi z olajšavo po ZUDDob

    Priloga 19 – Podatki v zvezi z ustvarjenimi dobički in izgubami iz naložb v družbe tveganega kapitala

    Priloga 20 – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

    ZRPPR1015 - Priloga 1

    ZRPPR1015 - Priloga 2

    Uredba RDP - Priloga 1

    Uredba RDP - Priloga 2

    Priloga CbCR

    Obrazec Samoprijava-1

 

 

V/Na...................................., dne.............................                                Žig in podpis odgovorne osebe:
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Priloga 5    
PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVČNE IZGUBE (36., 37., 43., 53. in 84. člen ZDDPO-2)    

 
PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.3 OBRAČUNA     

Zneski v eurih s centi    

Sprememba lastništva za več kot 50 odstotkov in izpolnjen eden od dodatnih pogojev    NE      

Davčno obdobje Nepokrita

davčna izguba iz

preteklih davčnih

obdobij

Sprememba

višine davčne

izgube zaradi

odločbe v

postopku

nadzora

Prenos izgub

zaradi prenosa

premoženja,

združitve ali

delitve

Zmanjšanje

nepokrite

davčne izgube iz

ostalih razlogov 

Skupaj nepokrita

davčna izguba

Pokrivanje

davčne izgube v

davčnem

obdobju, za

katero se

sestavlja

obračun (n)

Ostanek nepokrite davčne

izgubeOd Do

1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 + 4 - 5 7 8 = 6 - 7

n-20 0,00 0,00

n-19 0,00 0,00

n-18 0,00 0,00

n-17 0,00 0,00

n-16 0,00 0,00

n-15 0,00 0,00

n-14 0,00 0,00

n-13 0,00 0,00

n-12 0,00 0,00

n-11 0,00 0,00

n-10 0,00 0,00

n-9 0,00 0,00

n-8 0,00 0,00

n-7 0,00 0,00

n-6 0,00 0,00

n-5 0,00 0,00
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n-4 0,00 0,00

n-3 0,00 0,00

n-2 01.01.2015 31.12.2015 84,91 84,91 84,91 0,00

n-1 01.01.2016 31.12.2016 0,00 0,00 0,00

n 01.01.2017 31.12.2017 0,00 0,00

Skupaj 84,91 0,00 0,00 0,00 84,91 84,91 0,00
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Priloga 6a    

 
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE po 55.a členu ZDDPO-2    

PODATEK POD ZAP. ŠT. 15.8 OBRAČUNA    

62,33    Zneski v eurih s centi    

Znesek investicij v tisto opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva, za katera se lahko uveljavlja davčna olajšava v davčnem obdobju:    

Davčno obdobje 40 odstotkov

investiranega

zneska

tekočega

obdobja

Neizkoriščeni

del davčne

olajšave

preteklega

obdobja

Zmanjšanje

neizkoriščene

ga dela

davčne

olajšave iz

preteklega

obdobja

zaradi prodaje

ali odtujitve

pred potekom

treh let

oziroma pred

dokončnim

amortiziranje

m, če je to

krajše od treh

let

Sprememba

neizkoriščene

ga dela

davčne

olajšave iz

preteklega

obdobja

zaradi

spremembe

po odločbi

Prenos

davčne

olajšave

zaradi

prenosa

premoženja,

združitve ali

delitve

Povečanje

davčne

olajšave

zaradi vložitve

sredstev

zavezanca, ki

preneha

opravljati

dejavnost, v

pravno osebo

Skupaj

neizkoriščeni

del davčne

olajšave

Koriščenje

davčne

olajšave v

davčnem

obdobju n

Neizkoriščeni del

davčne olajšaveOd Do

1 2 3 4 5 6 7 8=2+3-

4+5+6+7

9 10 = 8 - 9

n-7 0,00 0,00

n-6 0,00 0,00

n-5 0,00 0,00

n-4 0,00 0,00

n-3 0,00 0,00

n-2 0,00 0,00
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n-1 0,00 0,00

n 01.01.2017 31.12.2017 24,93 24,93 24,93 0,00

Skupaj 24,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,93 24,93 0,00
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