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ZAPISNIK 1. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 1. februarja 2017 s pričetkom ob 19. uri v UŠC Leona Štuklja. 

 

 

Prisotni: mag. Miha Pauko, Blaž Jakopin, Jernej Mihelač, Matic Kuselj 

Odsotna: Ivan Novak, Luka Banović. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Poročila organizatorjev dogodkov v januarju 2017. 
2. Finančno poročilo blagajnika za januar 2017. 
3. Načrt dela in delovna organizacija društva. 
4. Potrditev Pravilnika o nalogah trenerjev. 
5. Poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov za leto 2016. 
6. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOM v letu 2017. 
7. Turnir Woodchuck. 
8. Sodelovanje z organizacijo E.R.I.C. 
9. Prijava športnikov in ekip za Športnika leta MOM v letu 2017. 
10. Razno. 
 
 
Sejo je vodil predsednik mag. Miha Pauko, pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost. 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme predlagani dnevni red svoje 1. seje. 

 

Ad 1) 

Matic Kuselj in Jernej Mihelač sta predstavila poročilo s turnirjev v januarju 2017. Srednješolsko 

državno prvenstvo organiziramo brez prostovoljnih prispevkov. Potrebno je začeti z aktivnostmi za 

srednješolsko državno prvenstvo (kontakt pedagogov in drugih v bazi društva). 

Sklep 2: Upravni odbor društva potrdi poročila organizatorjev dogodkov v januarju 2017. 

Sklep 3: Matic Kuselj zadolži Ano Rehberger za pomoč pri komunikaciji s srednjimi 

šolami. 

Sklep 4: Naslednji turnir srednješolske lige bo društvo organiziralo 25. februarja 2017. 

 

Ad 2) 

Ivan Novak je predhodno po elektronski pošti poslal finančno poročilo, ki so ga člani UO pregledali. 

Blaž Jakopin obvesti UO, da želijo trenerji podaljšati termine gimnastike v ŠD Studenci do konca 

februarja. Mag. Miha Pauko povpraša trenerja gimnastike Sandija Šajna o možnosti podaljšanja 

terminov in odgovor posreduje trenerjem. 
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Sklep 5: Upravni odbor društva sprejme finančno poročilo za januar 2017. 

Sklep 6: Člani društva nadaljujejo s treningi gimnastike do konca februarja 2017. 

 

Ad 3) 

Blaž Jakopin je predstavil delovno strukturo društva in način komuniciranja med delovnimi ekipami. 

Sklep 7: Upravni odbor društva sprejme delovno strukturo društva. 

 

Ad 4) 

Blaž Jakopin je predstavil predlog Pravilnika o delu trenerjev. Matic Kuselj vpraša kakšna bo sezona in 

struktura vadbenih skupin. 

Sklep 8: Upravni odbor društva sprejme Pravilnik o delu trenerjev. 

Sklep 9: Luka Banović in Matic Kuselj do 15. marca 2017 pripravita zasnovo novih 

vadbenih skupin. 

 

Ad 5) 

Blaž Jakopin predstavi finančno in vsebinsko poročilo, o izvedbi sofinanciranih športnih programov za 

leto 2016, ki ga je društvo posredovalo MOM po predhodnem posvetu članov UO. 

Sklep 10: Upravni odbor društva sprejme poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih 

programov za leto 2016. 

 

Ad 6) 

Blaž Jakopin predtavi Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOM v letu 

2017. 

Sklep 11: Blaž Jakopin pripravi prijavne obrazce za Javni razpis za sofinanciranje 

izvajalcev letnega programa športa v MOM v letu 2017, ki jih po pregledu 

predsednika pošljemo na MOM in predstavimo na naslednji seji UO. 

Sklep 12: Matic Kuselj in Luka Banović posredujeta Blažu Jakopinu certifikata, ki sta jih 

pridobila na izobraževanju svetovne zveze za športe z diski. 

 

Ad 7) 

Jernej Mihelač predstavi zasnovo delovne ekipe za organizacijo turnirja Woodchuck, predstavi načrt 

dela in soglaša, da bo glavni organizator turnirja. 
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Sklep 13: Upravni odbor društva imenuje Jerneja Mihelača za glavnega organizatorja 

turnirja Woodchuck. 

Sklep 14: Jernej Mihelač v kratkem skliče sestanek delovne ekipe za organizacijo turnirja 

Woodchuck. 

Sklep 15: Lokacijo turnirja Woodchuck premestimo iz Slovenske Bistrice v Maribor, na 

igrišča NK Pobrežje. 

 

Ad 8) 

Blaž Jakopin predstavi možno sodelovanje z ameriško organizacijo E.R.I.C., ki spodbuja razvoj 

športnega duha med mladimi in mlade obvešča o zgodnjih znakih raka. ŠD Ultimate frisbee Maribor 

lahko postane prvo društvo v Evropi, ki sodeluje v programu SpeakUp!, ki ga je pripravila E.R.I.C. 

Sklep 16: Upravni odbor društva sprejme predlog o sodelovanju z organizacijo E.R.I.C. 

Sklep 17: Blaž Jakopin posreduje gradivo o organizaciji E.R.I.C. Maticu Kuslju, ki pripravi 

predlog programa, ki ga bo društvo izvajalo. 

 

Ad 9) 

Blaž Jakopin predstavi dogodek Športnik leta v MOM, ki ga organizira Športna zveza Maribor, ter 

poroča, da je društvo za individualne dosežke v letu 2016 prijavilo svoja člana Jašo Dimiča in Niko 

Marin ter predstavi prijavne obrazce. 

Sklep 18: Upravni odbor društva se seznani s predlogom in prijavo svojih članov Jaše 

Dimiča in Nike Marin za individualne dosežke v letu 2016. 

 

Ad 10) 

Blaž Jakopin predlaga, da prične društvo z aktivnostmi glede pridobivanja sponzorjev. 

 

Seja je bila zaklučena ob 21.30. 

 

V Mariboru, 6. februarja 2017 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


