
 
 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 20. avgusta 2018 s pričetkom ob 20. uri 
v društvenih prostorih ŠD Ultimate frisbee Maribor, Kosovelova ulica 11 v Mariboru. 

 

 

Prisotni člani: mag. Miha Pauko, Ivan Novak, Jernej Mihelač, Luka Banović, dr. Kristina Stojmenova, 

Jaka Papić. 

Ostali prisotni: dr. Blaž Jakopin. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 9. redne seje Upravnega odbora ŠD Ultimate 
frisbee Maribor. 
2. Šolska ultimate liga in drugi mladinski razvojni programi v sezoni 2018/2019. 
3. Razporeditev nalog in odgovornosti Upravnega odbora ŠD Ultimate frisbee Maribor v sezoni 
2018/2019. 
4. Predlog za formalno združitev ŠD Ultimate frisbee Maribor in ŠD Ultimate frisbee Slovenska Bistrica. 
5. Poročilo o treningih ekip in doseženih rezultatih na turnirjih. 
6. Poročilo o izvedbi turnirja Woodchuck 2018. 
7. Trenutno finančno stanje društva. 
8. Evropski teden športa 2018. 
9. Razno. 

Sejo je vodil predsednik mag. Miha Pauko, pozdravil prisotne in ugotovil njeno sklepčnost. Predlagal je 

dnevni red seje, s tem, da se na predlog Jerneja Mihelača doda še točka 6, s čimer so se navzoči 

strinjali. 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dopolnjeni dnevni red svoje 10. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 9. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 12. junija 2018. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi – z izjemo sklepa 6 – uresničeni, 
k zapisniku omenjene seje pa nihče od navzočih ni imel pripomb. 

Sklep 2: Upravni odbor društva se seznani s pregledom uresničenih sklepov ter sprejme 
zapisnik svoje 9. redne seje. 

 

Ad 2) 

Dr. Blaž Jakopin je poročal, da je v skladu s sklepom 3 z 9. redne seje upravnega odbora društva glede 

izvajanja mladinski programov in Šolske ultimate lige (ŠUL) opravil razgovore z Maticem Kusljem. 

Slednji je izrazil pripravljenost, da v naslednji sezoni 2018/2019 večino svojega delovnega časa posvetiti 

ultimate frizbiju in razvoju mladinskih programov društva. Predlagal je, da upravni odbor društva ponudi 

Maticu Kuslju pogodbeno delo na področju mladinskih programov in drugih dodatnih opravil ter s tem 

omogoči še boljše delovanje društva. Navzoči so se po daljši razpravi strinjali, da bi tako delovno mesto 

pozitivno vplivalo na prihodnost in razvoj ultimate športa ter soglašali s pogodbenim sodelovanjem z 

Maticem Kusljem. 



 
 
 

2 
 

Dr. Blaž Jakopin je predlagal osnovno strukturo honorarnega dela, ki bi bilo sestavljeno iz pavšalnega 

mesečnega in fleksibilnega projektnega plačila. Opravila Matica Kuslja, ki bi se lahko nanašala na fiksni 

del honorarja so: izvedba ŠUL v enakem obsegu kot lani; (so)organizacija turnirjev; skrb za društvene 

objekte v Športnem centru Pobrežje in usklajevanje urnikov s trenerji; skrb za pravočasno registracijo 

objektov za potrebe društva (dvoranske in druge vadbene lokacije); komunikacija društva navzven in 

priprava potencialnih ponudb (info@mariborultimate.si in Facebook); organizacija promocij in izvedba 

(predstavitve, piknik …); koordinacija programa prostovoljstva; organizacija nabave in nakupe opreme, 

materiala in rekvizitov; poročanje upravnemu odboru društva. 

Za projektno delo bo upravni odbor društva omogočil Maticu Kuslju pogoje za delo na novih programih, 

za katere bo le-ta pripravil delovni in finančni načrt in ga predstavil upravnemu odboru društva. Honorar 

projektnega dela bomo usklajevali na podlagi pripravljene dokumentacije. 

Jernej Mihelač je poudaril, da mora Matic Kuselj zagotoviti ustrezno nadomeščanje v primerih, ko bo –

zaradi narave njegove nove službe v tujini – odsoten. 

Prisotni so soglašali, da dr. Blaž Jakopin izdela predlog pogodbe, ki bo vključevala omenjene naloge in 

način medsebojnega sodelovanja, mesečni neto obrok pavšalnega dela honorarja pa bo znašal 350,00 

EUR. 

Sklep 3: Upravni odbor društva soglaša z izborom Matica Kuslja kot glavnega in 
odgovornega izvajalca mladinskih programov društva v sezoni 2018/2019. 

Sklep 4: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da pripravi osnutek pogodbe, 
ki opisuje honorarno razmerje z Maticem Kusljem v skladu z dogovorjenim 
načinom sodelovanja. 

 

Ad 3) 

Dr. Blaž Jakopin je povzel aktivnosti članov upravnega odbora društva ter pozval nekatere izmed njih, 
da se aktivneje vključijo pri posameznih segmentih delovanja društva. Jaka Papić in dr. Kristina 
Stojmenova bosta poslej sodelovala z ekipo za odnose z javnostjo, slednja tudi pri pridobivanju 
alternativnih virov financiranja, Luka Banović pa bo odslej sodeloval na področju nabave društvenih 
rekvizitov. 

Sklep 5: Upravni odbor društva zadolži Jako Papića, dr. Kristino Stojmenovo in Luko 
Banovića, da se v prihodnje aktivneje vključijo v izbrana področja delovanja 
društva. 

 
Ad 4) 

Dr. Blaž Jakopin je opisal delovanje ŠD Ultimate frisbee Slovenska Bistrica, ki je nastalo na iniciativo 
našega društva. S tem ima ŠD Ultimate frisbee Maribor možnost ugodnejšega najema tamkajšnjega 
športnega parka za organizacijo domačega turnirja Woodchuck, veliko članov društva pa prihaja iz 
bistriškega zaledja. Po opravljenih pogovorih s predsednikom ŠD Ultimate frisbee Slovenska Bistrica 
Boštjanom Gajštom ugotavljamo, da omenjeno društvo ni doseglo pričakovane organizacijske rasti 
(premajhna raven aktivnosti, neplačevanje članarin, preobremenjenost predsednika …). V razpravi so 
bili prisotni enotni, da zapiranje bistriškega društva ne pride v poštev, poskušali bomo najti drugo rešitev. 
Naše društvo bo z majhnim finančnim vložkom prevzelo njegovo administrativno in programsko 
delovanje, Boštjan Gajšt pa je pripravljen pomagati z uvajanjem. Predlog o formalni združitvi društev bo 
predmet obravnave na prihodnji seji upravnega odbora društva, h kateri bomo povabili tudi Boštjana 
Gajšta. 

Sklep 6: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina in Ivana Novaka, da skupaj z 
Boštjanom Gajštom pripravijo predlog za formalno združitev ŠD Ultimate frisbee 
Maribor in ŠD Ultimate frisbee Slovenska Bistrica. 
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Ad 5) 

Jernej Mihelač je predstavil delovanje ženske tekmovalne ekipe, ki se aktivno pripravlja na kvalifikacijski 
turnir pod okriljem European Ultimate Championship Series (EUCR), ki bo potekal od 24. do 26. avgusta 
2018 na Dunaju. Predstavil je solidne dosežke v okviru tekmovanja Central European Ultimate Series 
(CEUS) ter obžaloval, da zaradi premajhnega števila prijavljenih ekip niso odigrali tekem na domačem 
turnirju Woodchuck 2018. 

Dr. Blaž Jakopin je poročal o aktivnostih moške ekipe, ki je prav tako zaključila s prvo sezono igranja v 
tekmovanju CEUS, junija 2018 so igrali na največjem evropskem turnirju Windmill v Amsterdamu, kmalu 
pa potujejo na Dunaj na kvalifikacijski turnir EUCR. 

Sklep 7: Upravni odbor društva se seznani s poročiloma trenerjev moške in ženske 
tekmovalne ekipe. 

 
Ad 6) 

Jernej Mihelač je poročal o izvedbi mednarodnega turnirja Woodchuck 2018, ki ga je društvo 

organiziralo 30. junija in 1. julija 2018 v Slovenski Bistrici. Zaradi že omenjenega je bilo tekmovanje v 

ženski diviziji odpovedano, v moški diviziji pa je v konkurenci 11 ekip naše društvo slavilo dvojno zmago 

(Cosmo pred Flying Donkeys Pickup). Turnir je bil organiziran po pričakovanju, enako velja za finančne 

prihodke, podoben datum turnirja velja obdržati tudi v letu 2019. V razpravi je bilo govora še o možnih 

izboljšavah: obvezna organizacija ženskega dela turnirja, vložek v imidž turnirja (les kot rdeča niz), večji 

prostor za druženje in počitek … 

Sklep 8: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji mednarodnega 
turnirja Woodchuck 2018. 

 
Ad 7) 

Ivan Novak je predstavil trenutno finančno stanje društva, ki slejkoprej ostaja pozitivno. V septembru 

2018 se bo sestal z Maticem Kusljem, da se dogovorita o novostih pri poslovanju ŠUL v sezoni 

2018/2019. 

Sklep 9: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o trenutnem finančnem stanju 
društva. 

 

Ad 8) 

Mag. Miha Pauko je predstavil Evropski teden športa 2018, ki bo v sklopu projekta Maribor – evropsko 
mesto športa potekal zadnji teden septembra 2018. Društvo bo sodelovalo z organizacijo all-stars tekme 
v mešani kategoriji 23. septembra 2018 proti ekipi Catchup iz Gradca. 

Sklep 10: Upravni odbor društva se seznani s sodelovanjem društva v okviru Evropskega 
tedna športa 2018. 

 
Ad 9) 

Predsednik društva je opisal nadaljevanje pogodbenega sodelovanja z Univerzitetnim športnim centrom 
Leona Štuklja, kjer bodo v zimskem času potekali treningi mlajših starostnih kategorij društva ter turnirji 
ŠUL. 

Predstavil je še poletni društveni piknik, ki bo potekal 1. septembra 2018, v športni center Pobrežje pa 
so vabljeni vsi člani društva, njihovi družinski člani in simpatizerji. 

Jernej Mihelač je predlagal, da društvo za potrebe tekem nabavi sodobni digitalni semafor, s čimer so 
se navzoči strinjali. 
 

Sklep 11: Upravni odbor društva zadolži Jerneja Mihelača za nabavo digitalnega semaforja. 
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Seja je bila zaključena ob 22.15. 

 

V Mariboru, 22. avgusta 2018 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


