
 
 

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 
ki je potekala 23. oktobra 2018 s pričetkom ob 19. uri v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, 

Koroška cesta 130 v Mariboru. 
 

 

Prisotni člani: mag. Miha Pauko, Jernej Mihelač, dr. Kristina Stojmenova, Jaka Papić. 

 

Odsotna člana: Luka Banović, Ivan Novak. 

 

Ostala prisotna: dr. Blaž Jakopin, Matic Kuselj. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov in pregled uresničenih sklepov 10. redne in 1. korespondenčne seje Upravnega 
odbora ŠD Ultimate frisbee Maribor. 
2. Pogodba o prostovoljnem delu na področju mladinskega razvojnega programa. 
3. Šolska ultimate liga in drugi mladinski razvojni programi v sezoni 2018/2019. 
4. Poročilo o aktivnostih na področju odnosov z javnostjo in marketinga članov Upravnega odbora ŠD 
Ultimate frisbee Maribor. 
5. Zaključek sezone 2017/2018.  
6. Poročilo o izvedbi državnega prvenstva za leto 2018. 
7. Trenutno finančno stanje društva. 
8. Društveni programi v sezoni 2018/2019. 
9. Razno. 

 

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

 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 11. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 10. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 20. avgusta 2018. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi uresničeni, razen sklepa 11, 
in sicer zaradi previsoke nabavne cene semaforja. Uresničena sta bila tudi sklepa 1. korespondenčne 
seje upravnega odbora društva, k zapisnikoma omenjenih sej pa nihče od navzočih ni imel pripomb. 

 
Sklep 2: Upravni odbor društva se seznani s pregledom uresničenih sklepov ter sprejme 

zapisnika svoje 10. redne in 1. korespondenčne seje. 

 

Ad 2) 

Mag. Miha Pauko je prisotne seznanil z vsebino dogovora o prostovoljskem delu na področju mladinskih 
programov, ki jo je društvo sklenilo z Maticem Kusljem (pogodba je bila članom upravnega odbora 
društva predhodno posredovana v pregled). Poudaril je, da se veseli tudi formalnega sodelovanja z 
njim, ki je že v preteklih letih deloval kot vodilni na vseh področjih mladinskih programov društva. V 
nadaljevanju je Matic Kuselj navzočim predstavil ključne zadolžitve, ki izhajajo iz dogovora in predstavil 
svoj načrt dela in izvajanja obveznosti. 

 

Sklep 3: Upravni odbor društva se seznani s ključnimi zadolžitvami iz dogovora o 
prostovoljskem delu na področju mladinskih programov društva. 
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Ad 3) 

Matic Kuselj je poročal o izvedbi Šolske ultimate lige (ŠUL) v sezoni 2018/2019. Trenutno se program 
ŠUL izvaja na 9 srednjih šolah, aktivnosti pa potekajo tudi na nekaterih osnovnih šolah (npr. U17 skupina 
v Krškem). Načrtovano je, da se bo program do konca novembra 2018 izvajal na 11 različnih šolah. 
Ocenil je, da bo na prvem turnirju (predvidoma 24. novembra 2018) sodelovalo med 18 in 22 ekip, kar 
predstavlja izziv za organizacijo dogodka zaradi kapacitet razpoložljive športne insfrastrukture. Dejal je, 
da se razvijajo tudi druge regije, še posebej v okolici Krškega in Brežic, saj se tudi sam veliko ukvarja z 
njihovim razvojem. Nekatere šole, ki sodelujejo v programu ŠUL, so letos pripravljene sofinancirati 
trenerje in kader, ki vodi rekreacijo na njihovih šolah. Trend takih šol se povečuje, kar pomeni, da je 
sodelovanje društva s šolami zelo korektno in smo lahko zadovoljeni s kakovostjo izvajanja programov. 
Novost v tej sezoni bo sistem točkovanja na turnirjih ŠUL, kjer bo letos s pomočjo Žige Veneta 
vzpostavljen »swiss draw« sistem točkovanja. Žiga Vene je del svoje diplomske naloge na Fakulteti za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani namenil razvoju programa za pravilno razporeditev ekip po 
omenjenem sistemu. Tak sistem bo omogočal bolj kakovostno izvedbo turnirja, saj bo vsaka ekipa 
ovrednotena glede na rezultate prejšnjih tekem. Sodelovanje z ameriško neprofitno organizacijo E.R.I.C 
bomo tudi letos ohranili v enakem obsegu kot v pretekli sezoni, njihovi diski so že prispeli v društveno 
skladišče. Dodal je še, da je 30. septembra 2018 potekalo celodnevno izobraževanje za trenerje, 
udeležilo se ga je 18 trenerjev, med njimi dva tudi iz Ljubljane. Izobraževanje je vodil Jan Bobinec, trener 
ekipe Catchup iz Gradca, predaval je predvsem o pripravi treningov in sezone ter tehniki metov in igre. 
 
Sklep 4: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvajanju Šolske ultimate lige. 

 

Ad 4) 

Dr. Kristina Stojmenova in Jaka Papić sta poročala o aktivnostih na področju odnosov z javnostjo in 
marketinga društva. Jaka Papić je omenil, da bo do konca oktobra 2018 pripravljena dopolnjena 
prijavnica za nove člane društva za sezono 2018/2019, pripravljena skladno z evropsko Splošno uredbo 
o varstvu osebnih podatkov. 
 
Dr. Kristina Stojmenova je predstavila akcijski načrt ekipe za odnose z javnostjo in marketing društva. 
Pripravili so enostranski dokument (angl. one-pager), ki opisuje vizijo društva in možnost sodelovanja s 
podjetji; le-ta opisuje društvo, njegove aktivnosti in zakaj je zanimivo za sodelovanje; dokument bodo 
posredovali podjetjem, ki si delijo filozofijo društva; ena izmed možnih storitev je, da društvo za podjetja 
organizira promocijske dogodke, ki jih vsako podjetje potrebuje. Predstavila je idejo, da najprej poiščemo 
različne potencialne vrste sponzorjev, zatem poiščemo njihovo sorodno filozofijo in nato razpošljemo 
gradivo. V nadaljevanju je pojasnila, da je v načrtu tudi redno pošiljanje novic in obvestil članom društva 
(angl. newsletter). Za začetek bodo pripravili 5 rubrik, med njimi bodo predstavili trenerje ŠUL, šport 
ultimate frisbee, vseboval bo intervjuje, napovednik … Prve društvene novice bodo izšle predvidoma do 
15. novembra 2018. 
 
Sklep 5: Jaka Papić pripravi dopolnjeno prijavnico za nove člane društva v sezoni 

2018/2019 do konca oktobra 2019. 
 
Sklep 6: Rok za izdajo prve številke društvenih novic je 15. november 2018. 

 

Ad 5) 
Mag. Miha Pauko je predlagal organizacijo zaključnega druženja vseh članov društva ob koncu 
koledarskega leta 2018. V razpravi so prisotni soglašali, da dogodek ohranimo v Vinski kleti za Kalvarijo. 
Za predvideni termin 16. novembra 2018 je potrebno preveriti razpoložljivost lokala. 
 
Dr. Blaž Jakopin je pojasnil, da je potrebno v kratkem sklicati Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in 
pohval društva, ki jo po Pravilniku o pohvalah in nagradah članov ŠD Ultimate frisbee Maribor sestavljajo 
predsednik, trenerja in nagrajenec Mala dreva iz prejšnje sezone. 
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Sklep 7: Mag. Miha Pauko rezervira termin za zaključno druženje vseh članov društva ob 
koncu leta 2018 v Vinski kleti za Kalvarijo, preferenčno za 16. november 2018. 

 
Sklep 8: Mag. Miha Pauko skliče sejo Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval 

društva, najkasneje do 10. novembra 2019. 

 

Ad 6) 
Jernej Mihelač je poročal o izvedbi državnega prvenstva za leto 2018, ki ga je društvo organiziralo 6. in 
7. oktobra 2018 v Mariboru. Udeležba ekip je bila v primerjavi s preteklimi leti manjša, v zadnjem tednu 
sta nastop odpovedali še ekipi s Ptuja in iz Krškega. Iz prijavnin je imelo društvo 1.779,00 EUR 
prihodkov, s prodajo hrane in pijače ter artiklov pa dodatnih 263,46 EUR. Zaenkrat je bilo odhodkov za 
595,00 EUR, kar predstavlja strošek prijavnin igralcev in ga je organizator dolžan poravnati Frizbi zvezi 
Slovenije. Ostali stroški še niso znani, saj društvo pričakuje še nekatere račune. Predstavil je tudi 
športne rezultate, pri čemer so društvene ekipe (Cosmo) osvojile naslove v vseh divizijah. 
 
Sklep 9:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvedbi državnega prvenstva za 

leto 2018. 

 

Ad 7) 
Kljub temu, da je bil Ivan Novak, blagajnik društva, opravičeno odsoten, so navzoči kljub temu 
razpravljali o trenutnem finančnem stanju društva. Dr. Blaž Jakopin je povedal, da le-to dopušča odprtje 
varčevalnega računa. Mag. Miha Pauko je predlaga sestanek pri svetovalcu za bančne storitve glede 
morebitnega odprtja varčevalnega računa društva. 
 
Sklep 10:  Mag. Miha Pauko, dr. Blaž Jakopin in Ivan Novak obiščejo Novo kreditno banko 

Maribor in se s svetovalcem pogovorijo o možnostih odprtja varčevalnega računa 
društva. 

 

Ad 8) 
Dr. Blaž Jakopin je poročal, da bodo društveni športni programi za moško in žensko ekipo v novi sezoni 
podobno zastavljeni kot v prejšnji. Do sredine februarja 2019 bo tedenski športni program vseboval tudi 
termin preventivne vadbe pred poškodbami, termin gimnastike in več terminov fitnesa. Treninge v 
fitnesu Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja bosta vodila Andraž Pauko in Matic Kusel, 
trening gimnastike pa v Športnem domu Studenci trener Aleksander Šajn. Matic Kuselj je predlagal še 
organizirane treninge za tiste, ki ne sodelujejo v projektu ŠUL in si vseeno želijo trenirati. 

 

Ad 9) 
Glede na bližajoče se novo koledarsko leto bo Jernej Mihelač koordiniral nabavo koledarjev za leto 

2019. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.55. 

 

V Mariboru, 29. oktobra 2018 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


