
 
 

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 
ki je potekala 11. december 2018 s pričetkom ob 17:30. uri v Univerzitetnem športnem centru Leona 

Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 
 

 

Prisotni člani: mag. Miha Pauko, Jernej Mihelač, Ivan Novak. 

 

Odsotni člani: Luka Banović, dr. Kristina Stojmenova, Jaka Papić. 

 

Ostali prisotni: dr. Blaž Jakopin. 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 11. redne seje Upravnega odbora ŠD 

Ultimate frisbee Maribor.  

2. Predlog članarin ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2019. 

3. Sofinanciranje European Beach Ultimate Club Championships 2018 s strani Frizbi zveze 

Slovenije. 

4. Pregled razpisov in pogodb. 

5. Poročilo o aktivnostih na področju odnosov z javnostjo in marketinga članov Upravnega odbora 

ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

6. Predlog nezgodnega zavarovanja članov v sezoni 2019/2020. 

7. Nabava blaga za potrebe organizacije turnirjev društva. 

8. Poročilo o izvedbi dvoranske ultimate lige. 

9. Organizacija mednarodnega turnirja Woodchuck 2019. 

10. 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 11. redne seje upravnega odbora društva, 

ki je potekala 23. oktobra 2018. Poročal je, da so bili z izjemo 10. sklepa soglasno sprejeti sklepi 

uresničeni, k zapisnikoma omenjenih sej pa nihče od navzočih ni imel pripomb. Predsednik tudi 

ugotovi, da se je upravni odbor, v skladu z letnim načrtom 2018, dobil na svoji zadnji (šesti) seji 

tekočega leta.   

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

zapisnika svoje 11. redne seje. 

 
Ad 2) 

Blagajnik društva Ivan Novak pojasni predlog sklepa o članarinah za sezono 2018/2019. Sklep o 

članarinah višine članarin in način knjiženja članarin ohranja v enaki obliki kot prejšnjo sezono. Omeni 

tudi posodobljene pristopne izjave za članstvo v društvu, ki sedaj upoštevajo tudi Splošno uredbo EU 

o varstvu podatkov (GDPR).        

 

Sklep 3: Upravni odbor soglaša s predlogom sklepa o višini članarin za leto 2018/19 in 
posodobljeno pristopno izjavo. 
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V nadaljevanju dr. Blaž Jakopin pojasni predlog znižanja in kompenzacij članarin aktivnim članom 
društva, ki sodelujejo v razvojnih programih društva. Predlog se obravnava na podlagi komentarjev 
vodje razvojnih programov Matica Kuslja, ki meni, da je tak pristop boljši za društvo in za sodelujoče 
člane. Matic Kuselj je tudi pripravil seznam predlaganih kompenzacij za vsakega od članov, ki  
sodelujejo v programih. Slednje je dr. Blaž Jakopin predstavil sodelujočim na seji, Matic Kuselj pa jih 
je posredoval do blagajnika društva. 
 
Sklep 4: Upravni odbor društva soglaša s predlogom kompenzacij članarin članom, ki 

sodelujejo v razvojnih programih društva 
 
 
Ad 3) 

Jernej Mihelač pojasni stanje prošnje za sofinanciranje European Beach Ultimate Club 
Championships 2018 s strani Frizbi zveze Slovenije. Uradnega odziva na to temo s strani FZS še ni 
bilo, kljub temu, da so v sklepu Izvršnega odbora FZS, dne 24. aprila 2018, zapisali, da bo do 
septembra ustanovljena komisija za sofinanciranje programov FZS.    
 
Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani s vsebino sklepa FZS in pooblasti predsednika 

društva, da pošlje uradni dopis na FZS v povezavi z omenjenim sklepom. 
 
 
Ad 4) 
Predsednik društva predstavi odločbe aktualnih razpisov, za katera je potrebno pripraviti še ustrezno 
dokumentacijo. To sta razpisa Športne unije Slovenije (Slovenija v gibanju) ter razpis Mestne občine 
Maribor (Športni dogodki v 2018). Za oba razpisa je treba posredovati stroškovnik ter vsebinsko  
poročilo izvedenih sofinanciranih programov.  
 
Sklep 6: Upravni društva pooblasti Blaža Jakopina za pripravo razpisne dokumentacije in 

pripravo vsebinskih poročil sofinanciranih programov, Ivana Novaka pa za 
pripravo finančnih poročil.   

 
 
Ad 5) 
Poročilo o aktivnosti na področju odnosov z javnostjo in marketinga bo, zaradi odsotnosti obeh članov 
UO zadolženih za to področje, posredovano v elektronski obliki v tednu po izvedeni seji. Poročanje se 
prestavi na naslendnjo sejo.  
 
 
Ad 6) 
Dr. Blaž Jakopin predstavi predlog obveznega nezgodnega zavarovanja za člane društva, ki se redno 
udeležujejo tekmovalnih dogodkov in sodelujejo v tekmovalnih programih društva. Predlagal je, da se 
z viškom, ki ga društvo ustvari ob koncu leta zagotovi nezgodno zavarovanje za vse člane v 
tekmovalnih programih. Kolektivna pogodba zavarovanja, ki ga je FZS sklenila z Vzajemno je bila 
posredovana v gradivu seje. Navzoči so se strinjali, da je pogodba dobro zastavljena, še posebej ker 
omogoča stroške zdravljenja v višini 1000,00 EUR, kar v praksi omogoča nekatere kritične 
samoplačniške storitve (npr. pregled z magnetno resonanca) in hitrejšo sanacijo poškodbe.  
 
Sklep 8:  Upravni odbor društva potrdi predlog o obveznem nezgodnem zavarovanju 

članov v tekmovalnih ekipah društva.  
 
Ad 7) 
Jernej Mihelač predstavi problematiko pomanjkanja društvene opreme za organizacijo dogodkov 
društva. Do sedaj je večino opreme zagotavljal kar iz zasebnih sredstev, ker pa se je pokazalo za 
problematično, saj se frekvenca dogodkov društva povečuje. Predstavil je seznam opreme, ki jo 
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potrebujemo pod nujno (npr. posode za hrano in kuho) in opreme, ki bi lahko bila dolgoročna 
investicija (npr. močnejši in kvalitetnejši šotori).  
 
Sklep 9:  UO odbor društva pooblasti Jerneja Mihelača za nakup nujne opreme za 

organizacijo dogodkov društva. 

 
 
Ad 8) 
Jernej Mihelač predstavi poročilo o organizaciji Dvoranske ultimate lige. Turnirja se je udeležilo 6 ekip 
in 60 tekmovalcev. Zmagala je ekipa Lumpi.  
 
Sklep 10:  UO odbor društva se seznani s poročilo Dvoranske ultimate lige.  
 
 
Ad 9) 
Jernej Mihelač predstavi problematiko organizacije turnirja Woodchuck. Treba je potrdili lokacijo in 

datum v najkrajšem možnem času. 

 

Sklep 10:  UO odbor društva se seznani s problematiko in pooblasti Jerneja Mihalača za 
popis turnirjev in analizo naslednje turnirske sezone. 

 
 
Ad 10) 
Jernej Mihelač predstavi vzorec koledarjev in prisotne naprosi za povratne informacije.  
Ivan Novak predlaga spremembo statuta glede osebne odgovornosti predsednika. V nadaljevanju tudi 
omeni inventuro in popis, ki ju je treba opraviti do konca leta.    
Ivan Novak naprosi UO za pooblastilo za podpisovanje knjigovodskih listin. 
 
Sklep 11:  UO odbor društva pooblasti blagajnika Ivana Novaka za podpisovanje 

knjigovodskih listin društva.  
 
  
 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 
V Mariboru, 11. december 2018 
 

Zapisal:        Predsednik: 

dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko      

 


