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ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 22. oktobra 2017 s pričetkom ob 13. uri 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 

 

Prisotni: mag. Miha Pauko, Blaž Jakopin, Ivan Novak, Jernej Mihelač, Matic Kuselj, Luka Banović. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Predlog članarin za sezono 2017/2018. 

2. Predlog novega Pravilnika o članarinah v ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

3. Predlog sestave Komisije za nagrade v letu 2017. 

 

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

red seje, k kateremu je podpredsednik Blaž Jakopin predlagal dodatno, 4. točko dnevnega reda Predlog 

finančnega načrta Šolske ultimate lige, katerega smo obravnavali že na prejšnji redni seji. 

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

 

Ad 1) 

Blaž Jakopin, podpredsednik društva, je navzoče seznanil z delnim finančnim načrtom društva za 
prihodnje leto, ki je osnova za uvedbo novega sistema članarin in višine članarin za sezono 2017/2018, 
katere obračunsko obdobje se pričenja z novembrom 2017. Predstavil je predlog članarin v treh 
skupinah: prva skupina so redni tekmovalni člani (A), druga so rekreacijski člani (B), tretja skupina pa 
so člani simpatizerji (C). Tekmovalni člani so naprej deljeni na redne (A1), delne (A2) in gostujoče člane 
(A3), rekreacijski pa na člane ŠUL (B1) in NextGen (B2). Pravice in prednosti članstva bodo javno 
objavljeni na spletni strani društva, hkrati pa bomo z novembrom 2017 po pošti vsem članom društva 
posredovali gradiva (letni načrt, povzetek sezone, pristopno izjavo in sklep upravnega odbora o višini 
članarin). 

Sklep 2: Upravni odbor društva sprejme sklep o višini članarin za sezono 2017/2018. 

 

Ad 2) 

Blagajnik Ivan Novak je predstavil posodobljen Pravilnik o članarinah v Športnem društvu Ultimate 

frisbee Maribor, ki je dopolnjen v skladu s predlaganimi spremembami in je bil predhodno posredovan 

članom upravnega odbora društva. 

Sklep 3: Upravni odbor društva sprejme posodobljen Pravilnik o članarinah v Športnem 

društvu Ultimate frisbee Maribor. 

 

Ad 3) 

Blaž Jakopin je v skladu s Pravilnikom o pohvalah in nagradah članov Športnega društva Ultimate 

frisbee Maribor predlagal sestavo Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval društva: predsednik 
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mag. Miha Pauko, trener članske ekipe Luka Banović, trenerja mladinskih ekip Matic Kuselj in Jernej 

Mihelač ter lanska nagrajenka za nagrado Mala dreva Maruša Lešnik. 

Sklep 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. 

Sklep 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. 

 

Ad 4) 

Blaž Jakopin je ponovno predstavil finančni načrt Šolske ultimate lige, ki je že v teku in zajema 

organizacijo redne vadbe, organizacijo turnirjev, plačila trenerjev, projektnega vodje, zavarovanj in 

ostalih stroškov, za katere je potrebno zagotoviti sredstva. 

 

Sklep 6: Upravni odbor društva sprejme finančni načrt Šolske ultimate lige za sezono 

2017/2018. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 14. uri. 

 

 

V Mariboru, 23. oktobra 2017 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


