
 
 
 

1 
 

 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 7. marca 2017 s pričetkom ob 18. uri v UŠC Leona Štuklja. 

 

 

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

Ivan Novak 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Poročila tournament direktorjev za februar 2017. 
2. Finančno poročilo blagajnika za februar 2017. 
3. Delovne ekipe. 
4. Poročila trenerjev in načrt dela za naprej. 
5. Prijava na razpis Mestne občine Maribor – pregled poslane dokumentacije. 
6. Woodchuck. 
7. Projekt E.R.I.C. - razgovori s prostovoljci in trenutno stanje. 
8. Poročilo s skupščine Frizbi zveze Slovenije. 
9. Razno. 
 
 

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

dnevni red seje, Ivan Novak pa je predlagal, da se predlagani dnevni red seje dopolni še s tremi 

točkami dnevnega reda, in sicer: Finančno poročilo za leto 2016; Predlog pravilnika o povračilu 

materialnih stroškov v zvezi z delom v ŠD Ultimate frisbee Maribor; Letno poročilo za leto 2016 in 

letni načrt za leto 2017 za status društva v javnem interesu na področju športa MIZŠ, s čimer so se 

navzoči strinjali. 

 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dopolnjeni dnevni red svoje 2. redne seje. 

 

Ad 1) 

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

Dogodki, ki jih organizira društvo v naslednjih mesecih so: 

- ŠUL, zaključni turnir (1. aprila 2017), 
- srednješolsko prvenstvo (22. aprila 2017, 
- osnovnošolsko prvenstvo (konec aprila 2017, točen datum bo določen v sodelovanju z 

Zavodom RS za šolstvo) in 
- dvoransko člansko državno prvenstvo (2. aprila 2017). 

Sklep 2: Upravni odbor društva potrdi poročila organizatorjev dogodkov v februarju 

2017. 

Sklep 3: Upravni odbor društva potrdi termine za organizacijo prvenstev in turnirjev. 
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Ad 2) 

Ivan Novak je predstavi finančno poročilo za februar 2017. 

Sklep 4: Upravni odbor društva sprejme finančno poročilo za februar 2017. 

 

Ad 3) 

Blaž Jakopin je predstavil spremembe v delovnih ekipah. Nina Volčanjk je izrazila željo, da se 

premesti iz mesta vodje ekipe za stike z javnostjo na mesto projektnega vodje projekta E.R.I.C. in 

vodjo pedagoške dejavnosti. Po nekaj usklajevanjih je Blaž Jakopin sestavil novo ekipo prostovoljcev 

za društvene stike z javnostjo. Ekipo sestavljajo Maruša Lešnik (vodja), Urška Kur (digitalni mediji), 

Ana Rehberger (tiskani mediji) in Helena Pauko (študentske zadeve). Ekipa bo pričela delovati v aprilu 

2017. Pod enako ekipo bo odslej spadalo tudi področje grafičnega oblikovanja in multimedija. Poiskati 

bo potrebno tudi nove ljudi za grafično oblikovanje, saj Blaž Jakopin zaradi pomanjkanja časa ne 

utegne več sodelovati na tem področju. 

Predstavil je še proces naročanja in dokumentacijo, ki jo je pripravil Jernej Hari, vodja ekipe za 

nabavo. Dodal je, da bo omenjena ekipa v prihajajočih mesecih prevzela skrb nad skladiščem in 

urejala popis. 

V nadaljevanju je predstavil tudi sodelovanje na področju razvoja športnega duha, kjer smo z 

Zavodom RS za šolstvo dogovorjeni za izvajanje pilotne študije o vključevanju športnega duha v ure 

športne vzgoje. Študija bo potekala v aprilu 2017 po mariborskih osnovnih šolah, v njej pa bo 

sodelovalo 20 pedagogov, ki bodo izvajali 5 ur športne vzgoje po predpisanem programu, ki ga 

pripravi Nina Volčanjk. Konec aprila 2017 bo organizirano tekmovanje med osnovnimi šolami, za 

zaključek pa bo izvedena evalvacija študije in njenih rezultatov. 

Sklep 5: Upravni odbor društva potrdi nove prostovoljne delovne ekipe in njihovo 

dejavnost. 

 

Ad 4) 

Luka Banović in Matic Kuselj sta predstavila poročilo svojega dela in evalvacijo le-tega. 

Tekaški treningi bodo od marca 2017 naprej potekali ob ponedeljkih na OŠ Franca Rozmana-Staneta 

in bodo namenjeni vadečim iz vseh vadbenih skupin. Predsednik društva bo obiskal ravnateljico šole z 

namenom dogovora za osvetlitev tekaške steze z reflektorji. 

Načrtujemo prestrukturiranje vadbenih skupi in razširitev mladinskih skupin na ločene za fante in 

dekleta. Vadbene skupine bodo razdeljene po starosti U17, U20 in člani. Na članskih treningih bodo 

lahko trenirali tudi mlajši, vendar samo s povabilom trenerja članske ekipe. 

S koncem aprila 2017 bo začela veljati naslednja oblika struktura vadbe: 

člani: redni treningi dvakrat tedensko, 

U20 fantje: redni treningi dvakrat tedensko, 

U20 punce: redni treningi dvakrat tedensko, 

U17: enkrat tedensko in 

ŠUF: dvakrat tedensko. 
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Matic Kuselj je zaprosil za možnost uporabe telovadnice OŠ Borci za severno mejo do konca 

tekočega šolskega leta. 

Blaž Jakopin je poudaril dodatno zadolžitev trenerjev, da na vsakem turnirju beležijo misli in vtise, ki jih 

najkasneje naslednji dan po turnirju dostavijo do ekipe za stike z javnostjo. Za to lahko zadolžijo tudi 

igralce, rok ostaja isti, zanj pa še vedno odgovarja trener. Prav tako je zaželeno, da pravočasno 

dostavijo slikovno in video gradivo s turnirjev, po možnosti že med turnirjem. 

Sklep 6: Upravni odbor društva potrdi novo strukturo klubskih vadbenih skupin. 

Sklep 7: Upravni odbor društva potrdi uporabo telovadnice OŠ Borci za severno mejo do 

konca aprila 2017. 

Sklep 8: Upravni odbor društva potrdi nove zadolžitve trenerjev. 

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

vadbenih skupin. 

 

Ad 5) 

Blaž Jakopin predstavi razpisno dokumentacijo in razpisne obrazce za razpis Letni program športa v 

Mestni občini Maribor za leto 2017, oboje smo v zahtevanem roku posredovali MOM. 

Sklep 10: Upravni odbor društva se seznani o prijavi na razpis Letni program športa v 

Mestni občini Maribor za leto 2017. 

 

Ad 6) 

Jernej Mihelač je kot vodja dogodka Woodchuck predstavil trenutno stanje, za zdaj so prijavljene 4 

ekipe, želimo jih najmanj 8. Luka Banović je zadolžen za komunikacijo z ekipami in bo skušal v marcu 

2017 prepričati še nekaj novih ekip k udeležbi. Luka Banović je naštel kanale komunikacije, ki jih je 

uporabljal do sedaj. 

Blaž Jakopin je omenil, da potrebuje zamenjavo za udeležbo na sestankih v Mariboru. 

 

Ad 7) 

Blaž Jakopin je predstavil preboje in napredek pri projektu E.R.I.C., kjer smo oblikovali delovno ekipo. 

Po javnem razpisu so se za sodelovanje prijavili: Nina Volčanjk, Žiga Vene, Špela Lipovšek, Žan 

Vajngerl, Ana Rehberger in Ana Pršina. V ožjo delovno ekipo so bili izbrani: Nina Volčanjk (projektni 

vodja), Žiga Vene (trener), Špela Lipovšek (trenerka) in Žan Vajngerl (trener). Ekipa se je povezala in 

imam sklican prvi sestanek 14. marca 2017. 

Sklep 11: Upravni odbor društva potrdi ekipo za projekt E.R.I.C. 
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Ad 8) 

Jernej Mihelač je pripravil poročilo s skupščine FZS, katere se je udeležil skupaj z Blažem Jakopinom. 

 

Ad 9) 

Matic Kuselj se dogovarja z Davidom Morijem za obisk italijanskega kluba v Bologni, obisk načrtuje 

med 20. in 24. marcem 2017. 

Blaž Jakopin bo v sodelovanju z Maticem Kusljem pripravil prijavo na razpis svetovne zveze WFDF. 

Prijava bo izvedena s strani FZS, vsebina pa je skoncentrirana okoli programov za mlade. 

 

Ad 10) 

Ivan Novak predstavil finančno poročilo društva za leto 2016. 

Sklep 12: Upravni odbor sprejme finančno poročilo društva za leto 2016. 

 

Ad 11) 

Ivan Novak je predložil upravnemu odboru društva predlog Pravilnika o povračilu materialnih stroškov 

v zvezi z delom v ŠD Ultimate frisbee Maribor ter predlog potnega naloga, ki ga bo društvo 

uporabljalo. 

Sklep 13: Upravni odbor društva sprejme Pravilnik o povračilu materialnih stroškov v 

zvezi z delom v ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

 

Ad 12) 

Ivan Novak je predložil upravnemu odboru društva predlog letnega poročila za leto 2016 in letnega 

načrta za leto 2017 za status društva v javnem interesu na področju športa MIZŠ. 

Sklep 14: Upravni odbor društva sprejme letno poročilo za leto 2016 in letni načrt za leto 

2017 za status društva v javnem interesu na področju športa MIZŠ 

 

Ad 13) 

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

 

Seja je bila zaključena ob 21.30. 
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V Mariboru, 9. marca 2017 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


