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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 22. maja 2017 s pričetkom ob 20. uri v klubskih prostorih, Kosovelova 11 v Mariboru. 

 

 

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

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 2. redne seje Upravnega odbora ŠD 

Ultimate frisbee Maribor. 

2. Šolska ultimate liga in srednješolsko državno prvenstvo – poročilo o sezoni 2016/2017. 

3. Woodchuck 2017 – poročilo. 

4. Poročila trenerjev in načrt dela za naprej. 

5. Predstavitev univerzitetne ekipe v Ljudskem vrtu. 

6. HAT turnir. 

7. Koledar dogodkov – pregled, promocijske dejavnosti, turnirji, reprezentanca, piknik društva, 

Športni vikend Maribora. 

8. Finančno stanje društva. 

9. Šolska ultimate liga in srednješolsko državno prvenstvo – načrti za sezono 2017/2018. 

10. Razno. 

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

čestital trenerjem za nedavni uspeh na Češkem, ko se je moška ekipa uvrstila v nadaljnji krog 

kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Predlagal je dnevni red seje, s katerim so se navzoči strinjali, s tem, 

da je Ivan Novak predlagal, da se toča 9 obravnava za točko 2 dnevnega reda seje. 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 3. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 2. redne seje Upravnega odbora društva, ki 
je potekala 7. marca 2017. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi 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 2. redne seje. 

 

Ad 2) 

Matic Kuselj je najprej predstavil poročilo in opis srednješolske ultimate lige (ŠUL)  za sezono 

2016/2017: Izvedeni so bili štirje turnirji lige; povprečna udeležba na posameznem turnirju je bila 80 

dijakov; povprečno je društvo zabeležilo po 90 ur prostovoljnega dela na posameznem turnirju; ŠUL 

trenerji so bili pred sezono opremljeni s svojimi torbami, dresi in bili na koncu v zahvalo povabljeni tudi 

na zaključno večerjo. 
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V nadaljevanju je predstavil še poročilo in opis srednješolskega državnega prvenstva za sezono 

2016/2017: prvenstvo je bilo organizirano v javnem interesu in brez plačila kadra; malica je bila 

organizirana. 

Ivan Novak, blagajnik društva, je potrdil, da je večina računov že plačana. 

Blaž Jakopin, podpredsednik društva, je predlagal, da je potrebno za nadaljnje organiziranje 

srednješolskega prvenstva kontaktirati Frizbi zvezo Slovenije oziroma omeniti organizacijo na njeni 

skupščini ter predlagati, da zagotovi sredstva za izvajanje srednješolskega prvenstva. 

Sklep 3: ŠD Ultimate frisbee Maribor pisno opozori Frizbi zvezo Slovenije, da je potrebno 

za nadaljnje organizacije srednješolskega prvenstva kontaktirati zagotoviti 

sredstva za izvajanje le-tega. 

 

Ad 9) 

Matic Kuselj je predstavil načrte srednješolske ultimate lige za sezono 2017/2018. Poudarek bo na 

profesionalizaciji kadra in izvajanju turnirjev. Cilj je še pred pričetkom sezone organizirati vikend 

izobraževanje za vse potencialne trenerje. Finančni model lige bo zasnovan tako, da bo omogočal 

trenerjem minimalno plačilo za izvajanje dejavnosti (po vsej verjetnosti preko študentskega dela). 

Blaž Jakopin je opozoril, da potrebujemo za izvedbo srednješolske ultimate lige za sezono 2017/2018 

še načrt dela in finančni načrt, najkasneje do sredine junija 2017. 

Sklep 4: Matic Kuselj pripravi finančni načrt in okvirno časovnico srednješolske ultimate 

lige za sezono 2017/2018 do 19. junija 2017. 

V nadaljevanju je Matic Kuselj predstavil tudi načrte za projekt Šole ultimate frizbija, ki bi jo izvajali 

regionalno in se osredotočili predvsem na mesta, ki smo jih zmožni pokriti: Maribor, Ptuj, Slovenska 

Bistrica, Krško itd. Ideja je, da bi preko vadbe pri šolskih urah športne vzgoje otroke uvajali v klubske 

vadbene skupine. Prilagajali se bomo tudi glede na rezultate razpisa World Flying Disc Federation 

(WFDF), kjer se društvo pri Frizbi zvezi Slovenije poteguje za sredstva za podoben program. 

Sklep 5: Matic Kuselj pripravi finančni načrt in okvirno časovnico za projekt Šola ultimate 

frizbija za sezono 2017/2018 do 19. junija 2017. 

 

Ad 3) 

Jernej Mihelač in Luka Banović sta predstavila poročilo o mednarodnem turnirju Woodchuck 2017, ki 

ga je društvo organiziralo 29. in 30. aprila 2017 na površinah NK Pobrežje v Mariboru: turnirja se je 

udeležilo 9 mešanih ekip (skupaj 140 igralcev); sodelovalo in pomagalo je 20 prostovoljcev, članov 

društva, in opravilo 288 ur prostovoljnega dela, ki sta jih koordinirala omenjena; finančni rezultat 

turnirja je 5.447,50 EUR prihodkov in 3.454,38 EUR odhodkov; zabeležili smo 130 ur organizacijskega 

dela (dve osebi za promocijo, ena oseba za administracijo in dve osebi za vodenje tekmovanja); 

domača članska ekipa je dosegla 2. mesto. Povedala sta, da je bila velika prednost, da društvo ni 

skrbelo za hrano (zajtrka in večerjo ter nočitvi za udeležence smo organizirali v bližnji Osnovni šoli 

Borcev za severno mejo). Izpostavila sta nekaj pozitivnih (zavzeti prostovoljci, prostori so bili čisti, 

organizacija je bila dobra, hrana je bila okusna, telovadnica je bila urejena, osebje pa prijazno) in 

negativnih komentarjev (kakovost igrišč, natrpan urnik) iz izvedene ankete. 

V razpravi je bilo med drugim pojasnjeno, da letošnja manjša udeležba ekip (še posebej slovenskih) 

izhaja iz prekrivanja ultimate turnirjev na mivki, organiziranih v istih terminih in bili dobro obiskani 

zaradi letošnjega svetovnega ultimate prvenstva na mivki. 
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Sklep 6: Upravni odbor društva sprejme poročilo o izvedbi turnirja Woodchuck 2017.  

Sklep 7: Upravni odbor društva soglaša, da skušamo ohraniti termin za izvedbo turnirja 

Woodchuck 2018, saj turnir pridobiva na prepoznavnosti. 

 

Ad 4) 

Luka Banović, Jernej Mihelač in Matic Kuselj so predstavili poročila o opravljenih treningih in načrte za 
naprej. Od aprila 2017 smo vzpostavili nov sistem treningov, tako da imamo od tedaj ločene vadbene 
skupine za mešano člansko ekipo, moško U20 ekipo in žensko U20 ekipo. 
 
Luka Banović je omenil, da so četrtkovi treningi dobro obiskani, torkovi pa malo manj (do 10 članov). 
Opozoril je tudi, da je v prihodnji sezoni potrebno dobro zasnovati načrt treningov, da ne bo prihajalo 
do zasičenosti članov zaradi ostalih projektov. 

Sklep 8: Treninge članske ekipe ob torkih začasno odpovemo, termin pa ostaja in je 
namenjen individualnemu treningu članom, na voljo pa ostaja trener Luka 
Banović ter uporaba društvenih predmetov ipd. 

Matic Kuselj in Jernej Mihelač sta opozorila, da ekipama U20 primanjkuje turnirjev. 

Sklep 9: Jernej Mihelač prijavi U20 žensko ekipo na Princess Cup na Češkem, U20 moški 
ekipi pa Matic Kuselj organizira trening tekme z bližnjimi ekipami (Ptuj, 
Ljubljana, Graz …). 

 

Ad 5) 

Mag. Miha Pauko je predstavil možnost predstavitve študentske ultimate ekipe Univerze v Mariboru v 

polčasu nogometne tekme študentov Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani, ki bo potekala 6. 

junija s pričetkom ob 17. uri v Ljudskem vrtu v Mariboru. Ker ljubljanska univerza (še) nima svoje 

ultimate ekipe, bomo predstavitev izvedli med ekipo mariborskih študentov in ostalimi člani klubske 

ekipe. Predstavitvena tekma mora biti odigrana hitro in brez premora, potrebovali bomo dva 

kamermana (livestream in HD video) ter komentatorja za sprotno predstavitev dogajanja na igrišču. 

Sklep 10: Ob predstavitvi ultimate športa 6. junija 2017 se bo študentska ekipe Univerze v 

Mariboru pomerila s člansko klubsko ekipo. 

Sklep 11: Društvo organizira dva kamermana (livestream in HD video) ter komentatorja za 

sprotno predstavitev dogajanja na igrišču ob predstavitvi ultimate športa 6. 

junija 2017 v Ljudskem vrtu v Mariboru. 

 

Ad 6) 

Jernej Mihelač je predlagal, da HAT turnirja zaradi zasedenosti ne bi organizirali, in da raje usmerimo 

energijo v vzpostavitev zimske rekreacijske ultimate lige. 

 

Ad 7) 

Blaž Jakopin je predstavil pregled koledarja dogodkov in izpostavil prireditvi Športni vikend (3. in 4. 

junija 2017), ki bosta ob sodelovanju našega društva in njegovih članov organizirana v Mariboru in 

Slovenski Bistrici. Ob zaključku šolskega leta bo društvo 17. junija 2017 na igrišču NK Pobrežje 

organiziralo še piknik za svoje člane in njihove starše. 

Sklep 12: Blaž Jakopin posodobi vse dogodke v društvenem Google koledarju. 
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Sklep 13: Blaž Jakopin rezervira termine na igriščih NK Pobrežja za Športni vikend 

Maribora in društveni piknik. 

 

Ad 8) 

Ivan Novak je predstavil finančno poročilo društva za marec in april 2017. Pojasnil je problematiko 

članarin in zapadlosti plačil le-teh pri nekaterih članih. 

Sklep 14: Ivan Novak pripravi ločeno finančno poročilo za turnir Woodchuck 2017. 

Sklep 15: Blaž Jakopin pripravi nabor stroškovnih mest, za katere želi, da jih blagajnik 

društva beleži v tabeli prihodkov in odhodkov. 

 

Ad 10) 

Ivan Novak je izpostavil organizacijo dogodkov in vprašal, zakaj društvo nima enega ponudnika za 

nabavo materiala za dogodke? Jernej Mihelač je pojasnil, da dokupujemo material po potrebi, ko ga 

zmanjka. 

Ivan Novak je izpostavil, da so prostovoljci ob zaključku turnirja Woodchuck 2017 prehitro zapustili 

prizorišče in da je ostalo premalo ljudi za pomoč na koncu dogodka. Blaž Jakopin je odgovoril, da je 

za opravljeno delo prostovoljcev odgovoren vodja tekmovanja. Ivan Novak je vseeno predlagal 

uvedbo koordinatorja prostovoljcev. 

Blagajnik društva je opozoril na disciplino glede izpolnjevanja obrazcev sistema HACCP za higieno in 

delo s hrano. 

 

Blaž Jakopin je izpostavil, da pripravlja strateški načrt društva. Za ustrezno izvajanje strateškega 

načrta bo potrebno srednjeročno podaljšati pogodbo z NK Pobrežje, s katerim zaenkrat sodelujemo 

brez večjih problemov in obojestransko korektno. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.55 uri. 

 

V Mariboru, 26. maja 2017 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


