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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 15. septembra 2017 s pričetkom ob 18. 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. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 3. redne seje Upravnega odbora ŠD Ultimate 

frisbee Maribor. 

2. Tekmovalni program. 

3. Organizacija državnega prvenstva. 

4. Šolska ultimate liga. 

5. Šola ultimate frizbija in WFDF razvojni projekt. 

6. Strateške usmeritve in letni načrt 2018. 

7. Predlog članarin. 

8. Nogometni klub Pobrežje. 

10. Razno. 

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

trenerjem za uspehe na regijskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Dunaju v Avstriji, katerih se je 

moška ekipa uspešno udeležila avgusta 2017. Predlagal je dnevni red seje, s katerim so se navzoči 

strinjali. 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 4. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 3. redne seje Upravnega odbora društva, ki 
je potekala 7. maja 2017. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi večinoma uresničeni, sklepi 3, 
4, 5, 14 in 15 pa ostajajo v izvajanju. K zapisniku omenjene seje nihče od navzočih ni imel pripomb. 

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

zapisnik svoje 3. redne seje. 

Ad 2) 

Luka Banović je poročal, da bo sezona članske ekipe zaključena z bližnjim državnim prvenstvom, s 

koncem septembra bomo zaključili treninge dvakrat tedensko. Članska ekipa se je udeležila 

regionalnega kvalifikacijskega turnirja EUCR, s prikazano igro je bil zadovoljen. V juliju in avgustu je bilo 

zatišje, v iztekajoči sezoni pasmo odigrali serijo tekem z avstrijsko ekipo Catchup Graz. Sezona je bila 

zelo dolga, udeležba pa posledično slabša. 

 

Matic Kuselj je povzel ugotovitve o mlajših selekcijah Next Gen: zadnjega turnirja sezone Bologna is 

Back se bomo udeležili 14. in 15. oktobra v italijanski Bologni, predvidoma s tremi moškimi in žensko 

ekipo (26 udeležencev). Prijavnino za udeležbo na turnirju je potrebno nakazati v prihodnjih dneh, do 

tedaj pa bodo treningi potekali dvakrat tedensko. 
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Blaž Jakopin, podpredsednik društva, je predlagal, da trenerji izrazijo interes o vodenju ekipe v naslednji 

sezoni. 

Mag. Miha Pauko je glede na lanskoletno uspešno sodelovanje z gimnastičnim trenerjem Aleksandrom 

Šajnom predlagal nadaljevanje gimnastičnih treningov za člane v tekmovalnem programu društva od 

13. novembra 2017 in 26. februarja 2018, treningi bi potekali ob ponedeljkih ob 20. uri v Športnem domu 

Studenci Maribor. 

Sklep 2: Upravni odbor društva se seznani s poročili trenerjev tekmovalnih ekip. 

Sklep 3: Upravni odbor društva do 10. oktobra 2017 pozove svoje dosedanje trenerje in 

zainteresirane člane, da izrazijo interes za vodenje tekmovalnih ekip društva v 

prihodnji sezoni. 

Sklep 4: Upravni odbor društva zadolži mag. Miho Pauka, da dogovori termine vadbe 

gimnastike v zimski sezoni 2017/2018 za člane v tekmovalnem programu. 

 

Ad 3) 

Jernej Mihelač je navzoče seznanil s potekom organizacije državnega prvenstva za leto 2017, ki bo 

potekalo v Slovenski Bistrici in Pragerskem 23. in 24. septembra 2017, naše društvo ga soorganizira s 

klubom Bistrica Ultimate, prijavilo se je 6 moških, 5 mešanih in 2 ženski ekipi. 

Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji državnega prvenstva 

za leto 2017, katerega soorganizator je ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

 

Ad 4) 

Matic Kuselj je poročal o pripravah na Šolsko ultimate ligo (ŠUL) v sezoni 2017/2018 in predstavil 

vsebino pogodb, ki bi jih društvo v prihodnje podpisalo z vaditelji in vodjo projekta ŠUL. 

Blaž Jakopin je predlagal, da se ŠUL registrira kot zaščitena blagovna znamka z namenom 

profesionalnosti in resnosti. Potrebno bo pripraviti tudi stroškovnik ŠUL do konca leta 2017. 

Sklep 6: Upravni odbor društva soglaša s pogodbami za vaditelje in vodjo projekta Šolske 

ultimate lige. 

Sklep 7: Matic Kuselj pripravi finančni načrt za Šolsko ultimate lige do 30. septembra 2017. 

Sklep 8: Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina, da registrira Šolsko ultimate ligo 

kot blagovno znamko ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

Sklep 9: Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina in Ivana Novaka, da do decembra 

2017 pripravita stroškovnik ŠUL. 

 

Ad 5) 

Blaž Jakopin predstavi je predstavil razvojni projekt WFDF in možnost sodelovanja: Projekt vzpodbuja 
širitev ultimata na osnovne šole in omogoča društvom, da se prijavijo na projekt skupaj z osnovno šolo, 
ki v zameno za udeležbo na zaključnem tekmovanju prejme 5 diskov in 2 uri vadbe brezplačno. Za 
izvedbo vadbe in predajo diskov je zadolženo društvo, ki sodeluje. Za koordinacijo projekta s strani 
Frizbi zveze Slovenije je bil določen Matic Kuselj, z delom pa začnemo konec septembra 2017. 
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Sklep 10: Upravni odbor društva se seznani s sodelovanjem društva pri razvojnem projektu 

z World Flying Disc Federation. 

 

Ad 6) 

Blaž Jakopin je predstavil predlog strateških usmeritev društva in prvo verzijo predloga za njegov letni 

delovni načrt za leto 2018. 

Sklep 11: Upravni odbor društva sprejme predlog prve verzije letnega delovnega načrta 

društva za leto 2018. 

 

Ad 7) 

Blaž Jakopin je predstavi predlog nove oblike društvenih članarin v sezoni 2017/2018. Načrtujemo dvig 

članarin, da bomo lahko pokrili stroške treningov gimnastike in telovadnic v zimskem obdobju. 

Ivan Novak, blagajnik društva, je izpostavil problematiko beleženja in discipline plačevanja članarin. 

Sklep 12: Upravni odbor društva soglaša s predlaganimi z zneski društvenih članarin ŠD 

Ultimate frisbee Maribor v sezoni 2017/2018. 

Sklep 13: Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da organizira sestanek z 

računovodskim servisom društva glede tekoče problematike. 

 

Ad 8) 

Mag. Miha Pauko je pozval navzoče, da izrazijo svoja mnenja glede sodelovanja z NK Pobrežje. Na 

splošno je sodelovanje korektno, a je bilo v zadnjem času opaziti, kljub povišanju najemnine, veliko 

prilagajanja s strani našega društva. Najemna pogodba nas vežedo konca koledarskega leta 2017, 

poskušali bomo skleniti novo za obdobje vsaj dveh let. 

Sklep 14: Upravni odbor društva soglaša s podaljšanjem najemne pogodbe z NK Pobrežje 

za vsaj dve leti. 

 

Ad 9) 

Blaž Jakopin je predstavi pogodbo Frizbi zveze Slovenije s Fundacijo za šport. Kot izvajalec Šolske 

ultimate lige smo dolžni predstaviti stroške ŠUL do konca leta, preden prejmemo delno sofinanciranje.   

Sklep 15: Upravni odbor društva se seznani s pogodbo Frizbi zveze Slovenije s Fundacijo 

za šport. 

 

Ad 10) 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

V Mariboru, 23. septembra 2017 

Zapisal:        Predsednik: 
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       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


