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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 11. novembra 2017 s pričetkom ob 15. uri 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 

 

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

Odsoten: Ivan Novak. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 4. redne in 2. izredne seje Upravnega odbora 
ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

2. Predlog načrta financiranja strokovnega kadra in delavcev v ŠD Ultimate frisbee Maribor v letu 
2018. 

3. Predlog uvedbe pogodbenih sodelavcev v vodstvu ŠD Ultimate frisbee Maribor. 
4. Razno. 

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

red seje, s katerim so se navzoči strinjali. 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 5. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnikov 4. redne in 2. izredne seje Upravnega 
odbora društva, ki sta potekali 15. septembra 2017 oziroma 22. oktobra 2017. Poročal je, da so bili 
soglasno sprejeti sklepi v največji meri uresničeni (v izvajanju je še sklep 10 prvoomenjene seje), k 
zapisnikoma omenjenih sej pa nihče od navzočih ni imel pripomb. 

Sklep 2: Upravni odbor društva se seznani s pregledom uresničenih sklepov ter sprejme 
zapisnika svoje 4. redne in 2. izredne seje. 

 

Ad 2) 

Blaž Jakopin je pripravil predlog financiranja strokovnega kadra in delavcev v ŠD Ultimate frisbee 

Maribor, ki vsebuje urne postavke za plačila klubskih trenerjev, trenerjev Šolske ultimate lige (ŠUL), 

vodij promocije, vodje mladinskega programa, vodje organizacije in generalnega sekretarja društva. Vsa 

honorarna plačila strokovnega kadra so v skladu s preliminarnim letnim in finančnim načrtom društva 

za leto 2018, ki ga bo skupščina društva obravnavala v začetku leta 2018. Predlagal je, da se za vse 

strokovne sodelavce pripravijo pogodbe, ki opisujejo zadolžitve delavcev in način plačila, da se ohrani 

transparentnost v delovanju društva. 

 

Sklep 3: Upravni odbor društva potrdi načrt financiranja strokovnega kadra in delavcev 
ŠD Ultimate frisbee Maribor v letu 2018. 
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Ad 3) 

Blaž Jakopin je – zaradi povečanega obsega delovanja društva – predstavil predlog uvedbe treh novih 

pogodbenih sodelavcev društva v letu 2018, ki so poleg trenerjev potrebni za ustrezno izvajanje 

njegovega letnega načrta. Predlagal je pogodbeno sodelovanje za mesta vodje mladinskih programov 

(prej vodja ŠUL), vodje logistike in generalnega sekretarja, za katera je predlagal Matica Kuslja, Jerneja 

Mihelača in sebe, s čimer so navzoči soglašali, navedeni pa so podpisali pogodbe o sodelovanju za leto 

2018. 

 

Blaž Jakopin je predlagal, da novi pogodbeni sodelavci zaradi boljše transparentnosti delovanja društva 

izstopijo iz upravnega odbora društva. Mag. Miha Pauko je predlagal, da v prehodnem obdobju 

poiščemo nove kandidate za upravni odbor društva in izvedemo izredno volilno skupščino društva. 

 

Sklep 4: Upravni odbor društva potrdi nove pogodbene sodelavce ŠD Ultimate frisbee 
Maribor v letu 2018: generalnega sekretarja, vodjo mladinskih programov in vodjo 
logistike. 

 

Ad 4) 

Blaž Jakopin je prisotne seznanil s sprejemom za člane ŠD Ultimate frisbee Maribor pri županu Mestne 
občine Maribor, ki ga bo le-ta organiziral za dosežene vidne uspehe društva v letu 2017, sprejem je 
predviden 30. novembra 2017. Trenerji bodo o tem obvestili vadeče, Blaž Jakopin pa bo uskladil 
podrobnosti s protokolarno občinsko pisarno. 
 

Blaž Jakopin je dogovoril dodatne treninge za preprečevanje poškodb za moško in žensko ekipo, ki jih 
bo vodil profesor športne vzgoje Marko Dreu; potekali bodo enkrat tedensko ločeno za moško in žensko 
ekipo s pričetkom v decembru 2017. V letošnji sezoni ostaja tudi trening v fitnesu, program bo pripravil 
Matic Kuselj, kmalu pa pričenjamo tudi z zimsko vadbo gimnastike. 
 

Jernej Mihelač je posredoval poročilo o organizaciji dvoranskega državnega prvenstva, ki je potekalo 
22. oktobra 2017 v Mariboru, upravni odbor društva pa ga bo obravnaval na svoji naslednji redni seji. 
 

Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani s sprejemom župana Mestne občine Maribor za 
člane ŠD Ultimate frisbee Maribor 30. novembra 2017. 

Sklep 6: Upravni odbor društva podpira uvedbo dodatnih treningov moške in ženske ekipe 
za preprečevanje poškodb. 

 

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri. 

 

V Mariboru, 13. novembra 2017 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


