
 
 

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 14. decembra 2017 s pričetkom ob 18.15 uri 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 

 

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

Odsoten: Matic Kuselj. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 5. redne seje Upravnega odbora ŠD Ultimate 
frisbee Maribor. 
2. Pogodba o souporabi Nogometnega stadiona Pobrežje. 
3. Pregled terminov treningov. 
4. Računovodske in administrativne zadeve. 
5. Poročilo o izvajanju Šolske ultimate lige. 
6. Poročilo o organizaciji dogodkov (Woodchuck, dvoransko državno prvenstvo). 
7. 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 6. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 5. redne seje Upravnega odbora društva, ki 
je potekala 11. novembra 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 5. redne seje. 

 

Ad 2) 

Predsednik društva je predstavil Pogodbo o souporabi Nogometnega stadiona Pobrežje, ki jo je 
nedavno podpisal s tamkajšnjim nogometnim klubom. Osnutek pogodbe, ki jo je pripravil Nogometni 
klub Pobrežje, sta z Blažem Jakopinom dopolnila. Pogodba določa pravila souporabe objektov 
omenjenega stadiona, letna vrednost najema ostaja nespremenjena, sklenjena pa je za obdobje treh 
let, torej do 31. decembra 2020. 
 

Sklep 3: Upravni odbor društva se seznani z vsebino Pogodbe o souporabi 
Nogometnega stadiona Pobrežje za obdobje 2018-2020. 

Sklep 4: Mag. Miha Pauko posreduje čistopis pogodbe članom upravnega odbora 
društva. 

 

Ad 3) 
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Jernej Mihelač in Blaž Jakopin sta predstavila trenutno stanje treningov tekmovalnih ekip in izvajalce 

vadbe: 

PON, 20:00-21:30, gimnastika, Sandi Šajn 

TOR, 18:00-21:00, preprečevanje poškodb, Marko Dreu 

ČET, 18:00-22:00, fitnes, Matic Kuselj in Andraž Pauko 

NED, 17:00-19:00, fitnes, samostojno 

Mag. Miha Pauko je opozoril, da bo Univerzitetni športni center Leona Štuklja v času prihajajočih 

praznikov (med 22. decembrom 2017 in 2. januarjem 2018) zaprt, tako da tedaj organizirana vadba 

ekip ne bo mogoča. 

Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani s termini treningov tekmovalnih ekip društva. 

 

Ad 4) 

Ivan Novak in Blaž Jakopin sta predlagala posodobitev in pripravo novega sistema beleženja 
prihodkov in odhodkov društva v prihajajočem letu, gre za ločeno beleženje prihodkov in odhodkov za 
posamezne skupine dejavnosti društva. Predlagala sta posodobitev in pripravo novega sistema 
beleženja članstva, za zbiranje pristopnih izjav članarin A pa sta zadolžena trenerja. Ivan Novak je 
predstavil informacije s strani računovodskega servisa glede beleženja članarin B, za katere so bili 
izdani računi 9. decembra 2017, pristopne izjave B pa mu je predal Matic Kuselj. Pojasnil je načrt 
glede članarin C: izstavili bomo predračune za vse bivše člane društva in jih z elektronsko pošto 
skušali pridobiti za podporo društvu. Blaž Jakopin in Ivan Novak sta predlagala še poenotenje 
komunikacije v vodstvu društva s tranzicijo na eno platformo ter kreiranje novega elektronskega 
naslova, ki bo namenjen pošiljanju računov in bo služil kot arhiv. Predlagala sta tudi kreiranje baze 
aktualnih dokumentov, ki so na voljo le za gledanje in komentiranje. 
 
Sklep 6: Upravni odbor društva se seznani s posodobitvami in zadolži Ivana Novaka, da 

pripravi ustrezno dokumentacijo za beleženje prihodkov in odhodkov društva do 
začetka leta 2018. 

 
Sklep 7:  Jernej Mihelač in Blaž Jakopin zagotovita vse pristopne izjave članov 

tekmovalnih ekip do 22. decembra 2017, po izdelanem dokončnem seznamu 
članov A pa jim Ivan Novak pošlje položnice za plačilo članarine. 

 
Sklep 8:  Ivan Novak do 20. decembra 2017 pošlje predračune članarin C vsem neaktivnim 

članom društva iz arhiva. 
 
Sklep 9: Upravni odbor društva se seznani s predlogi in sprejme tranzicijo vseh oblik 

komunikacije na Google storitve. 

Sklep 10:  Ivan Novak pripravi mapo na Google Drive, kamor naloži vso aktualno 
dokumentacijo ter ustvari novi račun z naslovom mu.racuni@gmail.com. 

 

Ad 5) 

Matic Kuselj, ki je svojo udeležbo na seji opravičil, je svoje poročilo pisno posredoval že pred sejo. 
Izvedena sta bila dva turnirja Šolske ultimate lige s povprečno udeležbo 130 dijakov in 19 ekip. Ob 
dogodkih so poleg tekem organizirali tudi dodatne popestritve in delavnice. Mag. Miha Pauko je 
opozoril na neupoštevanje dogovorjenih pravil o vnašanju hrane na igrišče dvorane in hojo po njej z 
neustrezno obutvijo. 
 
Sklep 11:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvajanju Šolske ultimate lige. 
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Sklep 12:  Matic Kuselj na turnirjih Šolske ultimate lige zadolži dodatne prostovoljce za 
izvajanje reda in disciplino, še posebej med malico in pred podelitvijo diplom. 

 

Ad 6) 

Jernej Mihelač je predstavil poročilo o organizaciji dvoranskega državnega prvenstva, na katerem je 

sodelovalo 61 igralcev v 5 moških in 3 ženskih ekipah, podrobnejše poročilo pa je posredoval v 

gradivu prejšnje seje. Glede organizacije turnirja Woodchuck je predlagal čim hitrejšo določitev 

termina turnirja, predvideni termin ob koncu aprila 2018 pa je že zelo zaseden z drugimi 

mednarodnimi turnirji. Luka Banović je zaradi ne najboljšega stanja igralnih površin Nogometnega 

stadiona Pobrežje predlagal možnost spremembe lokacije in kot alternativni lokaciji omenil Športni 

park Slovenska Bistrica in Športni park Tabor Maribor. 

Sklep 13:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom organizacije dvoranskega 
državnega prvenstva. 

Sklep 14:  Jernej Mihelač predlaga termin in lokacijo turnirja Woodchuck 2018 do 20. 
januarja 2018. 

 

Ad 7) 

Blaž Jakopin je povedal, da so bili v decembru izdelani koledarji za leto 2018, za katere je bil zadolžen 

Jernej Mihelač. Na naslove članov društva so bili poslani dopisi s prilogami (vestnik društva o pretekli 

sezoni, sklep o novih članarinah, zahtevki za namenitev dela dohodnine društvu v javnem interesu). 

Mag. Miha Pauko je predlagal objavo članka o ustanovitvi ultimate ekipe Univerze v Mariboru v reviji 

Univerzitetni šport. Opisal je še sprejem članskih ekip društva pri županu Mestne občine Maribor 30. 

novembra 2017 ter prisotne pozval, da se 21. decembra 2017 odzovejo vabilu Nogometnega kluba 

Pobrežje na druženje ob zaključku koledarskega leta. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

V Mariboru, 18. decembra 2017 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


