
 
 

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 18. januarja 2018 s pričetkom ob 18. uri 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 

 

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

Odsotna: Matic Kuselj, Ivan Novak. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 6. redne seje Upravnega odbora ŠD Ultimate 
frisbee Maribor. 
2. Priprava letnega poročila za leto 2017. 
3. Priprava finančnega poročila za leto 2017. 
4. Priprava poročila o prostovoljstvu v letu 2017. 
5. Priprava letnega načrta za leto 2018. 
6. Redna seja skupščine ŠD Ultimate frisbee Maribor. 
7. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 
2018. 
8. Beleženje dela trenerjev in drugih honorarnih aktivnosti. 
9. Poročilo o izvajanju Šolske ultimate lige. 
10. Poročilo o organizaciji turnirja Woodchuck 2018. 
11. Tekmovalni program ŠD Ultimate frisbee Maribor v letu 2018. 
12. Razno. 
 
Sejo je vodil predsednik mag. Miha Pauko, pozdravil prisotne in ugotovil njeno sklepčnost. Predlagal 

je dnevni red seje, s katerim so se navzoči strinjali. 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 7. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 6. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 14. decembra 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 6. redne seje. 

 

Ad 2) 

Blaž Jakopin je navzoče seznanil z načrtom priprave letnega poročila društva za leto 2017. Letno 
poročilo bomo posredovali tudi Frizbi zvezi Slovenije, ki ga bo vključila v svoje letno poročilo. 

Sklep 3: Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina, da do 31. januarja 2018 pripravi 
poročilo ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2017. 

 

Ad 3) 

Blaž Jakopin je poročal, da je priprava finančnega poročila društva za leto 2017 v teku in je delno 
odvisna od računovodskega servisa. Ivan Novak, blagajnik društva, je upravnemu odboru društva 
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pisno sporočil, da bo računovodski servis pripravil omenjeno poročilo predvidoma do konca januarja 
2018. 

Sklep 4: Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da do 31. januarja 2018 pripravi 
finančno poročilo ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2017. 

 

Ad 4) 

Blaž Jakopin je pojasnil, da bo poročilo o prostovoljstvu v letu 2017 vključeno v letno poročilo društva 
za leto 2017. 

 

Ad 5) 

Blaž Jakopin je dejal, da je osnutek letnega načrta društva za leto 2018 pripravljen, predlog 
dokumenta pa bo zaključil pravočasno, da ga bo na redni seji v letu 2018 obravnavala skupščina 
društva. 

Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani z vsebino osnutka letnega načrta društva za 
leto 2018. 

 
Ad 6) 

Mag. Miha Pauko je predlagal izvedbo redne seje skupščine ŠD Ultimate frisbee Maribor, ko bodo 
zaključena vsa poročila za leto 2017, predvidoma konec februarja ali v začetku marca 2018. Sejo 
skupščine društva bomo izvedli v veliki predavalnici Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja v 
Mariboru. 

Sklep 6: Upravni odbor društva potrdi predlog izvedbe redne seje skupščine ŠD Ultimate 
frisbee Maribor. 

 

Ad 7) 

Blaž Jakopin je predstavil vsebino razpisne dokumentacije, s katero je društvo kandidiralo na javnem 
razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2018. 
Društvo je prijavilo programe petih skupin športne rekreacije mladih, ene skupine kakovostnega športa 
in udeležbo na dveh tekmovanjih v evropskem pokalu. 

Sklep 7:  Upravni odbor društva se seznani z vsebino prijave na javni razpis za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za 
leto 2018. 

 

Ad 8) 

Blaž Jakopin je predlagal pripravo tabel za beleženje opravljenih ur dela trenerjev v letu 2018. 

Sklep 8:  Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina, da do 31. januarja 2018 pripravi 
tabele za beleženje opravljenih ur trenerjev v letu 2018. 

 

Ad 9) 

Matic Kuselj je upravnemu odboru društva posredoval pisno poročilo o izvajanju Šolske ultimate lige 
(ŠUL). V naslednjih mesecih sta načrtovana dva turnirja ŠUL, in sicer 3. februarja 2018 ter 10. marca 
2018. Na prihodnjem turnirju je predviden nekoliko večji vložek v trenerje in prostovoljce, ki bodo v 
zahvalo za pomoč pri organizaciji ŠUL prejeli enotne majice. Pričakovati je tudi nekoliko nižjo 
udeležbo in zaradi omenjenega negativno bilanco turnirja. Število vadbenih skupin ŠUL se ni 
spremenilo, članarine pa dosledno pobirajo. Ekipa ŠUL iz Krškega se je po dogovoru z Maticem 
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Kusljem odločila, da zaradi premajhnega števila vadečih ne bodo pobirali članarin, vseeno pa so 
pobrali prvo članarino in s strani ŠUL brezplačno prejmejo disk. 

Sklep 9:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvajanju Šolske ultimate lige. 

 

Ad 10) 

Vodja organizacije Jernej Mihelač je predstavil načrt organizacije mednarodnega turnirja Woodchuck 
2018, ki ga bo društvo organiziralo 30. junija 2018 in 1. julija 2018 v Slovenski Bistrici v kategorijah 
open in women. Preveril bo zasedenost igrišč v Športnem centru Slovenska Bistrica in rezerviral 
termin. 

Sklep 10:  Upravni odbor društva potrdi načrt organizacije turnirja Woodchuck 2018. 

Sklep 11:  Jernej Mihelač do 26. januarja 2018 prijavi turnir Woodchuck 2018 na portalu 
Ultimate Central. 

 

Ad 11) 

Trenerja Blaž Jakopin in Jernej Mihelač sta predstavila tekmovalni program ženske in moške ekipe za 
prve štiri mesece leta 2018. Delni urnik tekmovalne vadbe in turnirjev je predstavljen s tabelo, do 
katere imajo dostop vsi člani tekmovalnih ekip. 
 

JANUAR 

1 BREAK 

BUBBLEPEST, 20-21 januar (MXD) 
DUL, 26-27 januar (MXD) 

2 GYM (1) + FIT (1) + INJ (1) 

3 GYM (1) + FIT (1) + INJ (1) 

4 GYM (1) + FIT (1) + INJ (1) 

FEBRUAR 

1 GYM (1) + FIT (1) + INJ (1) 

SEVEN, 10-11 Februar (M) 
WEIZ, 17-18 Februar (W) 

2 GYM (1) + FIT (1) + INJ (1) 

3 FIT (1) + INJ (1)  + RUN(1) 

4 FIT (1) + INJ (1)  + RUN(1) 

MAREC 

1 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

VIKEND PRIPRAVE (opcijsko) 
Dvoranska Liga (MXD) 

2 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

3 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

4 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

APRIL 

1 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

CES (M & W) 
VIKEND PRIPRAVE 2x (M) 

2 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

3 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

4 RUN (2) + DISC(1) + FIT (opcijsko) 

 
Treningi še vedno potekajo skladno z urnikom iz prejšnje seje. Vsi člani društva se prijavljajo na 
turnirje preko spleta, potem ko trenerja odpreta prijave. Po zaključenem roku bosta po potrebi naredila 
selekcijo ekip, ki bodo nastopale na posameznem turnirju. Prihajajoči vikend se bo mešana 
tekmovalna ekipa udeležila renomiranega mednarodnega turnirja v Budimpešti, kjer je nazadnje 
osvojila 4. mesto. Igralci izbrani v ekipo so: Matic Kuselj, Anže Pavlič, Luka Banović, Andrej Gerber, 
Jernej Mihelač, Primož Jozič, Gašper Kapel, Blaž Jakopin, Nina Kotnik, Maruša Lešnik, Aurora Lešnik,  
Urška Kur, Luna Mariko Petrovič, Urša Jakopin, Lara Miklič in Lara Števančec. 

Sklep 12:  Upravni odbor društva se seznani z načrtom tekmovalnega programa društva za 
obdobje od januarja do aprila 2018. 
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Ad 12) 

Jernej Mihelač in Blaž Jakopin sta predstavila poročilo s seje skupščine Frizbi zveze Slovenije, ki je 
potekala 16. januarja 2018 v Ljubljani. Na seji sta zastopala mariborsko in bistriško društvo. Zveza je 
potrdila prevzem organizacije srednješolskega državnega prvenstva 2017/2018 in zaključnega turnirja 
za osnovne šole v naslednjem šolskem letu 2018/2019. Omenila sta še ustanovitev Komisije za razvoj 
kadrov, katere prioritetna naloga je, da se programi izvajajo do konca tekočega leta. Ustanovljen bo 
tudi strokovni svet, ki bo sestavljen iz trenerjev reprezentanc in drugih članov. 

Blaž Jakopin in Jernej Mihelač sta predlagala uvedbo splošne postavke (v višini 0,18 EUR / km) za 
povračilo potnih stroškov članov društva, ki na turnirje prevažajo člane ekipe z lastnim vozilom. 

Blaž Jakopin je ob koncu seje podal prostovoljno izstopno izjavo iz upravnega odbora društva, 
predsedniku društva jo je že pred sejo posredoval tudi Matic Kuselj. Namen njunega odstopa je v 
povečanju transparentnosti delovanja in v izogibanju morebitnega konflikta interesov. Ker je upravni 
odbor društva v skladu z njegovim statutom šestčlanski organ, bo morala skupščina društva na 
naslednji redni seji potrditi dva nova člana upravnega odbora. V daljši razpravi so prisotni razpravljali o 
kandidatih za nova člana upravnega odbora društva. Blaž Jakopin in Luka Banović sta predlagal 
Kristino Stojmenovo, mag. Miha Pauko in Jernej Mihelač pa Jako Papića. 

Sklep 13:  Upravni odbor društva se seznani z vsebino nedavne seje skupščine Frizbi 
zveze Slovenije. 

Sklep 14:  Upravni odbor društva sprejme enotno postavko za povračilo potnih stroškov 
članom društva, ki na turnirje prevažajo člane ekipe z lastnim vozilom v višini 
0,18 EUR / km. 

Sklep 15:  Upravni odbor društva sprejme odstop Blaža Jakopina in Matica Kuslja iz 
upravnega odbora društva. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

V Mariboru, 22. januarja 2018 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


