
 
 

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 15. maja 2018 s pričetkom ob 20. uri 
v društvenih prostorih ŠD Ultimate frisbee Maribor, Kosovelova ulica 11 v Mariboru. 

 

Prisotni člani: mag. Miha Pauko, Ivan Novak, Jernej Mihelač, Luka Banović, dr. Kristina Stojmenova, 

Jaka Papić. 

Ostali prisotni: dr. Blaž Jakopin, Matic Kuselj. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 7. redne seje Upravnega odbora ŠD Ultimate 
frisbee Maribor. 
2. Poročilo o izvedbi Šolske ultimate lige. 
3. Poročilo o organizaciji dvoranskega državnega prvenstva 2018. 
4. Organizacija turnirja Woodchuck 2018. 
5. Organizacija mednarodnega mladinskega kampa EYUCamp. 
6. Poročilo trenerjev o tekmovalnem programu in načrt dela. 
7. Članarine za leto 2018 in trenutno finančno stanje društva. 
8. 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. Uvodoma je poročal o dopolnjeni sestavi 

upravnega odbora društva, saj je Zbor članov društva na svoji 9. redni seji 19. marca 2018 imenoval 

nova člana upravnega odbora društva dr. Kristino Stojmenovo in Jako Papića. 

 
Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dopolnjeni dnevni red svoje 8. redne seje. 

Sklep 2: Upravni odbor društva se seznani s svojo dopolnjeno sestavo. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 7. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 18. januarja 2018. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi uresničeni, k zapisniku 
omenjene seje pa nihče od navzočih ni imel pripomb. 

Sklep 3: Upravni odbor društva se seznani s pregledom uresničenih sklepov ter sprejme 
zapisnik svoje 7. redne seje. 

 

Ad 2) 

Matic Kuselj, vodja projekta Šolske ultimate lige (ŠUL), je navzočim predstavil vsebinsko poročilo 
letošnje sezone, ki je potekala od septembra 2017 do aprila 2018. Za vse sodelujoče trenerje je bilo 
organizirano obvezno predavanje o pedagoških pristopih in metodologiji dela v ultimate frizbiju. 
Predavanje je vodil trener avstrijskih reprezentanc Richard B. Tubbs, ki je vodil tako teoretični kot 
praktični del. Septembra 2017 so trenerji in promotorji sodelovali po predstavitvah na srednjih šolah v 
Mariboru in širši okolici, kjer so šport predstavljali predvsem dijakom 1. in 2. letnikov. V oktobru 2017 
se je začela redna vadba na srednjih šolah, večinoma enkrat do dvakrat tedensko. Sezona je 
vključevala 4 turnirje dijaških ekip. Prvi turnir je z udeležbo 145 igralcev in 19 ekip krepko presegel 
množičnost iz prejšnjih let, ko je na posameznem turnirju sodelovalo največ 12 ekip. V nadaljevanju je 
udeležba v programu ŠUL sicer nekoliko padla, a so na zadnjem turnirju vseeno zabeležili 80 
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sodelujočih. Opozoril je tudi na morebitne spremembe v organizaciji in infrastrukturi, v kolikor bi 
program v naslednjih sezonah privabil več kot 150 prijavljenih igralcev. 

Blagajnik društva Ivan Novak je predstavil finančno poročilo ŠUL za sezono 2017/2018 in predstavil 
prihodkovno ter odhodkovno stran projekta. Novost v letošnjem letu so predstavljala plačila honorarjev 
vaditeljem, ki so sodelovali pri izvedbi ŠUL v skladu s podpisanimi pogodbami ob začetku sezone. 

Sklep 4: Upravni odbor društva potrdi vsebinsko poročilo o izvedbi Šolske ultimate lige 
za sezono 2017/2018. 

Sklep 5: Upravni odbor društva potrdi finančno poročilo o izvedbi Šolske ultimate lige za 
sezono 2017/2018. 

 

Ad 3) 

Vodja organizacije društva Jernej Mihelač je predstavil poročilo o organizaciji letošnjega dvoranskega 
državnega prvenstva, ki je potekalo 7. aprila 2018 v Mariboru. Sodelovalo je 71 igralcev, 5 
prostovoljcev pa je pomagalo pri organizaciji dogodka. Ekipa Cosmo Men je zmagala v moški diviziji, 
zmagovalke v ženski diviziji pa so bile Rubber Duckies iz Slovenske Bistrice (ekipa Cosmo Women je 
bila druga). 

Sklep 6: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji dvoranskega 
državnega prvenstva za leto 2018. 

 

Ad 4) 

Jernej Mihelač je predstavil stanje glede organizacije letošnjega turnirja Woodchuck. Glavna polemika 
je potekala glede kraja izvedbe turnirja, saj je trenutna potrditev s strani Športnega parka Slovenska 
Bistrica nestanovitna. Čez dva tedna bo vodja organizacije društva pri vodstvu omenjenega športnega 
parka ponovno zaprosil za potrditev izvedbe turnirja v predvidenem terminu (30. junij in 1. julij 2018). 
Rezervni načrt predvideva premestitev turnirja na igrišča Športnega parka Tabor v Maribor. Vse ostale 
aktivnosti potekajo po načrtu, zaenkrat je prijavljenih 13 moških in 4 ženske ekipe. Jernej Mihalač in 
Luka Banović bosta skušala ob pomoči Aurore Lešnik pritegniti k sodelovanju še kakšno žensko 
ekipo. 

Sklep 7: Upravni odbor društva se seznani s potekom organizacije mednarodnega 
turnirja Woodchuck 2018. 

 

Ad 5) 

Dr. Blaž Jakopin je poročal o poteku organizacije mladinskega kampa EYUCamp, ki bo potekal od 5. 
do 8. julija 2018 v Mariboru. Igrišča Športnega centra Pobrežje so rezervirana, glede možnosti 
prenočitev udeležencev v telovadnici Osnovne šole Borci za severno mejo pa bo mag. Miha Pauko 
kontaktiral njeno ravnateljico. Veliko je še neznank glede prijav in (predvsem mednarodne) udeležbe. 
Obvestila, prijavnice in gradiva so bila posredovana mednarodni ultimate skupnosti preko uradnih 
kontaktov European Ultimate Federation in preko neuradnih lastnih poznanstev. Za lokalno 
prepoznavnost so potekali sestanki s predstavniki Študentske organizacije Univerze v Mariboru in 
Športne zveze Maribor, ki bodo uporabili svoje kanale za promocijo dogodka, poskušali pa bomo 
ustanoviti tudi akcijsko ekipo med starši s pomočjo Klavdije Lešnik. 

Sklep 8: Upravni odbor društva se seznani s potekom organizacije mednarodnega 
mladinskega kampa EYUCamp. 

 
Ad 6) 

Trenerji so predstavili svoja poročila o delu tekmovalnih ekip (moška, ženska, mladinska) in načrt dela 
za sezono 2018/2019. Jernej Mihelač je predstavil delo z žensko ekipo in opozoril na polarizacijo 
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ekipe v znanju. Trenutni poudarek je v tem, da mlade igralke uspešno vključimo v člansko ekipo, ne 
da bi bile pri tem starejše članice prikrajšane za kakovost treningov. Treningi vseh vadbenih skupin 
potekajo trenutno v Športnem centru Pobrežje, termine treningov pa se s predstavniki Nogometnega 
kluba Pobrežje usklajujejo tedensko. Dr. Blaž Jakopin je najprej predstavil poročilo trenerja Jaše 
Dimiča glede moške ekipe U20, nato pa predstavil letošnje sodelovanje moške in ženske ekipe 
Cosmo v Centralni evropske ultimate lige in doslej odigrane tekme z avstrijskimi ekipami. 

Sklep 9: Upravni odbor društva se seznani s poročilom trenerjev posameznih 
tekmovalnih ekip. 

 

Ad 7) 

Ivan Novak je predstavil trenutno stanje glede plačanih članarin in seznanil trenerje z neplačniki, 
katere bodo le-ti opozorili. Predlagal je tudi intenzivnejše zbiranje prostovoljnih prispevkov in donacij 
za finančno pomoč članom tekmovalnih ekip na letošnjem evropskem ultimate prvenstvu na mivki v 
španski Barceloni. 

Sklep 10:  Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da v maju 2018 izda plačilne 
naloge za članarine B2, v juniju 2018 pa še za druge obroke za vse članarine A. 

Sklep 11:  Upravni odbor društva pozove vse svoje člane in simpatizerje k aktivnemu 
zbiranju donacij na društvenih dogodkih (Woodchuck, tekme Centralne 
evropske ultimate lige ipd.) za sofinanciranje udeležbe moške in ženske ekipe 
na evropskem ultimate prvenstvu na mivki oktobra 2018 v Barceloni. 

 

Ad 8) 

Dr. Blaž Jakopin je predstavil razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis Slovenija v gibanju, kjer 
Športna unija Slovenije letos sofinancira programe rekreacije. Rezultati razpisa bodo znani konec 
maja 2018. 

Sklep 12:  Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da prijavi rekreacijske 
programe društva na razpis Slovenija v gibanju ter odda razpisno 
dokumentacijo Športni uniji Slovenije. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.45. 

 

V Mariboru, 21. maja 2018 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


