
 
 

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala 12. junija 2018 s pričetkom ob 20.15 
v društvenih prostorih ŠD Ultimate frisbee Maribor, Kosovelova ulica 11 v Mariboru. 

 

Prisotni člani: mag. Miha Pauko, Ivan Novak, Jernej Mihelač, dr. Kristina Stojmenova, Jaka Papić. 

Odsotni člani: Luka Banović. 

Ostali prisotni: dr. Blaž Jakopin. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 8. redne seje Upravnega odbora ŠD Ultimate 
frisbee Maribor. 
2. Mladinski razvojni programi. 
3. Razpis Športne unije Slovenije Slovenija v gibanju za leto 2018. 
4. Poročilo o treningih ekip in doseženih rezultatih na turnirjih. 
5. Beleženje stroškov na turnirjih. 
6. Organizacija turnirja Woodchuck 2018. 
7. Infrastruktura Nogometnega stadiona Pobrežje. 
8. Članarine za leto 2018 in trenutno finančno stanje društva. 
9. Pridobivanje dodatnih sredstev. 
10. 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 dopolnjeni dnevni red svoje 9. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 8. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 15. maja 2018. 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 8. redne seje. 

 

Ad 2) 

Dr. Blaž Jakopin je pojasnil trenutno stanje mladinskih programov in izpostavil problematiko vključevanja 

mladih v redne društvene programe. Kljub uspešnemu programu Šolske ultimate lige (ŠUL), ki jo društvo 

že tretje leto izvaja na srednjih šolah, so resni prestopi mladih igralcev v redne programe vadbe društva 

omejeni. Cilj društva mora vsekakor biti trajnostni razvoj panoge ultimate, zato je nujno postopno vpeljati 

kakovostne osnovnošolske programe, s katerimi bomo, z zgodnjim uvajanjem mladine v šport, zagotovili 

večjo bazo igralcev v rednih klubskih programih. Hkrati pa osnovnošolski programi skozi mladinske 

reprezentance omogočajo tudi aktivnosti na evropskem prizorišču. Trenutno se v društvu soočamo s 

kadrovsko stisko, saj je večina trenerjev obremenjenih že s programi ŠUL. 

Sklep 3: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da do 10. avgusta 2018 pripravi 
nabor kandidatov, ustreznih za izvajanje osnovnošolskih programov. 
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Ad 3) 

Dr. Blaž Jakopin je predstavil rezultate razpisa Slovenija v gibanju, ki ga organizira Športna unija 
Slovenije, na katerem je društvo kandidiralo s tremi rekreacijskimi programi. Vsi programi so bili 
odobreni, skupna vrednost njihovega sofinanciranja pa znaša 505,69 EUR. Za izvedbo programa Frizbi 
v parku - Nauči se metati je potrebno zagotoviti kader, za druga programa je že poskrbljeno. 

Sklep 4: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da zagotovi ustrezen kader za 
izvajanje rekreacijskega programa Frizbi v parku - Nauči se metati. 

 
Ad 4) 

Jernej Mihelač je predstavil potek sezone ženske tekmovalne ekipe. V nadaljevanju sezone jih čakajo 
še ena tekma na Dunaju v okviru tekmovanja CEUS, domači turnir Woodchuck 2018 in kvalifikacije pod 
okriljem European Ultimate Championship Series (EUCR), ki je najpomembnejši turnir sezone. Nekaj 
igralk se je dogovorilo tudi za turnir Princess Cup na Češkem, ki pa ni v režiji društva. S treningi zaključijo 
19. junija 2018 in ponovno nadaljujejo v prvem tednu avgusta 2018. 

Dr. Blaž Jakopin je poročal o aktivnostih moške ekipe, ki prav tako zaključuje s prvo sezono igranja v 
tekmovanju CEUS. Moštvo se 20. junija 2018 odpravlja na največji evropski turnir Windmill v 
Amsterdam. V avgustu 2018 jih prav tako čakajo še kvalifikacije EUCR. S treningi bodo končali prvi 
teden v juliju 2018, po domačem turnirju Woodchuck 2018. 

Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani s poročiloma trenerjev moške in ženske 
tekmovalne ekipe. 

 
Ad 5) 

Trenerja in blagajnik društva so izpostavili problematiko zbiranja gotovine na turnirjih za poplačilo potnih 

stroškov in prijavnin igralcev. Zaradi boljše sledljivosti in preglednosti financ je Ivan Novak predlagal, da 

izdelamo splošen obrazec za beleženje stroškov na turnirjih. 

Jernej Mihelač je opozoril na velik strošek za igralce, v primeru, ko morajo skupaj s svojo prijavnino na 
turnir pokriti še dnevnice trenerja. Predlagal je, da dnevnico trenerjev v celoti pokrije društvo iz lastnih 
sredstev. 

Sklep 6:  Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da pripravi splošni obrazec za 
beleženje stroškov na turnirjih; vzorec obrazca mu posreduje dr. Kristina 
Stojmenova. 

Sklep 7:  Upravni odbor društva soglaša, da trenerji odslej prejmejo dnevnice na turnirjih 
iz naslova sredstev društva. 

 

Ad 6) 

Jernej Mihelač je poročal o poteku priprav na izvedbo turnirja Woodchuck 2018. Lokacija v Slovenski 

Bistrici je potrjena. Pojavil se je problem pri pridobivanju ženskih ekip, zato je tekmovanje v ženski diviziji 

odpovedano. V moški diviziji je prijavljenih 17 ekip iz 9 držav. Za večerjo je že potrjen izvajalec cateringa, 

zajtrk pa bo organiziran v lastni režiji. Plačila prijavnine igralcev beležimo in sprejemamo preko davčne 

blagajne. 

Sklep 8: Upravni odbor društva se seznani s potekom organizacije mednarodnega turnirja 
Woodchuck 2018. 

 
Ad 7) 

Dr. Blaž Jakopin je opisal trenutno stanje infrastrukture Nogometnega stadiona Pobrežje, ki je društvu 
na razpolago v okviru triletne pogodbe z Nogometnim klubom Pobrežje. Smiselno bi bilo pripraviti 
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seznam želja posodobitev in sprememb, vsebino katerega bo društvo v kratkem posredovalo vodstvu 
nogometnega kluba. 

Sklep 9: Upravni odbor društva se seznani s predlogom za izboljšanje infrastrukture 
Nogometnega stadiona Pobrežje in ga posreduje vodstvu Nogometnega kluba 
Pobrežje. 

 
Ad 8) 

Ivan Novak je predlagal, da se, zaradi enostavnosti in fleksibilnosti, članom društva s statusom članarine 

B2 izjemoma omogoči plačevanje članarine po mesečnih obrokih v višini 25,00 EUR. 

Sklep 10: Upravni odbor društva potrdi možnost plačevanja članarin B2 po mesečnih 
obrokih. 

 
Ad 9) 

Dr. Blaž Jakopin je pojasnil trenutno stanje glede Javnega razpisa Mestne občine Maribor za 
sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018, saj društva še vedno ni prejelo nobenih sredstev. 
Po informacijah z Urada za šport Mestne občine Maribor naj bi le-ta pripravila rezultate razpisa do konca 
junija 2018. 

Dr. Kristina Stojmenova je predlagala sistemizirani pristop k pridobivanju donacij iz naslova javnega 
interesa društva: član društva za vsaki dve izpolnjeni zahtevi za namenitev dela dohodnine društvu 
prejme po en disk. 

Sklep 11: Upravni odbor društva se seznani s predlogi za pridobivanje dodatnih sredstev. 
 

Ad 10) 

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.45. 

 

V Mariboru, 19. junija 2018 

 

Zapisal:        Predsednik: 

       dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko 


