
 
 

ZAPISNIK 9. REDNEGA ZBORA ČLANOV 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala v ponedeljek, 19. marca 2018 s pričetkom ob 18. uri 
v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Odprtje Zbora članov. 
2. Izvolitev delovnega predsedstva Zbora članov. 
3. Ugotovitev sklepčnosti. 
4. Potrditev dnevnega reda Zbora članov. 
5. Letno poročilo društva za leto 2017. 
6. Letni načrt društva za leto 2018. 
7. Volitve v upravni odbor društva. 
8. Razno. 

 

1. Odprtje Zbora članov. 

Predsednik mag. Miha Pauko je uvodoma nagovoril prisotne in jim čestital za dober izkupiček pretekle 

sezone. Najvišjemu organu društva, Zboru članov, je predstavil pravila glasovanja. 

Sklep 1: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor soglaša z javnim 
glasovanjem o vseh sklepih. 

2. Izvolitev delovnega predsedstva Zbora članov. 

Mag. Miha Pauko je predlagal naslednje delovno predsedstvo Zbora članov: 
- delovno predsedstvo: mag. Miha Pauko (predsednik) in Urška Kur (zapisnikar), 
- verifikacijska komisija: Jernej Hari, Andraž Pauko, Urša Jakopin, 
- overitelj zapisnika: Marko Sagadin. 

Sklep 2: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor potrdi predlog 
delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overitelja 
zapisnika svoje 9. redne seje. 

3. Ugotovitev sklepčnosti. 

Verifikacijska komisija je preštela prisotne člane društva z glasovalno pravico in ugotovila sklepčnost 
Zbora članov. Sedem (7) navzočih članov zaradi mladoletnosti še ni imelo glasovalne pravice. 

Sklep 3: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor je sklepčen s 
prisotnostjo sedemindvajsetih (27) članov z glasovalno pravico izmed 43 
povabljenih članov z glasovalno pravico. 

4. Potrditev dnevnega reda Zbora članov. 

Delovni predsednik je predstavil dnevni red Zbora članov. 

Sklep 4: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor sprejme predlagani 
dnevni red svojega letnega srečanja. 
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5. Letno poročilo društva za leto 2017. 

Generalni sekretar društva Blaž Jakopin je predstavil Letno poročilo društva za leto 2017. Pohvalil je 

proaktivno prostovoljno delo v društvu, ki je v pretekli sezoni obsegalo nekaj čez 2.500 ur. 

Sklep 5: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor sprejme Letno poročilo 
društva za leto 2017. 

6. Letni načrt društva za leto 2018. 

Blaž Jakopin je opisal ambiciozne načrte društva v letu 2018 in poudaril aktivno udeležbo na turnirjih, 

ki višajo kakovost tekmovalnih ekip. Omenil je, da je vso gradivo javno dostopno na spletni strani 

društva. 

Sklep 6: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor sprejme Letni načrt 
društva za leto 2018. 

7. Volitve v upravni odbor društva. 

Delovni predsednik je povedal, da je upravni odbor društva na svoji 7. redni seji 18. januarja 2018 
sprejel odstop Blaža Jakopina in Matica Kuslja. Predlagal je, da prisotni izvolijo nadomestna člana 
upravnega odbora, da bo le-ta spet deloval v polni postavi. Predstavil je kandidata za člana upravnega 
odbora društva: Jako Papića, sicer nekdanjega predsednika društva, in Kristino Stojmenovo. Slednja 
se je nato na pobudo Luke Banovića kratko predstavila Zboru članov. 

Sklep 7: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor razreši Blaža Jakopina 
in Matica Kuslja kot člana upravnega odbora društva. 

Sklep 8: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor imenuje Jako Papića in 
Kristino Stojmenovo kot člana upravnega odbora društva. 

8. Razno. 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

Zbor članov je bil zaključen ob 19.30. 

 

 

Zapisala:    Overitelj:    Predsednik: 

Urška Kur    Marko Sagadin    mag. Miha Pauko 
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PRILOGA: SEZNAM PRISOTNIH ZBORA ČLANOV 2018 
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