
 
 

ZAPISNIK 13. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 
ki je potekala 28. februarja 2019 s pričetkom ob 18. uri 

v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, Koroška cesta 130 v Mariboru. 
 

 

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

 

Odsotni član: Luka Banović 

 

Ostali prisotni: dr. Blaž Jakopin, Matic Kuselj 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 12. redne seje Upravnega odbora ŠD 

Ultimate frisbee Maribor. 

2. Letno poročilo ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2018. 

3. Predlog Letnega načrta dela ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2019. 

4. Poročilo s skupščine Frizbi zveze Slovenije. 

5. Poročilo trenerjev ekip ŠD Ultimate frisbee Maribor in načrti ob pričetku sezone. 

6. Šolska ultimate liga in drugi mladinski razvojni programi v sezoni 2018/2019. 

7. Nezgodno zavarovanje članov ŠD Ultimate frisbee Maribor v sezoni 2019/2020. 

8. Poročilo o aktivnostih na področju odnosov z javnostjo in marketinga članov Upravnega odbora 

ŠD Ultimate frisbee Maribor. 

9. Trenutno finančno stanje društva. 

10. Nabava blaga za potrebe organizacije turnirjev društva. 

11. Organizacija mednarodnega turnirja Woodchuck 2019. 

12. Priprave na druge tekmovalne dogodke. 

13. Razno. 

 

Sejo je vodil predsednik mag. Miha Pauko, pozdravil prisotne in ugotovil njeno sklepčnost. 

 

Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 13. redne seje. 

 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 12. redne seje upravnega odbora društva, ki 

je potekala 11. decembra 2018. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi uresničeni, k zapisnikoma 

omenjenih sej pa nihče od navzočih ni imel pripomb. 

 
Sklep 2: Upravni odbor društva se seznani s pregledom uresničenih sklepov ter sprejme 

zapisnik svoje 12. redne seje. 

 
Ad 2) 

Dr. Blaž Jakopin je predstavil predlog letnega poročila društva za leto 2018 (manjka še finančni del 
poročila), h kateremu nihče od prisotnih ni imel pripomb, v marcu 2019 pa ga bo obravnaval še Zbor 
članov društva. 
 
Sklep 3: Upravni odbor društva sprejme predlog Letnega poročila ŠD Ultimate frisbee 

Maribor za leto 2018. 
 
Sklep 4: Redni Zbor članov ŠD Ultimate frisbee Maribor v letu 2019 bo potekal 18. marca 

2019. 
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Ad 3) 

Dr. Blaž Jakopin je predstavil še predlog letnega načrta društva za leto 2019, s katerim so navzoči 
soglašali, v marcu 2019 pa ga bo obravnaval še Zbor članov društva. 
 
Sklep 5: Upravni odbor društva sprejme Letni načrta ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 

2019. 
 
Ad 4) 

Jernej Mihelač in dr. Blaž Jakopin sta se udeležila redne seje skupščine Frizbi zveze Slovenije, ki je 
potekala 20. februarja 2019 v Ljubljani. Predstavila sta pomembnejše zaključke seje, kot: potrditev letnih 
poročil in načrtov, določitev letne članarine, pregled stanja reprezentanc, določitev sezonskih obdobij 
za organizacijo prvenstev, licenciranje in izobraževanje kadrov. Na predlog strokovnega sveta zveze se 
bodo stroški organizacije tekmovanj znižali s trenutnih 15 EUR na 10 EUR po osebi, s čimer so se 
strinjali vsi prisotni predstavniki društev. Strokovni svet zveze je predlagal tudi uvedbo registra igralcev 
s tekmovalno licenco. Register bodo dopolnjevali enkrat letno, letna registracija pa bo znašala 20 EUR 
za mladince in 25 EUR za člane. Tak način bo omogočal boljši nadzor nad igralci in jih motiviral, da se 
udeležijo vseh turnirjev v sezoni. 
 
Sklep 6: Upravni odbor društva se seznani z ključnimi zaključki seje skupščine Frizbi 

zveze Slovenije. 
 
Ad 5) 

Trener ženske ekipe Jernej Mihelač je predstavil načrt za novo sezono. S treningi na umetni travi so 
dekleta pričela v zadnjem tednu februarja 2019 in bodo nadaljevala dvakrat tedensko do sredine aprila 
2019, enkrat tedensko pa izvajajo tudi tekaške treninge na atletskem stadionu Poljane. V tej sezoni je 
klubski cilj uvrstitev na EUCR in EUCF, prav tako pa redna udeležba na tekmah CEUS. 
 
Kapetan moške ekipe dr. Blaž Jakopin je predstavil načrt treningov, ki je podoben ženskemu, le da se 
odvija v drugih terminih. Letos prav tako ciljajo na uvrstitev na EUCR in se bodo skušali prebiti na EUCF. 
Med pomembnejšimi turnirji je izpostavil Vienna Spring Break, na katerega je moška ekipa že sprejeta. 
 
Sklep 7: Upravni društva se seznani z načrtom treningov moške in ženske tekmovalne 

ekipe. 
 
Ad 6) 

Matic Kuselj je predstavil poročilo o izvedbi Šolske ultimate lige. Udeležba na 3. turnirju sezone je bila 
pričakovano nekoliko manjša, vendar se je turnirja kljub temu udeležilo nad 100 igralcev. Organizacija 
in treningi potekajo po načrtu, trenerji še naprej delajo dobro. 
 
Sklep 8:  Upravni društva se seznani s poročilom o izvedbi Šolske ultimate lige. 
 
Ad 7) 

Dr. Blaž Jakopin je dejal, da je s Frizbi zvezo Slovenije dogovorjeno, da bodo zavarovalne police 
fakturirane članicam zveze za vse igralce, ki se želijo zavarovati. Pripraviti je potrebno seznam vseh 
članov, ki jim bo društvo pokrilo nezgodno zavarovanje preko kolektivne zavarovalne police Frizbi zveze 
Slovenije. 
 
Sklep 9:  Upravni društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da pripravi seznam članov društva za 

zavarovanje po kolektivni zavarovalni polici Frizbi zveze Slovenije, in Ivana 
Novaka, da poravna račun. 

 
Ad 8) 

Jaka Papić in dr. Kristina Stojmenova sta poročala o aktivnostih na področju društvenih odnosov z 
javnostjo, kjer so stopili v kontakt z zavarovalnicami in bankami preko dopisov in klicev, a zaenkrat še 
neuspešno. Komunikacija bo v bodoče bolj direktna, saj sicer ni odzivnosti. Dr. Kristina Stojmenova je 
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pohvalila ekipo društva, ki skrbi za promocijo in stike z javnostjo, in omenila številne prispevke, ki so 
nastali v vmesnem času. 
 
Sklep 10:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o društvenih aktivnostih na 

področju odnosov z javnostjo in marketinga. 
 
Ad 9) 

Ivan Novak je predstavil trenutno finančno stanje društva in omenil, da lahko finančno poročilo za leto 

2018 pričakujemo s strani računovodskega servisa v začetku marca 2019. Društvo posluje pozitivno in 

z dobro likvidnostjo. Pričakovati je še odlive iz naslova kolektivnih zavarovanj, opreme in Eurostars 

klinike ter prilive iz naslova članarin in donacije E.R.I.C. 

 

Sklep 11:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o finančnem stanju društva. 
 
Ad 10) 

Jernej Mihelač je poročal, da je društvo nabavilo – za namene organizacije turnirjev – posode za 
serviranje in ohranjanje toplote ter paviljon, v kolikor bo slednji ustrezen, bo nabavilo še enega. 
 
Sklep 12:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o nabavi opreme za potrebe 

organizacije turnirjev društva. 
 
Ad 11) 

Matic Kuselj je poročal o organizaciji letošnjega mednarodnega turnirja Woodchuck, predlagana termina 

izvedbe sta 20. ali 27. julij 2019. Na podlagi zbranih odzivov bo ohranjen mešani format izvedbe 

tekmovanja. Omenil je tudi EYUCamp poleti 2019 v Mariboru, kamor bo skuša pridobiti tudi zveneča 

imena (Marijo Zlatić, Manuela in Valeria Cardenas). 

 

Sklep 13:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji mednarodnega 
turnirja Woodchuck 2019. 

 

Ad 12) 

Dr. Kristina Stojmenova je poročala o organizaciji EuroStars klinike za dekleta (Women's Skill Clinic), ki 

bo potekala 16. in 17. marca 2019: prvi dan bo trening potekal na Dunaju, drugi dan pa v Mariboru. Z 

avstrijskim soorganizatorjem bo društvo delilo stroške vrhunskih igralk in trenerk (Lasma Kublicka, Dina 

Dumanskaya, Alisa Tizik), ki bodo s seboj pripeljale tudi nekaj mladih igralk. 

 

Sklep 14:  Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji EuroStars klinike. 

 

Ad 13) 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. 

 
V Mariboru, 11. marca 2019 
 

Zapisal:        Predsednik: 

dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko

 


