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ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 
 

Športno društvo (ŠD) Ultimate frisbee Maribor pod imenom Maribor ultimate (v nadaljevanju: 

MU) je bilo ustanovljeno marca 2008, ko so njegovi ustanovni člani na konstitutivni seji odločili 

o začetku organiziranega in legitimnega delovanja naše mlade športne skupnosti. Takrat mladi 

in zagnani kolektiv je postavil zdrave temelje za razvoj športne panoge ultimate v vsej štajerski 

regiji v danes največje in najuspešnejše društvo v Sloveniji, ki trenutno šteje več kot 150 

članov. 

 

Poslanstvo 

Z najboljšim programom v državi smo usmerjeni v delo z mladimi ter poganjamo razvoj ultimata 

v Sloveniji, s čimer omogočamo svojim članom športni razvoj in sledenje zapisanim vrednotam. 

 

Vizija 

V vseh pogledih bomo dolgoročno ostali vodilno ultimate društvo v Sloveniji in postali eno 

vodilnih društev v regiji ter vsestransko zgleden športni kolektiv, ki bo z vzgojo novih 

kakovostnih generacij ključno prispeval k prepoznavanju in razvoju ultimata v lokalnem okolju 

in širše. 

 

Vrednote: 

 Spoštovnje športnega duha. 
 Ekipno sodelovanje. 
 Prizadevanje za športno odličnost. 
 Enakost spolov. 
 Vključevanje in razvoj mladih igralcev. 
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1. UVOD 
Leto 2018 je ponudilo veliko novosti in ponovno lahko ponosno govorimo o novih presežkih 

na športnih področjih. Za preteklo leto lahko rečemo, da je društvo doseglo »zrelo delovanje«, 

s pomočjo dobro organiziranega vodstva, jasno določenih ciljev in s predanim delom članov. 

Upravni odbor društva, ki je z mandatom pričel v letu 2017, je svoje delo nadaljeval tudi v 

letu 2018, ko se je sestal na 6 redih sejah. V začetku leta 2018 je upravni odbor potrdil 

zadolžene za organizacijo turnirjev, organizacijo mladinskih programov, vodenje administracije 

in koordinacijo prostovoljstva. 

V sklopu mladinskih programov je organizacijska ekipa pod vodstvom Matica Kuslja v letu 

2018 izvedla 4 turnirje Šolske ultimate lige (ŠUL), ki je 31. maja 2018 tudi uradno postala 

registrirana blagovna znamka v lasti društva. 

Zaključni turnir ŠUL je bil organiziran v marcu 2018, s čimer se je sezona ŠUL tudi končala. 

V jesenskem delu 2018 so trenerji ŠUL ponovno začeli z organiziranimi promocijami na 

srednjih šolah v Mariboru in drugje po Sloveniji, prvi turnir nove sezone pa smo organizirali 

novembra 2018. 

Turnirji ŠUL so bili podkrepljeni z izvajanjem različnih delavnic pod okriljem ameriškega 

projekta E.R.I.C., ki mlade ozavešča o zgodnjem prepoznavanju simptomov raka, hkrati pa uči 

mlade športnega duha na igrišču pod skupnim sporočilom: »Spregovori!«. 

Bistveno novost letošnje mladinske turnirske sezone je vnesel turnirski sistem točkovanja 

ekip, ki je narejen po vzoru sistema “Swiss Draw” in omogoča sprotno izračunavanje faktorjev 

moči posamezne ekipe in zagotovi fer in ugodno razporeditev ekip na tekmovanjih. 

Ob zaključku sezone ŠUL v spomladanskem času, je društvo odprlo novi vadbeni program 

mešane U20 ekipe Next Gen. Fantje in dekleta so v letu 2018 zabeležili 50 ur vadbe, v kar 

niso všteti kondicijski treningi, ki so jih izvajali ločeno. Ekipa Next Gen se je ob spremstvu 

trenerjev udeležila tudi vrste različnih mednarodnih turnirjev. 

Četudi v letu 2018 ni bilo veliko reprezentančnih aktivnosti, so bili nekateri člani društva 

ponovno izbrani za vodenje reprezentančnih aktivnosti v sezoni 2019 in so v preteklem letu 

tudi ustanovili Strokovni svet Frizbi zveze Slovenije (FZS) za disciplino ultimate. 

Ob rekreacijskih in mladinskih programih je društvo prvič izvajalo tudi redne vadbe 

tekmovalnega programa, ki je bil ločen na žensko in moško ekipo, obe s tekmovalnim nazivom 

Cosmo. Tekmovalni program vadbe je obsegal več kot 300 ur vadbe in več kot 50 dni udeležbe 

na turnirjih za obe ekipi, poleg tega pa še kondicijske treninge in priprave, ki so bili redno 

organizirani za vse vadbene skupine. 

Največji uspeh pretekle sezone v članskih selekcijah je predstavljala udeležba na 

regionalnih kvalifikacijah za evropski pokal, kamor napredujejo samo najboljše štiri ekipe iz 

regije. Tako moška kot ženska ekipa sta dosegli 6. mesto in s tem za las zgrešili kvalifikacije 

na zaključni turnir evropskega pokala in uvrstitev med najboljših 16 evropskih ekip. Omeniti 

velja tudi uspehe na evropskem klubskem prvenstvu na mivki, kjer sta ekipi dosegli 10. in 11. 

mesto med 16 ekipami na prvenstvu. 

Poleg športne dejavnosti, ki predstavlja jedro društvene aktivnosti smo v letu 2018 redno 

organizirali mednarodne turnirje in državna prvenstva. Dvodnevnega mednarodnega turnirja 

Woodchuck se je udeležilo 11 ekip iz različnih koncev Evrope. 

Društvo je organizirano v sistemizirani program prostovoljstva, v katerem lahko sodelujejo 

vsi člani. V začetku leta 2018 smo določili delovne skupine, katerim se je lahko pridružil vsak 

član, potem pa so skozi leto samostojno delovale pod nadzorom koordinatorjev prostovoljcev. 
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V prid dobri sistemizaciji prostovoljnega dela in visokem angažiranju članov govori podatek, 

da smo v letu 2018 opravili za več kot 2.500 ur prostovoljnega dela na področju športne vadbe, 

organizacije turnirjev, administrativnega dela, promocij in stikov z javnostjo. 

 

Zagotavljanje športne infrastrukture in javnega financiranje je tudi v letu 2018 igralo 

pomembno vlogo pri uspešni rasti društva in nemotenem delovanju športnih programov, zato 

smo v letu 2018 aktivno delovali tudi na teh področjih. 

Prijava na javni razpis za financiranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Maribor nam je zagotovila osnovna sredstva za kritje stroškov najema prostorov in igrišč 

Nogometnega kluba Pobrežje. Z Nogometnim klubom Pobrežje smo v začetku leta 2018 

podpisali triletno pogodbo za souporabo prostorov in nogometnih igrišč. 

Z uspešnim administrativnim delom sodelujemo tudi v sistemu društev v javnem interesu, 

kar nam je zagotovilo dodaten vir financiranja. Glavnina financiranja še vedno sloni na 

prostovoljnih prispevkih članov in članarinah v društvu, zato je vodstvo društva zavezano 

aktivno sodelovati s predstavniki FZS in skupaj pripraviti formalne okvirje za učinkovitejše 

črpanje javnih sredstev. 

Vsako leto v društvu poskrbimo tudi za druženje s starši njegovih mlajših članov in druge 

socialne aktivnosti, zato smo v poznem poletnem času organizirali družinski piknik z blizu 100 

udeleženci. 

Leto 2018 smo ponovno zaključili s slavnostno večerjo za vse člane, ki sodelujejo v rednih 

vadbenih programih ali drugih delovnih telesih društva. Vodstvo društva je skupaj s trenerji 

predstavilo rezultate pretekle sezone in načrte za naprej. Podelili smo bile tudi nagrade najbolj 

prizadevnim članom društva in igralcem z največjim napredkom in talentom. 

 

 

 
Slika 1: Maribor Ultimate 2018 v številkah 
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2. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

 

2.1 ZBOR ČLANOV 

19. marca 2018 je bila organizirana 9. redna seja zbora članovi v Univerzitetnem športnem 

centru Leona Štuklja v Mariboru. Sejo je vodil predsednik društva mag. Miha Pako, sprejeti pa 

so bili naslednji pomembnejši sklepi: 

9/5:  Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor sprejme Letno poročilo društva 

za leto 2017. 

9/6:  Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor sprejme Letni načrt društva za 

leto 2018. 

9/7: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor razreši Blaža Jakopina in 

Matica Kuslja kot člana upravnega odbora društva. 

9/8: Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor imenuje Jako Papića in Kristino 

Stojmenovo kot člana upravnega odbora društva. 

 

Gradivo s seje zbora članov je javno dostopno na www.mariborultimate.si. 

  

2.2 UPRAVNI ODBOR 

Upravni odbor društva se je v letu 2018 sestal na 6 rednih in 2 izrednih sejah, na katerih je 

sprejel skupno 77 sklepov, vse soglasno. 

 

Vsi zapisniki sej upravnega odbora društva so javno objavljeni na spletni strani 

www.mariborultimate.si. Pomembnejše odločitve smo redno objavljali tudi v skupinah članov 

društva na socialnih omrežjih, po e-pošti in po navadni pošti. 

 

Redne seje upravnega odbora so potekale: 

A. 18. januarja 2018, 

B. 15. maja 2018, 

C. 12. junija 2018, 

D. 20. avgusta 2018, 

E. 23. novembra 2018 in 

F. 11. decembra 2018. 

 

A. Na 7. redni seji je upravni odbor društva obravnaval letna in finančna poročila za leto 2017 

ter letni načrtu za leto 2018. Razprava je tekla tudi o javnem razpisu letnega programa 

športa v Mestni občini Maribor ter o tekmovalnem programu ekip v novi sezoni. 

 

Pomembnejši sklepi vključujejo potrditev načrte tekmovalne sezone, seznanitev s 

športnimi programi in organizacijo dogodkov ter administrativne opravke: 

 

7/3:  Upravni odbor društva zadolži Blaža Jakopina, da do 31. januarja 2018 pripravi 

poročilo ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2017 

http://www.mariborultimate.si/
http://www.mariborultimate.si/
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7/4:  Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da do 31. januarja 2018 pripravi 

finančno poročilo ŠD Ultimate frisbee Maribor za leto 2017. 

7/5: Upravni odbor društva se seznani z vsebino osnutka letnega načrta društva za leto 

2018. 

7/6: Upravni odbor društva potrdi predlog izvedbe redne seje skupščine ŠD Ultimate 

frisbee Maribor. 

7/7: Upravni odbor društva se seznani z vsebino prijave na javni razpis za sofinanciranje 

izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2018. 

7/9: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvajanju Šolske ultimate lige. 

7/10: Upravni odbor društva potrdi načrt organizacije turnirja Woodchuck 2018. 

7/12: Upravni odbor društva se seznani z načrtom tekmovalnega programa društva za 

obdobje od januarja do aprila 2018. 

7/14: 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. 

7/15: Upravni odbor društva sprejme odstop Blaža Jakopina in Matica Kuslja iz upravnega 

odbora društva. 

 

B. Na 8. redni seji upravnega odbora društva je potekala razprava o zaključeni sezoni 

mladinskega programa ŠUL, nadaljevanju mladinske sezone in organizaciji mladinskega 

kampa EYUCamp v Mariboru. Na temo organizacije dogodkov je razprava tekla tudi o 

organizaciji mednarodnega turnirja Woodchuck in o poročilu dvoranskega državnega 

prvenstva. Na seji sta prvič sodelovala tudi nova člana upravnega odbora društva.  

 

Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 

8/2: Upravni odbor društva se seznani s svojo dopolnjeno sestavo. 

8/5: Upravni odbor društva potrdi finančno poročilo o izvedbi Šolske ultimate lige za 

sezono 2017/2018. 

8/6: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o organizaciji dvoranskega državnega 

prvenstva za leto 2018. 

8/7: Upravni odbor društva se seznani s potekom organizacije mednarodnega turnirja 

Woodchuck 2018. 

8/8: Upravni odbor društva se seznani s potekom organizacije mednarodnega 

mladinskega kampa EYUCamp. 

8/11: 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. 

8/12: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da prijavi rekreacijske programe 

društva na razpis Slovenija v gibanju ter odda razpisno dokumentacijo Športni uniji 

Slovenije. 

 

C. 9. redna seja je potekala v znamenju športnih programov in finančnega stanja društva. 

 

Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 

9/3: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da do 10. avgusta 2018 pripravi 

nabor kandidatov, ustreznih za izvajanje osnovnošolskih programov. 
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9/4: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da zagotovi ustrezen kader za 

izvajanje rekreacijskega programa Frizbi v parku - Nauči se metati. 

9/5: Upravni odbor društva se seznani s poročiloma trenerjev moške in ženske 

tekmovalne ekipe. 

9/6: Upravni odbor društva zadolži Ivana Novaka, da pripravi splošni obrazec za 

beleženje stroškov na turnirjih; vzorec obrazca mu posreduje dr. Kristina Stojmenova. 

9/7: Upravni odbor društva soglaša, da trenerji odslej prejmejo dnevnice na turnirjih iz 

naslova sredstev društva. 

9/10: Upravni odbor društva potrdi možnost plačevanja članarin B2 po mesečnih obrokih. 

9/11: Upravni odbor društva se seznani s predlogi za pridobivanje dodatnih sredstev. 

 

D. Na 10. redni seji je razprava potekala o možnostih pogodbenega sodelovanja z vodjo 

mladinskih programov Maticem Kusljem ter o zadolžitvah članov upravnega odbora 

društva. 

 

Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 

10/3: Upravni odbor društva soglaša z izborom Matica Kuslja kot glavnega in 

odgovornega izvajalca mladinskih programov društva v sezoni 2018/2019. 

10/4: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina, da pripravi osnutek pogodbe, ki 

opisuje honorarno razmerje z Maticem Kusljem v skladu z dogovorjenim načinom 

sodelovanja. 

10/5: Upravni odbor društva zadolži Jako Papića, dr. Kristino Stojmenovo in Luko 

Banovića, da se v prihodnje aktivneje vključijo v izbrana področja delovanja 

društva. 

10/6: Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina in Ivana Novaka, da skupaj z 

Boštjanom Gajštom pripravijo predlog za formalno združitev ŠD Ultimate frisbee 

Maribor in ŠD Ultimate frisbee Slovenska Bistrica. 

10/10: Upravni odbor društva se seznani s sodelovanjem društva v okviru Evropskega 

tedna športa 2018. 

 

E. Na 11. redni seji je razprava tekla o novi sezoni mladinskih programov in o promocijah 

ŠUL, ki so se pričele septembra 2018. Za ta namen je bilo treba zagotoviti ustrezno 

posodobljene pristopne izjave, organizirati ekipo in začeti s promocijo. Nekaj besed smo 

izmenjali tudi o pogodbe o prostovoljnem delu z vodjo mladinskih programov. Ker se je 

bližal zaključek sezone, je bilo treba poskrbeti tudi za zaključni dogodek društva, izdelavo 

koledarjev in sprejeti ustrezne sklepe. 

 

Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 

11/3: Upravni odbor društva se seznani s ključnimi zadolžitvami iz dogovora o 

prostovoljskem delu na področju mladinskih programov društva. 

11/4: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvajanju Šolske ultimate lige. 

11/5: Jaka Papić pripravi dopolnjeno prijavnico za nove člane društva v sezoni 

2018/2019 do konca oktobra 2019. 

11/6: Rok za izdajo prve številke društvenih novic je 15. november 2018. 

11/8: Mag. Miha Pauko skliče sejo Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval 

društva, najkasneje do 10. novembra 2019. 
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11/9: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvedbi državnega prvenstva za 

leto 2018. 

11/10: Mag. Miha Pauko, dr. Blaž Jakopin in Ivan Novak obiščejo Novo kreditno banko 

Maribor in se s svetovalcem pogovorijo o možnostih odprtja varčevalnega računa 

društva. 

 

F. Na 12. redni seji je razprava tekla o administrativnih obveznostih, ki jih mora društvo 

izpolniti pred koncem koledarskega leta, novih predlogih za sezono 2019 in dodatnih 

investicijah v društveno opremo z organizacijo dogodkov.  

 

Pomembnejši vsebinski sklepi s seje: 

12/3: Upravni odbor društva soglaša s predlogom sklepa o višini članarin za sezono 

2018/2019 in posodobljeno pristopno izjavo. 

12/4:  Upravni odbor društva soglaša s predlogom kompenzacij članarin članom, ki 

sodelujejo v razvojnih programih društva. 

12/6: Upravni društva pooblasti dr. Blaža Jakopina za pripravo razpisne dokumentacije 

in pripravo vsebinskih poročil sofinanciranih programov, Ivana Novaka pa za 

pripravo finančnih poročil. 

12/7: Upravni odbor društva potrdi predlog o obveznem nezgodnem zavarovanju članov 

v tekmovalnih ekipah društva. 

12/8: Upravni odbor društva pooblasti Jerneja Mihelača za nakup nujne opreme za 

organizacijo dogodkov društva. 

12/9: Upravni odbor društva se seznani s poročilo Dvoranske ultimate lige. 

12/11: Upravni odbor društva pooblasti blagajnika Ivana Novaka za podpisovanje 

knjigovodskih listin društva. 

 

V letu 2018 sta bila izpeljani dve korespondenčni seji upravnega odbora društva, in sicer 17. 

septembra in 9. novembra 2018. 

 

I. Sprejet je bil sklep: 

 

I/2: Upravni odbor ŠD Ultimate frisbee Maribor predlaga sklic izredne seje skupščine 

Frizbi zveze Slovenije na temo splošne prijave različnih tekmovalnih ekip istega 

društva na državna prvenstva, ki jih organizira FZS. 

 

II. Sprejeti so bili sklepi: 

 

II/2: Upravni odbor ŠD Ultimate frisbee Maribor predlaga, da se nagrad za športni 

duh za leto 2018 ne podeli. 

II/3: Upravni odbor ŠD Ultimate frisbee Maribor predlaga, da nagradi za igralca z 

največ napredka za leto 2018 prejmeta Anej Petan in Urška Kur. 

II/4: Upravni odbor ŠD Ultimate frisbee Maribor predlaga, da nagradi za 

perspektivnega mladega igralca za leto 2018 prejmeta Timotej Bedenik in Alja 

Petrović. 

II/5: Upravni odbor ŠD Ultimate frisbee Maribor predlaga, da nagrado za 

požrtvovalno delo v društvu za leto 2018 prejme Ivan Novak. 



 
 

10 
Letno poročilo 2018 | ŠD Ultimate frisbee Maribor | Stantetova ulica 10, 2000 Maribor 

 

 

2.3 NADZORNI ODBOR in DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Nadzorni odbor društva in disciplinska komisija se v letu 2018 nista sestala. 

 

2.4 JAVNI RAZPISI 

 

Urad za šport Mestne občine Maribor (januar-april): Lokalni razpis letnega programa 

športa, na katerega je društvo prijavilo svoje mladinske vadbene skupine do 15 in do 

20 let. Prav tako je vložilo prijavo za člansko ekipo v kategorijo kakovostnega športa za 

ekipe, ki sodelujejo v prvi državni ligi. 

 

Fundacija za šport (oktober, november): Razpis za sofinanciranje programov v športu. 

V letu 2018 zaradi pomanjkanja časa nismo sodelovali. 

 

Zavod za šport Republike Slovenije Planica (marec, april): Razpis za organizacijo 

šolskih športnih tekmovanj in publikacijo v Informatorju športa. V letu 2018 zaradi 

pomanjkanja časa nismo sodelovali. 

 

Športna zveza Maribor (jesen): Razpis za perspektivne športnike in športne uspehe. 

Prijavili smo svoje športnike, ki so prejeli plakete za športne uspehe. 

 

Športna unija Slovenije (pomlad-jesen): Razpis za sofinanciranje rekreativnih 

programov v športu. V letu 2018 smo uspešno kandidirali z lastnimi rekreativnimi 

programi v okviru Športne unije Slovenije. 

 

 

2.5 PARTNERSKO SODELOVANJE 

V okviru različnih projektov smo vzpostavili partnerske odnose tako z javnim sektorjem na 

nacionalni in lokalni ravni kot z gospodarstvom in civilno družbenimi organizacijami. 

 

2.5.1 LOKALNO 

 

Nogometni klub Pobrežje: 

Partnersko sodelovanje z Nogometnim klubom Pobrežje se nanaša na souporabo 

športnih površin in prostorov kluba, ki jih koristimo za potrebe izvajanja svojih 

programov. Želimo si vzpostaviti dolgoročni odnos s klubom in ohraniti korektno 

sodelovanje kot doslej. 

 

Športni objekti Maribor: 

Pri organizaciji mladinskega evropskega kampa smo sodelovali z zavodom Športni 

objekti Maribor in predstavniki Športnega parka Tabor. Za namene treningov moške 

ekipe smo bili v kontaktu s predstavniki objekta Ljudski vrt, ki so nam zagotovili površine 

na umetni travi v pomladnem delu sezone. 
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Športna zveza Maribor: 

Športna zveza Maribor je pomembna partnerska organizacija na lokalnem nivoju, saj 

skrbi za prepoznavnost vseh panog in strokovno podpira razvoj športa v mestu in regiji. 

Organizira pomembne povezovalne dogodke, kot so Športnik leta, Festival 

mariborskega športa in Športni vikend Maribora, na katerih imamo lokalna društva 

možnost predstaviti svoje programe in ozaveščati javnost. V letu 2018 smo aktivno 

sodelovali na vseh večjih dogodkih pod okriljem Športne zveze Maribor, po njihovem 

predlogu Uradu za šport pa smo prejeli vabilo na sprejem društva k županu Mestne 

občine Maribor. Svoje prispevke smo tudi redno objavljali v publikaciji Mariborski E-

Šport. 

 

Lokalne šole in šolski centri: 

V okviru mladinskih rekreativnih programov smo vzpostavili in razširili sodelovanje z 

osnovnimi in srednjimi šolami v okolici. 

 

Klub mariborskih študentov 

V letu 2018 smo uspešno organizirali študentski turnir v sodelovanju s Klubom 

mariborskih študentov. 

 

2.5.2 NACIONALNO 

 

Frizbi zveza Slovenije: 

Partnerstvo s FZS je pomembno s strani strokovnega napredka in dela z 

reprezentancami. MU je vodilno društvo v mladinskem razvoju, zato ni naključje, da 

reprezentančni kader mladinskih U20 in U17 ter članskih reprezentanc predstavljajo 

člani našega društva. V letu 2018 so naši člani in trenerji sodelovali pri vzpostavitvi 

Strokovnega sveta za disciplino ultimate, katerega so tudi člani. Naši člani so tudi v letu 

2018 aktivno sodelovali pri pripravi programa licenciranja in razvoja kadrov. 

 

Športna unija Slovenije: 

Športna unija Slovenije je množična družbena organizacija športa za vse v Sloveniji, 

ki združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije, ki delujejo na področju 

športne rekreacije in športne vzgoje. S članstvom v tej organizaciji so nam na voljo 

nekateri pomembni viri za izvajanje športne rekreacije, hkrati pa nam omogoči, da se 

prijavljamo na razpise za organizacijo dogodkov in prejmemo promocijske materiale. V 

letu 2018 smo tudi nekajkrat koristili ugoden najem kombiniranega vozila za potrebe 

društva. 

 

Zavod za šport Republike Slovenije: 

Z zavodom sodelujemo na področju novih pristopov v učenju fair playa in športnega 

obnašanja. V letu 2018 smo skupaj z zavodom pripravili platformo za prenos konceptov 

Spirit Of The Game med redne učne ure športne vzgoje na osnovnih šolah. Prva študija 

je planirana za izvedbo v 2019. 
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   ŠD Nuclear Discs Krško 

S ŠD Nuclear Discs Krško smo sodelovali na področju mladinskih programov ŠUL in 

ŠUF. Organizacija aktivnosti na področju Krškega in Brežic je bila neposredno ali 

posredno koordinirana s strani krškega društva. V prihodnji sezoni bomo sodelovanje 

ohranili ali še razširili.   

 

2.5.3 MEDNARODNO 

 

Early Recognition Is Critical 

Sodelovanje z ameriško neprofitno organizacijo E.R.I.C., ki spodbuja aktivno 

preživljanje prostega časa in zdrav življenjski slog preko igre ultimate, hkrati pa otroke 

osvešča o zgodnjem prepoznavanju raka in o športnemu duhu. Glavni slogan projekta 

je »Spregovori!«, kar se nanaša na situacije na igrišču med igro ter prepoznavanje 

simptomov na svojem telesu. Organizacija je močno prisotna v ameriški profesionalni 

ligi American Ultimate Disc League in predstavlja pomembnega strateškega partnerja 

za morebitno povečano sodelovanje v prihodnosti. 

V 2018 smo nadaljevali z delavnicami »Spregovori!« (v okviru ŠUL) in o rezultatih 

poročali v Združene države Amerike, kjer so jih z navdušenjem sprejeli in analizirali. 

Sodelovanje nameravamo ohraniti in razširiti tudi na druga področja (izmenjave 

mladine, kadra ipd.). 

 

2.6 VADBENA INFRASTRUKTURA IN DRUŠTVENI PROSTORI 

Društvo je v začetku leta 2018 podpisalo triletno pogodbo za souporabo igrišč in prostorov 

z Nogometnim klubom Pobrežje v Mariboru. Kapacitete prostorov in površin so primerne in 

omogočajo nemoteno vadbo vseh vadbenih skupin, možne pa so tudi razširitve vadbenih 

skupin. V lastnih prostorih lahko shranjujemo opremo, kar prispeva k učinkovitejši organizaciji 

društvenih projektov in programov. Souporabo objektov po pogodbi v letu 2018 je znaša 4.000 

EUR in vključuje vse termine vadbenih skupin, društvene prostore, garderobe in dodatne 

aktivnosti ob vikendih. 

 

Zimski meseci zahtevajo druga mesta vadbe, saj naravna igrišča niso primerna ob nizkih 

temperaturah. V tem času vadbene skupine delajo predvsem na kondiciji, moči in gibljivosti. 

Organizirana vadba poteka v Športnemu društvu Studenci Maribor pod okriljem gimnastičnih 

trenerjev, v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja pod okriljem profesorja športne 

vzgoje in v fitnesu Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja pod okriljem fitnes 

trenerjev. V sezoni 2018 so tekmovalne ekipe treninge opravljale tudi na umetni travi športnega 

objekta Ljudski vrt. 

 

2.7 PROSTOVOLJSTVO 

Načrt prostovoljstva je pomemben element društva. Prostovoljstvo je v osnovi moralna 

vrednota posameznika, organizirano prostovoljstvo pa je lahko tudi materialna vrednota, ki 

društvu pomaga pri njegovem razvoju. V letu 2018 je društvo nadaljevalo s prostovoljnim 

delom po kategorijah: treningi, organizacija turnirjev, stiki z javnostjo, promocije, nabava, 

blagajna ter administracija in vodenje. Skupno je v programu prostovoljstva sodelovalo 70 
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članov društva s povprečjem 40 ur prostovoljnega dela na člana. Skupno je bilo v letu 2018 

zabeleženih 2.500 ur prostovoljnega dela. 

 

Najaktivnejši prostovoljci so bili ob koncu leta nagrajeni s skromnimi nagradami, ki jih je 

podelila Komisija za podeljevanje nagrad, ali z drugimi nagradami, ki jih je potrdil upravni odbor 

društva. 

 

Nagrade, ki jih naše društvo podeljuje, so namenjene tistim igralcem, ki so v pretekli sezoni 

najbolj napredovali, največ prispevali k ekipi, bili najboljši v športnem duhu ali pa izven igrišč 

prostovoljno in nesebično prispevali k večji blaginji društva. Najpomembnejši nagradi v našem 

društvu sta Mala dreva, ki se podeljuje vsako leto, in Velika dreva, ki se podeljuje vsaka štiri 

leta članu, ki je v tem obdobju v delovanje društva vložil ogromno svojega prostovoljnega časa 

in dela. Nagrajenci v 2018 so bili: 

 

Rookie of the Year: Alja Petrović in Timotej Bedenik 

Most Improved Player: Urška Kur in Anej Petan 

Mala dreva: Ivan Novak 
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3. UPRAVNO ADMINISTRACIJSKE AKTIVNOSTI 

 

3.1 INTERNO POSLOVANJE 

V letu 2018 so bila sklednjena štiri pogodbena razmerja v vodstvu društva, od tega je bilo 

eno razmerje prostovoljsko. Večino rednih aktivnosti so opravljali člani prostovoljno, brez 

sklenjenih pogodb. Za izvrševanje rednih aktivnosti na področju računovodstva je bilo v 

sodelovanju z blagajnikom društva sklenjeno sodelovanje z Mojco Topler iz računovodskega 

servisa MD Consultico d.o.o. Za izvajanje projektov in izobraževanj se je priložnostno in 

časovno omejeno na posamezno dolžino projekta sklepalo sodelovanje s fizičnimi in pravnimi 

osebami. 

 

3.2 FINANČNO POSLOVANJE 

ŠD Ultimate frisbee Maribor posluje preko transakcijskega računa odprtega pri Novi KBM 

d.d., pri kateri ima urejen dostop do spletne banke in uporablja eno plačilno kartico. Društvo 

nima odprtih nobenih vezanih depozitov in varčevalnih računov. Društvo prav tako nima odprtih 

kreditov ali terjatev. 

 

3.3 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 (MD Consultico, d.o.o.) 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 33, 

2016) in Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1, Zaknom o društvih, Pravilnikom o 

finančnem poslovanju za društva in Pravili skrbnega računovodenja (PSR). 

Postavke v računovodskih izkazih imajo zaželene, potrebne in koristne lastnosti. Kakovostne 

značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem 

razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri pripravi računovodskih izkazov so 

upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnega 

dogodka  in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. 

Društvo je delujoče društvo. 

Nobene metode vrednotenja nismo spreminjali glede na prejšnje leto. Amortizacija je 
obračunana v okviru zakonskih določb in ni višja od davčno priznanih amortizacijskih stopenj. 
Odhodke in prihodke društva smo prikazali v obdobju kot so nastali. Začetna bilanca stanja se 
ujema s končno bilanco stanja preteklega leta. 

Društvo vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Postavke v bilanci stanja in izkazu 
poslovnega izida so razčlenjene v skladu z zakonom o društvih. Društvo v letu 208 ni imelo 
nobene zaposlene osebe. V društvu delujejo člani kot prostovoljci. 

Dejavnost društva je v pretežni meri nepridobitna dejavnost. Za obstoj in financiranje pa se v 
manjši meri ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo – predvsem prodajo frizbijev, reklamnih majic, 
kap in zapestnic. Na turnirjih pa tudi s prodajo hrane in pijače. 
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POJASNILA K BILANCI STANJA na 31.12. 2018 
 

AKTIVA   PASIVA   

POSTAVKA ZNESEK EUR POSTAVKA ZNESEK EUR 

        

Dolgor. Aktivne čas. razmejitve 
 

445,00 
  

Osnovna sredstva 134,14 Društveni sklad 12808,61 

Sredstva na transakcijskem 
računu 

 
8632,81 

Obveznost do 
dobaviteljev 

1230,19 

Sredstva v blagajni 2863,50 Obveznost do članov 161,15 

Terjatve do članov iz naslova 
neplačanih članarin 

146,00 Obveznost za plačilo 
davka od dohodka 

170,09 

Terjatve do kupcev 965,00   

Kratkoročno odloženi prihodki 220,00   

Stanje zalog 963,59   

SALDO 14.370,04 SALDO 14.370,04 

 
 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
Na postavki dolgoročne aktivne časovne razmejitve  sta knjiženi registraciji znamke (10 let): 

- ŠOLSKA ULTIMATE LIGA – 225,50 eur 
- ULTIMATE ŠOLA FRIZBIJA – 225,50 eur 

 
Stanje razmejitev na da 31.12.2018 je 445,00 eur. 
 
 
OSNOVNA SREDSTVA: 
 

POSTAVKA ZNESEK EUR ZNESEK RUR ZNESEK EUR 

  Nabavna vrednost Popravek vrednosti Knjižna vrednost 

OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

   

Stanje 1.1.2017 402,58  0 

  -268,44  

Stanje na dan 31.12.2018 402,58 -268,44 134,14 

 
Osnovna sredstva se vodijo po modelu nabavne vrednosti, amortizacija je obračunana na 
podlagi enakomernega časovnega amortiziranja. Letna amortizacija za računalnik je 50%  in 
ne presega davčno predpisane stopnje amortiziranja. 
Odpis drobnega Inventar – evidenca, do vrednosti 500,00 eur se vodi v registru osnovnih 
sredstev, vendar se ne amortizira. Predstavlja v celoti strošek tekočega leta. 
Odpis drobnega inventarja, ki predstavlja potrošni inventar (predvsem frizbiji), se v registru ne 
vodi. Predstavlja strošek tekočega leta. 
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POSTAVKA ZNESEK EUR ZNESEK RUR ZNESEK EUR 

  
Nabavna 
vrednost 

Popravek vrednosti 
Knjižna vrednost 

DROBNI INVENTAR (4041) 
evidenca 

329,66 329,66  

Nabave drobnega inventarja – 
kontaktni žar ISKRA 

66,80 66,80 0 

Nabave drobnega inventarja – 
Set za vadbo na prostem  

79,96 79,96  

Nabave drobnega inventarja  - 
kostum božička 

182,90 
182,90 0 

Skupaj drobni inventar, 
skupina na dan 31.12.2017 

329,66 -329,66 0 

Nabave drobnega inventarja v 
2018  - Ocom prenosni 
tiskalnik OCPP-M05 

76,20 76,20 0 

Skupaj drobni inventar, 
skupina na dan 31.12.2018 

405,86 -405,86 0 

 
 
Dolgoročna sredstva in drobni inventar iz registra, na dan 31.12.2017 
 

POSTAVKA ZNESEK EUR ZNESEK RUR ZNESEK EUR 

  
Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Knjižna vrednost 

Skupaj opredmetena osnovna 
sredstva na dan 31.12.2018 

536,80 -402,66 134,14 

Skupaj drobni inventar, 
skupina na dan 31.12.2018 

405,86 -405,86 0 

Skupaj register na 
31.12.2018 

942,66 -808,52 134,14 

 
 
Vrednost dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2018 je 134,14 eur. 
 
 
DENARNA SREDSTVA 
 

- Denarna sredstva v blagajni: 2863,50 eur  
- Denarna sredstva na transakcijskem računu: 8632,81 eur 

 
Skupaj denarna sredstva na dan 31.12.2018 so 11.496,31 eur 
 
 
KRATKOROČNE TERJATVE: 
 
Kratkoročne terjatve predstavljajo: 
Terjatve do članov iz naslova neplačanih članarin 146,00 
Terjatve do kupcev v znesku 965,00, od tega že zapadlo 20,00 eur 
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Skupaj terjatev  na dan 31.12.2018 je 1111,00 eur. 
 
 
KRATKOROČNO ODLOŽENI STROŠKI 
 
Že plačana prijavnina na turnir Seven 2019 v Budimpešti, v znesku 220,00 eur. Turnir se bo 
odvijal v letu 2019. 
 
 
DRUŠTVENI SKLAD: 
 

- Prenesen nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v znesku 5229,50 
EUR 

- Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 v znesku 7579,11 EUR 
 

 

DRUŠTVENI SKLAD ZNESEK V EUR 

    

Nerazporejen presežek predpreteklih let 3600,08 

Presežek prihodkov v letu 2017 1629,42 

Presežek prihodkov v letu 2018 7579,11 

SALDO 31.12.2018 12.808,61 

 
Društveni sklad na dan 31.12.2018 znaša 12.808,61 eur.  
 
 
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI: 
 
Kratkoročne obveznosti sestavljajo: 

- Na dan 31.12.2018 obveznosti do dobaviteljev v znesku 1230,19 eur. Od tega že 
zapadle 712,02 eur. 

- Obveznosti do članov za vračilo založenih sredstev (plačila računov z lastnimi sredstvi) 
v znesku 161,15 

- Obveznost za plačilo davka na dohodek 2018 v znesku 170,09 eur.  
 
Skupaj obveznosti na dan 31.12.2018 je 1561,43 eur. 
 
 
ZALOGE 
 
Vrednost  blaga v lastnem skladišču je na dan 31.12.2018 963,59 eur. 
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POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 

PRIHODKI 
ZNESEK V EUR 

2017 
ZNESEK V EUR 

2018 

     

Prihodki od prodaje storitev 570,00 915,00 

Prihodki od sponzorjev  1038,50 

Prihodki od pristojbin WOODCHUCK 
TURNIR in ostalih turnirjev   

1050,00 
 

6015,00 
 

Prihodki od prodaje blaga 3048,71 3289,95 

Prihodki od članarin 5597,00 10565,00 

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev MOM 

4226,00 5193,00 

Donacije fizičnih oseb 12830,00 12998,00 

Donacije iz proračuna RS (dohodnina) 673,09 940,96 

Dotacije Športna unija Slovenije  188,06 505,69 

Dotacija Frizbi zveza Slovenije 3000,00 260,00 

Pozitivne everske izravnave (Batis d.o.o.)  0,18 

SKUPAJ  PRIHODKI  31.182,86 41.721,28 

 
Prihodki društva so nastali iz naslova pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti so v znesku 5243,63 eur. Nastali so iz naslova 
opravljenih storitev, sponzorskih sredstev in prodaje trgovskega blaga. 
Prihodki iz naslova nepridobitne dejavnosti so v znesku 36.477,365 eur. Sestavljeni so iz 
članarin, donacij, dotacij in prostovoljnih prispevkov. 
 
 
RAZMERJE PRIHODKOV V LETU 2018 
 
Na podlagi pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. L. RS, št. 
109/2007) znaša prihodek društva iz pridobitne dejavnosti 5243,63 eur. Vsi ostali prihodki so 
prihodki nepridobitne dejavnosti in zanašajo 36.477,65 eur. 
 
Nepridobitna dejavnost predstavlja 87,43% vseh prihodkov (2017 – 88,39%). 
Pridobitna dejavnost predstavlja 12,57% vseh prihodkov (2017 – 11,61%). 
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ODHODKI ZNESEK V EUR 2017 ZNESEK V EUR 2018 

     

Strošek materiala 2630,07 1689,55 

Strošek goriva 35,45 416,39 

Nakup drobnega inventarja  1279,81 1524,41 

Stroški pisarniškega materiala 565,75 390,05 

Drugi stroški materiala (dresi, športna 
oblačila, medalje, priznanja…) 

1935,31 1477,16 

Storitve podizvajalcev (zunanji trenerji, 
priprava prehrane na turnirjih, pomoč pri 
organizaciji turnirjev…) 

5595,60 4546,96 

Stroški prevoza na turnirje 1403,00 1221,56 

Stroški poštnih storitev 69,37 14,54 

Stroški najemov (IGRIŠČ, VOZIL) 7096,26 7025,73 

Povračila stroškov članom  515,52 

Stroški cestnin  59,04 

Bančne storitve 357,91 303,32 

Intelektualne storitve 1469,90 1663,50 

Stroški reprezentance 122,60 130,10 

Stroški sejmov, reklam, tiskovin 544,34 591,55 

Stroški nagrad  148,73 235,64 

Stroški študentskega servisa 868,70 3380,03 

Stroški registracije igralcev 685,00 355,00 

Stroški udeležbe na turnirjih 2911,00 4675,00 

Stroški članarin  71,00 141,00 

Drugi stroški storitev 21,15 888,50 

Stroški pristojbina za registracijo znamke 5,00 50,00 

SALDO (material in storitve) 27.815,95 31.294,55 

Amortizacija (odpis vrednosti OOS) 134,22 268,44 

SALDO (odpisi) 134,22 268,44 

Stroški sklepa Furs 10,00  

Stroški opominov dobaviteljev 6,00  

Skupaj dajatve 16,00 0 

Nabavna vrednost prodanega blaga 
1568,22 

 
2339,27 

Obresti Furs 0,47  

Izravnave 1,77 0,02 

Dane donacije  53,00 

SALDO (drugi odhodki) 2,24 53,02 

SKUPAJ ODHODKI V LETU 2017 29.536,63 33.955,28 

 
Razlika presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018 je 7766,00 eur. 
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POJASNILA K DAVČNEMU OBRAČUNU 
 

NEPRIDOBITNA DEJAVNOST:    

     

ČLANARINE 10.565  

PRISPEVKI ČLANOV 12.998  

SKUPAJ ČLANARINE IN PRISPEVKI 
ČLANOV 23.563  

DONACIJE IZ PRORAČUNA RS 
(dohodnina) 940,96  

SREDSTVA IZ PRORAČ. MOM 5.193  

PREJETE DOTACIJE 765,69  

PRISTOPNINE 6015  

SKUPAJ NEPRIDOBITNA DEJAVNOST: 36.477,65 87,43% 

     

     

PRIDOBITNA DEJAVOST:    

     

STORITVE 915,00  

PRIHODKI SPONZORJEV 1.038,50  

PRODAJA BLAGA 3.289,95  

POZITIVNE IZRAVNAVE 0,18  

SKUPAJ PRIDOBITNA DEJAVNOST: 5.243,63 12,57% 

   
SKUPJA VSI PRIHODKI 31.182,86 100% 

 
 
V enakem razmerju so v letu 2018, v davčnem obračunu, upoštevani tudi odhodki.  

 

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih 
predpisih 

41721,28 

Izvzem prihodkov iz nepridobitne dejavnosti -36477,65 

DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI 5243,63 

ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih 
predpisih 

33955,28 

Izvzem odhodkov iz nepridobitne dejavnosti -29687,10 

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 4268,18 

Nepriznani odhodki v višini 50% 
reprezentance 

8,18 

Nepriznani odhodki za dane donacije 6,66 

DAVČNO PRIZNANI ODHODKI 4253,34 

RAZLIKA MED DAVČNO PRIZNANIMI 
PRIHODKI IN ODHODKI 

990,29 

Olajšava za dane donacije -6,66 

OSNOVA ZA DAVEK  983,63 

DAVEK 19% 186,89 

Že vplačane akontacije v 2018 -16,80 

Davek  za doplačilo 170,09 
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Osnova za določitev akontacije v letu 2019 je 983,63 eur in se odmeri po davčni stopnji 19%, 
zakonsko veljavni od 1.1.2017. Akontacija se plačuje vsake tri mesece v višini 46,72 eur. 
 
Pri ločevanju prihodkov in odhodkov, ki se nanašajo na pridobitno oziroma na nepridobitno 
dejavnost, so upoštevana  določila Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 109/2007 do 68/2009), ki ga je izdal minister za finance na osnovi četrtega 
odstavka 9. člena in 76. člena ZDDPO-2. 
 
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je uporabljeno razmerje med vsemi prihodki 
ugotovljenimi po računovodskih predpisih in vsemi prihodki, ki se nanašajo na pridobitno 
dejavnost. V enakem razmerju so upoštevani odhodki pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
Upoštevani prihodki nepridobitne dejavnosti 87,43% vseh prihodkov in prihodki pridobitne 
dejavnosti v višini 12,57% vseh prihodkov. 
 
Olajšava za donacije  je upoštevana v deležu glede na pridobitno dejavnost v letu 2018. 
 
ZAKLJUČEK POROČILA 
 
Primerjava s preteklim letom 
 
PRIHODKI:  
Vsi prihodki so se povečali iz 10.538,42 EUR v primerjavi s preteklim letom. 
Procent nepridobitne dejavnosti se je znižal iz 88,39% na 87,43% v primerjavi s preteklim 
letom. V dodatnih podatkih k izkazu poslovnega izida je lepo razvidna primerjava med prihodki 
in prejetimi sredstvi. 
 
ODHODKI: 
Skladno s prihodki so se povečali tudi odhodki iz 29.536,63 eur na 33.955,28 EUR.  
 
OSNOVNA SREDSTVA: 
Društvo v večja osnovna sredstva nad 500,00 EUR v 2018 ni vlagalo. 
 
SKLAD: 
Društveni sklad se je povečal iz  5.229,50 na 12.808,61. Presežki ostajajo nerazporejeni. 
 
Društvo pri poslovanju uporablja davčno blagajno za prejemke z gotovino in pa program 
Čebelca za izstavljene računov pri plačilih na transakcijski račun in vodenje zalog. 
 
Društvo je v letu 2018 poslovalo pozitivno. Upoštevajoč davek od dobička 186,89 eur, se v 
med nerazporejen dobiček prenese 7.579,11. 
 
Društvo redno plačuje svoje obveznosti in nima zapadlih terjatev. Sredstva iz blagajne redno 
polaga na transakcijski račun, v zneskih kot jih je prejelo. 
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4 PROGRAMI ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 
 

4.1 ŠOLSKA ULTIMATE LIGA 

 
Slika 2: Logotip Šolske ultimate lige 

Šolska ultimate liga je namenjena širjenju in promociji zdravega življenjskega sloga med 

mladimi skozi redno vadbo športne discipline ultimate. Ultimate je ekipni nekontaktni šport, ki 

ga lahko igrajo mešane ekipe (fantje in punce igrajo skupaj). Igra se brez sodnikov s pomočjo 

sistema Spirit Of The Game (SOTG), kjer se ekipe medsebojno ocenjujejo po vsaki tekmi po 

petih kriterijih (poznavanje pravil, fizični kontakt, fer igra, pozitivni odnos in samokontrola ter 

komunikacija). 

V prvem segmentu programov so organizirane promocijske delavnice po srednjih šolah in 

zadnjih triadah osnovnih šol, kjer otrokom predstavimo šport z namenom, da mlade navdušimo 

za športno vadbo in druženje ter zdrav način življenja skozi šport. Na ta način vsako sezono 

stopimo v stik z več kot 2.000 dijaki srednjih šol. 

Pred začetkom programa je potrebna komunikacija s šolami, koordinacija in urejanje 

logistike vaditeljev in demonstratorjev za namene promocij, ki jih izvajalec izvaja po osnovnih 

in srednjih šolah po različnih regijah po Sloveniji. Pred začetkom programov je potrebno tudi 

oglaševanje promocijskih dogodkov in samega programa ter navodila, kako se lahko mladi 

pridružijo programu na svoji šoli. 

Delavnice so zasnovane interaktivno z uvodnim predavanjem in prikazom osnovnih veščin, 

tehnik in strategij ter praktičnim delom, kjer se lahko mladi preizkusijo sami. Po koncu 

predstavitve sledi kratek nagovor in vabilo k vključitvi v programe. 

Srednješolska ultimate liga se igra med srednješolskimi ekipami, katerim društvo zagotavlja 

redno vadbo 1-krat do 2-krat tedensko v šolskih prostorih ali na prostem. Vaditelji opravljajo 

delo volontersko z namenom, da se v program vključi čim več dijakov. Vaditelji so opremljeni 

z enotnimi uniformami, da jasno zastopajo program. Društvo priskrbi vaditeljem komplet 20 

diskov (frizbijev), 20 stožcev, 10 markirnih majic ter nosilno torbo za prenašanje opreme. S 

tem so vaditelji opremljeni za izvajanje vadbe. 

Vaditelje koordinira vodja mladinskih programov društva, ki je zadolžen za komunikacijo s 

šolskimi administracijami in urejanje logistike prostovoljcev. Vsi vaditelji v programu ŠUL so za 

svoje delo plačani po pogodbi, ki jo sklenejo z društvom. S tem omogočamo študentom, ki so 

po večini tudi tekmovalci, da s svojim študentskim delom ostanejo v športu in jim nekoliko 

znižamo stroške, ki jih prinaša tekmovalna sezona. 

Poleg redne vadbe organiziramo tekmovanja srednješolske lige, ki se odvijajo v velikih 

športnih dvoranah na površini rokometnega igrišča. Liga sestoji iz serije štirih zaporednih 

tekmovanj, na katere se lahko prijavi katerakoli ekipa, pod pogojem da zadostuje starostnim 
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kriterijem. Ekipe skozi vse turnirje zbirajo točke, ki jih osvojijo na podlagi kombinacije rezultata 

in športnega duha. Ekipa z največ točkami zmaga ligo, hkrati pa se podeli tudi priznanje ekipi 

z najboljše ocenjenim športnim duhom. 

 

Sezona ŠUL se je pričela v septembru 2017, zato bomo v tem poročilu opisali povzetek 

prejšnje sezone 2017/2018 in začetek trenutne sezone, ki bo trajala do aprila 2019. 

V sezoni 2017/2018 se je redne vadbe v sklopu programa ŠUL udeleževalo več kot 150 

dijakov, tekmovanj ŠUL pa v povprečju 120 dijakov. 

 

VADBA (oktober 2017 – april 2018, med prazniki in počitnicami ni bilo vadbe): 

- PRVA GIMNAZIJA MARIBOR, 

vsaka sreda, 16:00-17:40, telovadnica Prve gimnazije Maribor 

- II.GIMNAZIJA MARIBOR, 

vsaka sreda in četrtek, 14:30-16:00, telovadnica II. Gimnazije Maribor 

- SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, 

vsak torek in petek, 13:00-14:30, telovadnica Srednje šole Slovenska Bistrica 

- ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, 

vsak ponedeljek in sredo, 13:40-15:00, telovadnica Šolskega centra Krško-Sevnica 

- TRETJA GIMNAZIJA MARIBOR, 

vsak torek in petek, 7:00-8:00, Športni park Partizan/Ljudski vrt in telovadnica Lukna 

Maribor 

- II. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, 

vsaka torek in petek, 13:00-14:30, telovadnica Srednje šole Slovenska Bistrica 

- GIMNAZIJA PTUJ, 

vsaka sreda in četrtek, 14:00-15:30 telovadnica Gimnazije Ptuj 

- ŠOLSKI CENTER PTUJ, 

vsaka sreda, 14:00-15:30 telovadnica Gimnazije Ptuj 

- GIMNAZIJA BREŽICE, 

vsaka sreda in četrtek, 14:00-15:30 telovadnica Gimnazije Brežice 

- ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA, 

vsak torek in petek, 14:00-15:30 telovadnica Škofijske gimnazije Antona Martina 

Slomška Maribor 

 

TURNIRJI SREDNJEŠOLSKE ULTIMATE LIGE (oktober 2017 – april 2018): 

11. novembra 2017, 8:00 - 17:00 – 1. turnir ŠUL, delavnice o športnem duhu 

9. decembra 2017, 8:00 - 17:00 – 2. turnir ŠUL, delavnice o športnem duhu 

3. februarja 2018, 8:00 - 17:00 – 3. turnir ŠUL, delavnice o športnem duhu 

10. marca 2018, 8:00 - 17:00 – 4. turnir ŠUL, delavnice o športnem duhu 

 

Slike in ostala gradiva so dostopna na: www.facebook.com/solskaultimateliga. 

 

Eden od ciljev programa ŠUL je razširitev projekta po vsej Sloveniji in vključitev vseh 

slovenskih srednjih šol. To nam do neke mere uspeva, saj so ob mariborskih srednjih šolah v 

projekt vključene tudi Srednja šola Slovenska Bistrica, Gimnazija Ptuj, Šolski Center Krško-

Sevnica, Splošna gimnazija Brežice, Srednja šola Nova Gorica, z nami pa sodelujejo tudi 

Gimnazija Ormož, Waldorfska gimnazija Ljubljana, Gimnazija Kočevje, Gimnazija Bežigrad 

http://www.facebook.com/solskaultimateliga
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Ljubljana in druge. Športni pedagogi osnovnih in srednjih šol se v vse večjem številu obračajo 

na nas po predstavitvah in vpeljevanju športne panoge tudi v učni proces. 

Septembra 2018 je ekipa ŠUL že začela z novim šolskim letom in rednimi treningi na srednjih 

šolah po enakem programu kot je opisan zgoraj v preteklem letu. 

 

V sezoni 2018/2019 sta se v koledarskem letu 2018 odvila že dva turnirja: 

1. turnir ŠUL – 23. novembra 2018 (Univerzitetni športni center Leona Štuklja Maribor) in 

2. turnir ŠUL – 15. decembra 2018 (Univerzitetni športni center Leona Štuklja Maribor). 

 

Prvih dveh turnirjev se je udeležilo 15 in 18 srednješolskih ekip ter v povprečju 120 dijakov. 

Novost sezone 2018/2019 je sistem točkovanja ekip, ki je narejen po vzoru “Swiss Draw” in 

omogoča sprotno izračunavanje faktorjev moči posamezne ekipe in zagotovi fer in ugodno 

razporeditev ekip na posameznem tekmovanju. Sistem je programsko implementiral član 

društva Žiga Vene in ga dal v prosto uporabo organizatorjem. 

 

   

 
Slika 3: Šolska ultimate liga 2018/2019 

Igralci so poleg tekem in spoznavanja novih prijateljev sodelovali tudi v delavnicah športnega 

duha, ki smo jih organizirali v sodelovanju z ameriško neprofitno organizacijo Early Recognition 

Is Critical (E.R.I.C.). Na vsakem izmed štirih turnirjev je bil poudarek na drugem vidiku 

športnega duha. 
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4.2 ŠOLA ULTIMATE FRIZBIJA 

 
Slika 4: Logotip Šole ultimate frizbija 

V sezoni 2018 je potekalo načrtovanje nove sezone aktivnosti Šole ultimate frizbija, ki je 

primarno vrsti usmerjena v osnovne šole in mladino v kategorijah U17 in U15. 

Izvedenih je bilo tudi nekaj predstavitev po šolah v Krškem in v Mariboru. V Krškem se je 

pod vodstvom ŠD Nuclear Discs Krško vzpostavil tudi redni vadbeni program. Programi Šole 

ultimate frizbija se bodo v 2019 in 2020 predvidoma razširili tudi med ostala društva in druge 

regije.   

 

4.3 TEKMOVALNI PROGRAMI 

Tekmovalni programi predstavljajo temeljno vrednoto društva – doseganje vrhunskih 

rezultatov na nacionalnem in mednarodnem področju. 

 

4.3.1 Cosmo Mixed, Cosmo Men in Cosmo Women 

V sezoni 2017/2018 je bil tekmovalni program prve ekipe prvič osredotočen na ločeno 

moško in žensko sezono, ki sta tudi treninge opravljali ločeno. 

Članski ekipi sta od novembra 2017 do konca februarja 2018 skupaj opravljali treninge 

gimanstike v prostorih Športnega društva Studenci Maribor. Poleg treningov gimnastike, ki so 

potekali tedensko, so bili organizirani tudi treningi proti preprečevanju poškodb (1 x tedensko) 

pod vodstvom športnega pedagoga in fitnes (1 x tedensko). Spomladanski del sezone sta ekipi 

preživeli na atletski stezi in površinah umetne trave v Ljudskem vrtu (2 x tedensko). 

Sezona se je za članski ekipi začela aprila 2018. Takrat so treninge izvajali trenerji za 

ultimate na nogometnem igrišču na Pobrežju dva- do trikrat tedensko. Prvi daljši premor s 

treningi se je začel v juliju 2018 in je trajal do začetka avgusta 2018. Zadnjih nekaj treningov v 

sezoni je članska ekipa trenirala tudi na mivki zaradi priprave na evropsko prvenstvo na mivki. 

Dostop na treninge prve ekipe je bil omogočen tudi nekaterim povabljenim iz mladinskih ekip. 

Skupno je prva ekipa zabeležila 160 ur vodene ultimate vadbe, v kar niso všteti kondicijski 

treningi (130) in treningi gimnastike (20 ur). 

Največji uspeh pretekle sezone v članskih selekcijah je bila udeležba na regionalnih 

kvalifikacijah za evropski pokal, kamor napredujejo samo najboljše 4 ekipe iz regije v obeh 

divizijah. Tako moška kot ženska ekipa sta dosegli 6. mesto in s tem za las zgrešili kvalifikacije 

na zaključni turnir evropskega pokala in med najboljših 16 ekip v Evropi. 

Obe članski ekipi sta bili v sezoni 2018 tudi vabljeni, da zaigrata v avstrijski ligi CEUS 

(Central European Ultimate Series), ki jo sestavljajo tri najvišje uvrščene moške in ženske 

avstrijske ekipe in od letos -  tekmovalni ekipi ŠD Ultimate frisbee Maribor. V društvu smo 

ponosno sprejeli vabilo in zaigrali 4 tekme doma in 4 tekme v gosteh. Moška ekipa je vse 

tekme tesno izgubila, ženska pa je zadnjo tekmo v gosteh na Dunaju tudi zmagala. 
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Sodelovanje v CEUS omogoča redne tekme z najboljšimi ekipami iz regije in posledično razvoj 

tekmovalnega programa, zato se že veselimo nove sezone CEUS v letu 2019. 

Zraven odmevnejših rezultatov po Evropi sta tekmovalni ekipi v sezoni 2018 dosegli 

absolutno vse naslove državnih prvakov: v moških, ženskih in mešanih divizijah na travi, v 

dvorani in na mivki. 

Seznam pomembnejših večdnevnih turnirjev in rezultatov moške in ženske članske ekipe 

(ligaška tekmovanja niso našteta): 

 

- BubblePest (Budumpešta, Madžarska) 

Cosmo Mixed, 3. mesto 

- Seven (Gödöllő, Madžarska) 

Cosmo Men, 5. mesto, 

- EUCQ-E NW (Šardice, Češka) 

Cosmo Men, 5. mesto 

Cosmo Women, 4. mesto 

- Vienna Spring Break (Dunaj, Avstrija) 

Cosmo Men, 10. mesto 

- Windmill (Amsterdam, Nizozemska) 

Cosmo Men, 22. mesto 

- Woodchuck (Maribor, Slovenija) 

Cosmo Men, 1. mesto 

- EUCR-E O+W (Dunaj, Avstrija) 

Cosmo Men, 6. mesto 

Cosmo Women, 6. mesto 

- Državno prvenstvo na travi (Maribor, Slovenija) 

Cosmo Men, 1. mesto 

Cosmo Women, 1. mesto 

Cosmo Mixed, 1. mesto 

- Državno prvenstvo na mivki (Črnuče, Slovenija) 

Cosmo Men, 1. mesto 

Cosmo Women, 1. mesto 

Cosmo Mixed, 1. mesto 

- Evropsko klubsko prvenstvo na mivki (Barcelona, Španija) 

Cosmo Men, 11. mesto 

Cosmo Women, 10. mesto 

 

  
Slika 5: Tekmovalni ekipi COSMO na kvalifikacijah za evropski pokal (Dunaj) 
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Slika 6: Tekmovalni ekipi COSMO na evropskem prvenstvu na mivki (Barcelona) 

  

  
Slika 7: Igralci na pohajkovanju po Amsterdamu pred turnirjem Windmill 2018 in veselje ob osvojitvi 

vseh državnih naslovov v letu 2018. 

 

4.3.2 Next Gen 

Igralci ekipe NextGen so marca 2018 pod vodstvom trenerjev pričeli s treningi na travi v 

Športnem centru Pobrežje. Tam so trenirali do julija, v vseh vremenskih razmerah.   

Trenirali so trikrat tedensko, od ponedeljkih, sredah in petkih. V začetku in sredini marca je 

bila v ospredju fizična pripravljenost, nato pa v aprilu in do konca maja tehnično znanje ter 

nadgrajevanje lastnih sposobnosti. V juniju 2018 je sledilo učenje skozi različne vzorce igre. 

Treninge za fante je vodil Jaša Dimič, za dekleta pa Jernej Mihelač (dekleta so bile združene 

s člansko ekipo Cosmo Maribor). Treningi ob petkih so bili mešani in jih je vodil Jaša Dimič. 

Trenirali so do konca junija 2018, do turnirja Woodchuck, ki je potekal zadnji vikend v juniju 

2018. Moška ekipa Next Gen je v tem času opravila 50 ur vodene ultimate vadbe. 

 

Seznam turinirjev moške, ženske ter mešane ekipe: 

- Play Date (Graz, Avstrija)  

5., 6. in 8. mesto v kategoriji U20 in 4. mesto v kategoriji U17 

- Vienna Juniours League (Dunaj, Avstrija) 

1., 2. in 4. mesto v kategoriji U20 

 

Nekatri člani mladinske klubske ekipe Next Gen so nato zaigrali še na dveh turnirjih: 
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- Woodchuck (Slovenska Bistrica, Slovenija), 2. mesto med člani 

- Everybody goes BOOM (Krško, Slovenija), 2. mesto med člani 

  
Slika 8: Mladinska ekipa Next Gen 

 

4.4 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN DOGODKOV 

Organizacija tekmovanj društvu omogoča tesnejši stik lokalne skupnosti s športno panogo. 

V letu 2018 je društvo z dobro organiziranim prostovoljnim delom uspešno organiziralo 4 

dvoranske turnirje ŠUL, dvoransko državno prvenstvo, 2 državni prvenstvi na travi, 

mednarodni dvodnevni turnir in 6 tekem v okviru lige CEUS: 

- Turnir, ŠUL, 3. februarja 2018, Maribor. 

- Turnir, ŠUL, 10. marca 2018, Maribor. 

- Dvoransko ultimate državno prvenstvo v ženski in moški kategoriji, 4. aprila 2018, 

Maribor. 

- Tekma lige CEUS, 9. maja 2018, Maribor. 

- Tekma lige CEUS, 10. maja 2018, Maribor. 

- Srednješolsko ultimate državno prvenstvo, ŠUL, 12. maja 2018, Maribor. 

- Tekma lige CEUS, 28. maja 2018, Maribor. 

- Tekma lige CEUS, 30. maja 2018, Maribor. 

- Tekma lige CEUS, 2. junija 2018, Maribor. 

- Tekma lige CEUS, 9. junija 2018, Maribor. 

- Državno ultimate prvenstvo v mešani kategoriji, 6. oktobra 2018, Maribor. 

- Državno ultimate prvenstvo v ženski in moški kategoriji, 7. oktobra 2018, Maribor. 

- Turnir, ŠUL, 24. novembra 2018, Maribor. 

- Turnir, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, 

30. novembra 2018, Maribor. 

- Dvoranska ultimate liga v mešani kategoriji, 1. decembra 2018, Maribor. 

- Turnir, ŠUL, 15. decembra 2018, Maribor. 
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V aprilu smo uspešno organizirali mednarodni turnir Woodchuck. Gre za dvodnevni moški 

in ženski turnir, ki je tokrat potekal zadnji vikend v juniju 2018 na igriščih Športnega parka 

Slovenska Bistrica. Na njem je zaigralo 11 ekip, izmed katerih je bila najuspešnejša domača 

ekipa Cosmo. 

Woodchuck je nastal leta 2016. Naš cilj je, da postane tradicionalni mednarodni turnir, ki bo 

v prihodnosti prepoznaven ne le v evropski ultimate skupnosti, ampak tudi med domačo 

javnostjo. 

 

 
Slika 9: Mednarodni turnir Woodchuck 

 

4.5 ORGANIZACIJA PROMOCIJ 

Povpraševanje po promocijskih aktivnostih v regiji narašča, zato je društvo vzpostavilo dobro 

organizirano in izkušeno ekipo promotorjev, ki skrbijo za izvedbo in organizacijo promocij. Vsi 

so prestali društveno izobraženje za promotorje, ki omogoča mladim članom, da se pridružijo 

ekipi za promocije. Promotorji so se v pretekli sezoni udeležili kar 22 promocij na osnovnih in 

srednjih šolah, mladinskih centrih, javnih prireditvah, podjetjih itd.: 

 

- Predstavitev športa, Počitnice s prijatelji - Zveza prijateljev mladine, 17. julija 2018, 

Maribor. 

- Predstavitev športa, Aktivne počitnice - Zveza prijateljev mladine, 18. julija 2018, 

Maribor. 

- Predstavitev športa, Leteči avtobus - Zveza prijateljev mladine, 19. julija 2018, Maribor. 

- Predstavitev športa, Leteči avtobus - Zveza prijateljev mladine, 23. avgusta 2018, 

Maribor. 

- Predstavitev športa, Tek osnovnošolcev Maribor, 7. septembra 2018, Maribor. 

- Športni dan, Osnovna šola Slovenska Bistrica 2, 11. septembra 2018, Slovenska 

Bistrica. 

- Športni dan, Osnovna šola Fram, 21. septembra 2018, Fram. 

- Predstavitev športa, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, 21. septembra 2018, 

Maribor. 

- Predstavitev športa, Osnovna šola Jakobski dol, 22. septembra 2018, Jakobski dol. 

- Predstavitev športa, Srednja šola Slovenska Bistrica, 24. septembra 2018, Slovenska 

Bistrica. 
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- Predstavitev športa, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, 25. septembra 2018, 

Maribor. 

- Predstavitev športa, Evropski teden športa, 25. septembra 2018, Maribor. 

- Predstavitev športa, Prva gimnazija Maribor, 26. septembra 2018, Maribor. 

- Športni dan, Gimnazija Ormož, 29. septembra 2018, Ormož. 

- Športni dan, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, 29. septembra 2018, Miklavž 

na Dravskem polju. 

- Predstavitev športa, Festival športa, 29. septembra 2018, Maribor. 

- Predstavitev športa, Piknik družin, 22. septembra 2018, Maribor. 

- Predstavitev športa, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze 

v Mariboru, 2. oktobra 2018, Maribor. 

- Predstavitev športa, Tretja gimnazija Maribor, 9. oktobra 2018, Maribor. 

- Predstavitev športa, Gostinska srednja šola Maribor, 16. oktobra 2018, Maribor. 

- Športni dan, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, 16. novembra 2018, Miklavž na 

Dravskem polju. 

- Predstavitev športa, Waldorfska gimnazija Ljubljana, 7. decembra 2018, Ljubljana. 

 

V naslednji sezoni želimo zadostiti vsem povpraševanjem glede promocij in s pomočjo dobro 

koordinirane ekipe promocije uspešno izvesti. 

 

 

 
Slika 10: Promocijska ekipa predstavlja ultimate šport na Košarkarskem kampu GoranaDragića 

 

4.6 IZOBRAŽEVANJA 

Društvo izvaja dve vrsti izobraženj: izobraževanja za člane in strokovne seminarje za 

športne pedagoge. 20. septembra 2018 smo organizirali izobraževanje za vaditelje, ki 

sodelujejo v programu ŠUL, kjer so vabljeni mednarodni in domači predavatelji izvajali 

delavnice za uspešno pripravo treningov in ekipe skozi vso sezono. Izobraževanja se je 

udeležilo več kot 20 vaditeljev. Izobraževanja športnih pedagogov v letu 2018 nismo izvajali, 

ponovno izvedbo načrtujemo v letu 2019. 
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4.7 STIKI Z JAVNOSTJO 

Ekipa za stike z javnostjo je v letu 2018 redno objavljala prispevke, novice in novosti 

društvenih aktivnosti in iz sveta ultimate frizbija. Na spletni strani www.mariborultimate.si je v 

2018 bilo na lastnem blogu objavljenih kar 34 izvirnih prispevkov s slikovnim gradivom. 

 

Sodelovali smo tudi z medijskimi portali Večer.com, Dostop.si, BK TV, Maribor Info in 

drugimi. Seznam medijskih objav v letu 2018: 

 

- 4. aprila 2018, Maribor Info (napovednik dvoranskega državnega prvnestva); 

https://mariborinfo.com/novica/sport/neznani-leteci-predmeti-ne-to-so-mariborski-

frizbijasi/163791 

- 6. aprila 2018, Dostop. Si (članek o državnem dvoranskem prvenstvu); 

http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=9225 

- 7. aprila 2018, Maribor Info (članek dvoransko državno prvenstvo); 

https://mariborinfo.com/novica/sport/foto-tako-so-diski-zarezali-po-

zraku/164084?page=0%2C0%2C2 

- 7. aprila 2018, Večer.com (dvoransko državno prvenstvo); 

https://www.vecer.com/ultimativni-frizbi-v-mariboru-6441521 

- 8. maja 2018, Maribor Info (članek o CEUS); 

https://mariborinfo.com/novica/sport/mariborski-frizbijasi-prvic-gostijo-evropsko-

ligo/167048 

- 30. maja 2018 MB e-šport (napovednik spomladanske sezone) 

- 29. junija 2018, Maribor Info (napovednik Woodchuck), 

https://mariborinfo.com/novica/sport/na-mednarodnem-turnirju-na-stajerskem-bo-

prava-bitka-frizbijasev/172355 

- 2. julija 2018, Dostop.si (Woodchuck); http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=9569 

- 5. oktobra 2018, Večer – napovednik (državnoprvenstvo) https://www.vecer.com/v-

mariboru-bodo-med-vikendom-leteli-frizbiji-na-pobrezju-drzavno-prvenstvo-6586183 

- 8. oktobra 2018 Dostop.si (državno prvenstvo) 

http://new.dostop.si/2018/10/08/trikratni-naslov-za-mariborske-

frizbijase/?fbclid=IwAR0KHRILFYwL72otKL20a8BnZ4BZbML1EPmVqbrSi9c6KbKNP

t3fjtUeVFQ 

- 22. januarja 2019, BK TV (prispevek o frizbiju in napovednik ŠUL); 

https://www.lokalec.si/novice/video-report-152018-2019-22-1-2019/ 

- 3. februarja 2019, Večer.com (članek -februarski ŠUL turnir); 

https://www.vecer.com/ultimate-frizbi-sport-brez-sodnikov-6655956 

 

Ob koncu leta 2018 je ekipa za stike z javnostjo začela tudi z redno spletno izdajo novic za 

vse člane društva. 

http://www.mariborultimate.si/
https://mariborinfo.com/novica/sport/neznani-leteci-predmeti-ne-to-so-mariborski-frizbijasi/163791
https://mariborinfo.com/novica/sport/neznani-leteci-predmeti-ne-to-so-mariborski-frizbijasi/163791
http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=9225
https://mariborinfo.com/novica/sport/foto-tako-so-diski-zarezali-po-zraku/164084?page=0%2C0%2C2
https://mariborinfo.com/novica/sport/foto-tako-so-diski-zarezali-po-zraku/164084?page=0%2C0%2C2
https://www.vecer.com/ultimativni-frizbi-v-mariboru-6441521
https://mariborinfo.com/novica/sport/mariborski-frizbijasi-prvic-gostijo-evropsko-ligo/167048
https://mariborinfo.com/novica/sport/mariborski-frizbijasi-prvic-gostijo-evropsko-ligo/167048
https://mariborinfo.com/novica/sport/na-mednarodnem-turnirju-na-stajerskem-bo-prava-bitka-frizbijasev/172355
https://mariborinfo.com/novica/sport/na-mednarodnem-turnirju-na-stajerskem-bo-prava-bitka-frizbijasev/172355
http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=9569
https://www.vecer.com/v-mariboru-bodo-med-vikendom-leteli-frizbiji-na-pobrezju-drzavno-prvenstvo-6586183
https://www.vecer.com/v-mariboru-bodo-med-vikendom-leteli-frizbiji-na-pobrezju-drzavno-prvenstvo-6586183
http://new.dostop.si/2018/10/08/trikratni-naslov-za-mariborske-frizbijase/?fbclid=IwAR0KHRILFYwL72otKL20a8BnZ4BZbML1EPmVqbrSi9c6KbKNPt3fjtUeVFQ
http://new.dostop.si/2018/10/08/trikratni-naslov-za-mariborske-frizbijase/?fbclid=IwAR0KHRILFYwL72otKL20a8BnZ4BZbML1EPmVqbrSi9c6KbKNPt3fjtUeVFQ
http://new.dostop.si/2018/10/08/trikratni-naslov-za-mariborske-frizbijase/?fbclid=IwAR0KHRILFYwL72otKL20a8BnZ4BZbML1EPmVqbrSi9c6KbKNPt3fjtUeVFQ
https://www.lokalec.si/novice/video-report-152018-2019-22-1-2019/
https://www.vecer.com/ultimate-frizbi-sport-brez-sodnikov-6655956

