
	
 

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 
ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala v četrtek, 27. junija 2019, ob 19. uri v Univerzitetnem športnem centru Leona Štuklja, 
Koroška cesta 130 v Mariboru 

 
 
 
Prisotni člani: mag. Miha Pauko, Jernej Mihelač, Ivan Novak, Jaka Papić, Luka Banović 
 
Odsotni član: dr. Kristina Stojmenova 
 
Ostali prisotni: dr. Blaž Jakopin, Matic Kuselj 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 13. redne seje Upravnega odbora ŠD 
Ultimate frisbee Maribor. 

2. Poročilo trenerjev ekip ŠD Ultimate frisbee Maribor in načrti do zaključka sezone.  
3. Evalvacija dela vodje mladinskih programov in načrti za prihodnjo sezono.  
4. Poročilo o EuroStars kliniki.  
5. Organizacija mednarodnega turnirja Woodchuck 2019.  
6. Trenutno finančno stanje društva.  
7. Finančna pomoč društva njegovim članom državnih reprezentanc. 
8. Prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Maribor za leto 2019. 
9. Razno. 

 
 
Sejo je vodil predsednik mag. Miha Pauko, pozdravil prisotne in ugotovil njeno sklepčnost. 
 
Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 14. redne seje. 
 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 13. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 28. februarja 2019. 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 13. redne seje. 
	
Ad 2) 

Jernej Mihelač predstavi trenuten potek sezone ženske ekipe. Treningi potekajo ob ponedeljkih in 
sredah ob 18:00 na NK Pobrežje, udeležba ni najboljša v povprečju 10 deklet. Dekleta imajo za sabo 
nekaj uspešnih tekem CEUS lige, ki se je tudi letos udeležujejo. Uspešno so se tudi kvalificirale na 
regijske kvalifikacije za evropski pokal EUCR, ki letos poteka v Trnavi na Slovaškem.  
 
Blaž Jakopin predstavi potek sezone moške ekipe. Njihovi treningi potekajo ob torkih in četrtkih ob 18:00 
na NK Pobrežje. Tudi fantje sodelujejo v ligi CEUS, vendar zaenkrat še brez zmage. Tako kot dekleta, 
so se uvrstili tudi na EUCR na Slovaško.    
 
Obe ekipi sta se uskladile tudi na skupnih mešanih treningih, ki bodo potekali v juniju z namenom 
priprave na evropskega prvenstva EUC 2019, ki se ga bo udeležila slovenska mešana reprezentanca, 
v kateri je večina članov mariborskega kluba. 
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Sklep 3: Upravni odbor društva se seznani s poročilom trenerjev.  
 
Ad 3) 

Matic Kuselj predstavi svoje dosedanje delo z mladimi in svoje načrte za naprej. Omeni pomanjkljivosti 
trenutnega dela z mladimi in predlaga formalno ločitev mladinskega razvoja z društvanimi aktivnostmi. 
Upravni odbor se načelno strinja s predlogom, vendar predlaga, da se pripravi načrt tranzicije in da se 
ustrezno formalizira domene delovanja društva in zasebnega delovanja mladinskih programov pod 
vodstvom Matica Kuslja.  
 
Sklep 4: Upravni odbor društva se seznani s predlogom o mladinskih programih.  
 
Ad 4) 

Zaradi odsotnosti dr. Kristine Stojmenove je v njenem imenu poročilo predstavil dr. Blaž Jakopin. 
Dogodek je bil uspešno izveden, udeležba deklet na dogodku je bila zelo visoka in mnoga dekleta so 
navezala nove stike. Finančno je dogodek zaključen pozitivno.  
 
Sklep 5: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvedbi dogodka Eurostars. 
 
Ad 5) 

Matic Kuselj predstavi trenutno stanje prijav na mednarodni turnir Woodchuck 2019. Trenutno je 
prijavljenih mešanih 14 ekip, igrišča so rezervirana in priprava večerje dogovorjena. Vse ostalo bo 
urejeno v kratkem s pomočjo prostovoljcev.  
 
Sklep 6: Upravni odbor društva se seznani s stanjem organizacije mendarodnega turnirja 

Woodchuck 2019.  
 
Ad 6) 

Ivan Novak predstavi trenutno finančno stanje društva. Društvo posluje pozitivno. V prihodnjih nekaj 
mesecih pričakujemo več prometa zaradi organizacije mednarodnega turnira. Večji načrtovani odhodek 
je še plačilo zavarovanj FZS in plačilo prijavnin za EUCR.  
 
Sklep 7:  Upravni odbor društva se seznani s finančnim poročilom. 
 
Ad 7) 

Jernej Mihelač predlaga, da z namenom zmanjševanja stroškov mladinskim reprezentancam, društvo 
omogoči reprezentancam organizacijo in društveno infrastrukturo v uporabo brezplačno.   
 
Sklep 9:  Upravni odbor društva se strinja s predlogom. Mladinskim reprezentancam se 

dogodki priprav na Pobrežju ne bodo zaračunavali.  
 
Ad 8) 

Dr. Blaž Jakopin predstavi prijavo na razpis MOM. V predpisanih rokih smo prijavili več mladinskih 
rekreativnih programov. Trenutno čakamo na sklep MOM.  
 
Sklep 10:  Upravni odbor društva se seznani s vsebino prijave na razpis LPŠ MOM 2019. 
 
 

Ad 9) 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 

 

 



	
	

3	
	

Seja je bila zaključena ob 22:00. 

 
V Mariboru, 27. junija 2019 
 

Zapisal:        Predsednik: 

dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko

 


