
	
 
 

ZAPISNIK 15. REDNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 
ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR, 

ki je potekala v četrtek, 8. avgusta 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. 
 
Odsotna članica: dr. Kristina Stojmenova. 
 
Ostala prisotna:  dr. Blaž Jakopin, Matic Kuselj. 
 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 14. redne seje Upravnega odbora ŠD 
Ultimate frisbee Maribor. 

2. Prijava za organizacijo državnega prvenstva za leto 2019. 
3. Poročilo o izvedbi mednarodnega turnirja Woodchuck 2019. 
4. Šolska ultimate liga in mladinski programi v sezoni 2020/2021. 
5. Klubska tekmovalna sezona 2020/2021. 
6. Razno. 

 
 
Sejo je vodil predsednik mag. Miha Pauko, pozdravil prisotne in ugotovil njeno sklepčnost. 
 
Sklep 1: Upravni odbor društva sprejme dnevni red svoje 15. redne seje. 
 

Ad 1) 

Mag. Miha Pauko je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 14. redne seje upravnega odbora društva, ki 
je potekala 27. junija 2019. 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 14. redne seje. 
 
Ad 2) 

Jernej Mihelač je predstavil razpis Frizbi zveze Slovenije za organizacijo državnega prvenstva v ultimate 
panogi za leto 2019 v mešani, moški in ženski kategoriji, ki ga je nedavno javno objavila Frizbi zveza 
Slovenije. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je društvo pripravljeno prevzeti organizacijo enodnevni 
turnir, in sicer v edinem prostem septembrskem terminu na igriščih Športnega parka Pobrežje. 
 
Sklep 3: Upravni odbor društva zadolži Jerneja Mihelača, da na razpis Frizbi zveze 

Slovenije za organizacijo državnega prvenstva v ultimate panogi za leto 2019 
prijavi organizacijo tekmovanja v moški in ženski kategoriji v terminu 21. ali 22. 
septembra 2019. 

 
Ad 3) 

Matic Kuselj je predstavil poročilo o izvedbi mednarodnega turnirja Woodchuck 2019. Na splošno je bil 
dogodek zelo uspešen, statistično boljši kot pretekla leta, finančna bilanca pa je bila pozitivna. V bodoče 
bo društvo skušalo ohraniti novo lokacijo (Športni park Tabor v Mariboru namesto dosedanjega 
Športnega parka Slovenska Bistrica), zaradi nekaj neljubih pripetljajev pa bo treba poostriti varnostni 
vidik prireditve. 
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Sklep 4: Upravni odbor društva se seznani s poročilom o izvedbi mednarodnega turnirja 

Woodchuck 2019. 
 
Ad 4) 

Matic Kuselj je pojasnil delovanje Šolske ultimate lige (ŠUL) v prihodnji sezoni. Izobraževanja trenerjev 
ŠUL bodo potekala 29. in 30. avgusta 2019 v Športnem parku Pobrežje. Program ŠUL se prične v 
septembru 2019 in bo deloval na nivoju celotne Slovenije. V prihodnje bo poslovanje potekalo preko 
novoustanovljenega športnega, ki pa bo tudi sodelovalo s ŠD Ultimate frisbee Maribor. V soboto, 31. 
avgusta 2019, bo društvo organiziralo piknik za starše igralcev, hkrati pa bo potekala tudi tekma v okviru 
lige CEUS. 
 
Sklep 5: Upravni odbor društva pripravi pooblastilo o uporabi blagovne znamke Šolske 

ultimate lige s strani novoustanovljenega športnega društva. 
 
Ad 5) 

Trenerja Jernej Mihelač in dr. Blaž Jakopin sta predstavila načrte glede prihajajočih sezon. Oba imata 
namen opraviti ekipne sestanke na tekmovanju EUCR 2019, po katerih bo znanih več podrobnosti o 
strukturi tekmovalnih ekip v prihodnjih sezonah. Oba sta izrazila željo, da bi se z zaključkom tekoče 
tekmovalne sezone umaknila z vodstvenih položajev ekip. 
 
Sklep 6: Upravni odbor društva se seznani s poročilom trenerjev. 
 
Ad 6) 

Ivan Novak je opozoril na poziv za nekatere dopolnitve, ki ga je društvo prejelo s strani Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport glede statusa društva v javnem interesu. Dopolnitve bo omenjenemu 
ministrstvu posredoval dr. Blaž Jakopin, in sicer v predpisanem roku 7 dni od prejema poziva. 
 
Sklep 7:  Upravni odbor društva zadolži dr. Blaža Jakopina za oddajo dopolnitev 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport glede statusa društva v javnem 
interesu. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
 
V Mariboru, 13. avgusta 2019 
 

 

Zapisal:        Predsednik: 

dr. Blaž Jakopin             mag. Miha Pauko

 


