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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.  
 

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 želimo ostati 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 2019 je ponudilo veliko novosti in ponovno lahko ponosno govorimo o novih presežkih 

na športnih področjih. Za preteklo leto lahko rečemo, da je društvo kljub nekaterim kadrovskim 

spremembam ohranilo formalno 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 2016, je svoje delo nadaljeval tudi v 

letu 2019. V začetku leta 2019 je upravni odbor potrdil zadolžene za organizacijo turnirjev, 

organizacijo mladinskih programov, vodenje administracije in koordinacijo prostovoljstva. 

 

MU je sklenil partnerstvo z Maticem Kusljem za izvajanje Šolske ultimate lige (ŠUL). V letu 

2019 je bila v ospredju reprezentančna aktivnost, kjer so člani MU odigrali ključno vlogo tako 

v igralskih, kot tudi v trenerskih in administracijskih vlogah pri programih reprezentanc. Glavna 

stalna člana Strokovnega sveta Frizbi zveze Slovenije (FZS) za disciplino ultimate ostajata 

člana MU. 

 

Društvo je izvajalo 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 redne udeležbe na mednarodnih turnirjih za obe ekipi, poleg tega pa še kondicijske 

treninge in priprave, ki so bili organizirani za vse vadbene skupine. Uspehi ekip so izpostavljeni 

v nadaljevanju tega poročila. 

 

Poleg športne dejavnosti, ki predstavlja jedro društvene aktivnosti, smo v letu 2019 

organizirali turnirje državne in mednarodne ravni. Dvodnevnega mednarodnega turnirja 

Woodchuck se je udeležilo 15 ekip z različnih koncev Evrope. 

 

Shema prostovoljstva na področju športne vadbe, organizacije turnirjev, administrativnega 

dela, promocij in stikov z javnostjo je ostala podobna kot v prejšnjih letih. 

 

Zagotavljanje športne infrastrukture in javnega financiranje je tudi v letu 2019 igralo 

pomembno vlogo pri uspešni rasti društva in nemotenem delovanju športnih programov. 

 

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. 

 

Leto 2019 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. Podeljene so bile tudi nagrade najbolj 

prizadevnim članom društva in igralcem z največjim napredkom in talentom. 
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2. UPRAVNO ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

2.1 ZBOR ČLANOV 

18. marca 2019 je bila organizirana redna seja zbora članov v Univerzitetnem športnem centru 

Leona Štuklja v Mariboru. Sejo je vodil predsednik društva mag. Miha Pauko, izmed sprejetih 

sklepov pa omenimo dva: 
Zbor članov Športnega društva Ultimate frisbee Maribor sprejme Letno poročilo društva za 

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

2019. 
 

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

2.2 UPRAVNI ODBOR 

Upravni odbor društva se je v letu 2019 sestal na 4 rednih ter eni korespondenčni seji, skupno 

je sprejel 51 sklepov, vse izmed njih 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. 
 

 

2.3 NADZORNI ODBOR in DISCIPLINSKA KOMISIJA 

Nadzorni odbor društva in disciplinska komisija se v letu 2019 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. 

 

Rezultat razpisa je bil neuspešen, zaradi naslovov stalnih prebivališč navedenih igralcev. Če 

igralec namreč nima stalnega naslova v MOM, ga ni bilo upravičeno upoštevati in zanj ni bilo 

mogoče dobiti sofinanciranja. Skupno je bil premajhen delež navedenih igralcev s stalnim 

prebivališčem v MOM. 

 

  

http://www.mariborultimate.si/
http://www.mariborultimate.si/
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2.5 PARTNERSKO SODELOVANJE 

V okviru različnih projektov je društvo vzpostavilo 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 društvo koristi 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 je društvo sodelovalo z javnim 

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. 

 

Lokalne šole in šolski centri: 

V okviru mladinskih rekreativnih programov je društvo ohranilo in razširilo 

sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami v Mariboru in okolici ter širše. 

 

2.5.2 NACIONALNO 

 

Frizbi zveza Slovenije: 

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

reprezentancami. MU je konsistentno v zadnjih letih predstavnik ultimate panoge na 

Štajerskem ter glavni pobudnik mladinskih in reprezentančnih podvigov, ki se 

prevedejo pod okrilje FZS. 

 

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 društvu na voljo 

nekateri pomembni viri za izvajanje športne rekreacije, hkrati pa mu omogoča, da se 

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

letu 2019 smo tudi nekajkrat koristili ugoden najem kombiniranega vozila za potrebe 

društva. 

 

 

   ŠD Nuclear Discs Krško 

S ŠD Nuclear Discs Krško je društvo sodelovalo na področju mladinskih programov 

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

ali posredno koordinirana s strani krškega društva.  
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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 2019 je društvo nadaljevalo z delavnicami »Spregovori!« (v okviru ŠUL). 

Sodelovanje nameravamo ohraniti in razširiti tudi na druga področja (izmenjave 

mladine, kadra ipd.). 

 

Eurostars Clinic 

Društvo se je povezalo z organizacijo Eurostars, ki omogoča udeležbo najboljših 

evropskih igralk na severnoameriški ultimate sceni. Organizacija je močno prisotna v 

ameriški profesionalni ligi American Ultimate Disc League in predstavlja pomembnega 

strateškega partnerja za morebitno povečano sodelovanje v prihodnosti. 

 

17. marca 2019 je društvo izvedlo Eurostars Skills Clinic, kjer je sodelovalo 80 

udeleženk. Priča smo bili vodenemu treningu s strani članic Eurostars ekipe, kamor 

spadajo najelitnejše igralke našega športa na Evropskih tleh. 

 

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 na lokaciji Kosovelova ulica 11 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. Souporaba objektov po 

omenjeni pogodbi 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 2019 so tekmovalne ekipe treninge opravljale tudi na umetni travi športnega 

objekta Ljudski vrt. 
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2.7 PROSTOVOLJSTVO 

Načrt prostovoljstva je pomemben element društva. V letu 2019 je društvo nadaljevalo s 

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

nabava, blagajna ter administracija in vodenje.  

 

 

 

2.8 NAGRADE 

Nagrade, ki jih 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 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 2019 so bili: 

 

Rookie of the Year: Monika Hudekova, Matej Sever 

Most Improved Player: Aurora Lešnik, Mitja Omerzel 

Mala dreva: Jernej Mihelač 

3. UPRAVNO ADMINISTRACIJSKE AKTIVNOSTI 

 

3.1 INTERNO POSLOVANJE 

V letu 2019 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 iz Lenarta v Slovenskih goricah. 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. 
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3.3 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019 (MD Consultico, d.o.o.) 

Finančno poročilo za leto 2019 se nahaja na koncu letnega poročila.  

4 PROGRAMI ŠD ULTIMATE FRISBEE MARIBOR 
 

4.1 ŠOLSKA ULTIMATE LIGA 
 

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

mladimi skozi redno vadbo športne discipline ultimate. 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. 

 

Vaditelje koordinira vodja mladinskih programov društva, ali zunanji izvajalec, ki je zadolžen 

za komunikacijo s šolskimi administracijami in urejanje logistike prostovoljcev. Društvo poskrbi, 

da aktivnim trenerjem v ŠUL programu vsako leto v zameno za njihovo pripravljenost zniža 

stroške tekmovanja, ki jih prinaša tekmovalna sezona. 

 

Poleg redne vadbe organizira vodja programov s pomočju MU tudi tekmovanja 

srednješolske lige, ki se odvijajo v velikih športnih dvoranah na površini rokometnega igrišča. 

Format lige je v domeni organizatorja in se prilagaja vsako sezono glede na okoliščine. V letu 

2019 se je prvič uporabil format »swiss draw«, ki omogoča sprotno izračunavanje faktorjev 

moči posamezne ekipe in zagotovi fer in ugodno razporeditev ekip na posameznem 

tekmovanju. 

 

Sezona ŠUL se je pričela v septembru 2018 in trajala do aprila 2019. V letu 2019 se je 

začela tudi tekoča ŠUL sezona, ki bo trajala do konca šolskega leta 2019/2020. 
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V sezoni 2018/2019 je bilo opaziti večje število gledalcev staršev kot v prejšnjih sezonah. 

To je dobra popotnica za iniciativo povečanja starševske aktivnosti v programu ŠUL v 

prihodnje. Prav tako je ŠUL v svoje kroge začela sprejemati gostujoče ekipe iz sosednjih držav 

(Avstrija, Madžarska), kar je dvignilo nivo lige tako iz tehničnega vidika, kakor tudi iz vidika 

vidljivosti in identitete. O programu ŠUL je poročal tudi časnik Večera (članek dostopen na tej 

povezavi). 
 

V sezoni 2018/2019 se je redne vadbe v sklopu programa ŠUL udeleževalo več kot 150 

dijakov, tekmovanj ŠUL pa v povprečju 120 dijakov. 
 

Aktivne slovenske šolske ustanove v ŠUL: 
1. Prva gimnazija Maribor 
2. Druga gimnazija Maribor 
3. Srednja šola Slovanska Bistrica 
4. Gimnazija Ptuj 
5. Gimnazija Brežice 
6. Tretja gimanzija Maribor 
7. ŠC Krško – Sevnica 
8. Zavod Antona Martina Slomška Maribor 
9.  Srednja šola Nova Gorica 
 

Z društvom sodelujejo tudi Gimnazija Ormož, Waldorfska gimnazija Ljubljana, Gimnazija 

Kočevje, Gimnazija Bežigrad Ljubljana idr. 

 

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

 

Športni pedagogi osnovnih in srednjih šol se v vse večjem številu obračajo na nas po 

predstavitvah in vpeljevanju športne panoge tudi v učni proces. 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. 

 

4.2 ŠOLA ULTIMATE FRIZBIJA 
 

V sezoni 2019 je potekalo načrtovanje nove sezone aktivnosti Šole ultimate frizbija (ŠUF), 

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 Slovenski Bistrici. V Krškem 

so pod vodstvom ŠD Nuclear Discs Krško vzpostavili tudi redni vadbeni program. 
 

  

https://www.vecer.com/ultimate-frizbi-sport-brez-sodnikov-6655956
https://www.vecer.com/ultimate-frizbi-sport-brez-sodnikov-6655956
http://www.facebook.com/solskaultimateliga
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4.3 TEKMOVALNI PROGRAMI 

Tekmovalni programi predstavljajo temeljno vrednoto društva – doseganje vrhunskih 

rezultatov na nacionalnem in mednarodnem področju. 

 

4.3.1 Klubske ekipe Cosmo Mixed, Cosmo Men in Cosmo Women 

 

V sezoni 2018/2019 je bil tekmovalni program prve ekipe osredotočen na ločeno moško in 

žensko sezono, ki sta tudi treninge opravljali ločeno. 

 

Članski ekipi sta od novembra 2018 do konca februarja 2019 skupaj opravljali treninge 

gimnastike 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). 

 

Večji del članskih tekmovalnih ekip je bil aktivno vključen v programe državnih reprezentanc, 

zato smo v sezoni 2018/19 sklenili društveno aktivnost nekoliko podrediti, da bi zagotovili 

nemoten potek treningov in kar najboljšo možno podporo našim članom pri reprezentančnih 

aktivnostih. Več o tem v odstavku »SLOVENSKE ULTIMATE REPREZENTANCE«.  

 

Obe članski ekipi sta bili v sezoni 2019 vabljeni, da zaigrata v srednjeevropski ligi CEUS 

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

avstrijske ekipe in tekmovalni ekipi ŠD Ultimate frisbee Maribor. Sodelovanje v ligi CEUS 

omogoča redne tekme z najboljšimi ekipami iz regije in posledično razvoj tekmovalnega 

programa. 

 

DRŽAVNA PRVENSTVA 

Moška in ženska ekipa sta dosegli vse naslove državnih prvakov. Mešana ekipa je dosegla 

naslov indoor državnih prvakov ter outdoor državnih podprvakov. 

 

EVROPSKI POKAL 

Moška ekipa se je uvrstila na regionalne kvalifikacije za evropski pokal, kamor napredujejo 

samo najboljše 4 ekipe iz regije v diviziji. Moški ekipi se ni uspelo urstiti naprej na finalni turnir. 

Tekom sezone so se udeležili slovenske Dvoranske Ultimate Lige (DUL), turnirja Seven na 

Madžarskem, vseh državnih prvenstev, lige CEUS, turnirja Vienna Spring Break ter dveh 

turnirjev evropskega pokala (EUC-Q, EUC-R). 

 

Ženska ekipa je dosegla v sezoni 2019 zgodovinski uspeh in je postala ponos našega 

društva. Dekleta so se pod vodstvom trenerja Jerneja Mihelača uvrstila na finalni turnir 

evropskega pokala in zasedle izjemno 5. mesto. To je brez dvoma največji uspeh, s katerim 

se lahko naše društvo ponaša. Tekom sezone so se udeležile še dvoranskega turnirju v Pragi 

(Prague Winter), regijske lige CEUS, ter dveh kvalifikacijskih turnirjev za evropski pokal (EUC-

Q, EUC-R) pred finalnim turnirjem. 
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4.3.2 Slovenske ultimate reprezentance 

Sezona 2018/2019 je bila bogata z vidika reprezentančne aktivnosti. Slovenske 

reprezentance v ultimate panogi so se namreč udeležile članskega in mladinskega evropskega 

prvenstva. Sodelovale so reprezentance U17 moški, U20 moški, U20 ženske in mešana 

članska reprezentanca. Mladinske reprezentance so se udeležile mladinskega evropskega 

prvenstva (EYUC) v poljskem Wroclawu, članska mešana reprezentanca pa se je udeležila 

evropskega članskega prvenstva (EUC) v madžarskem Győru. 
 

Društvo se lahko pohvali z veliko zastopanostjo v reprezentancah, kjer so njegovi člani nosili 

vodilne vloge na igrišču. Prav tako se celotna vodilna ekipa reprezentanc sestoji iz članov MU: 

 

- Matic Kuselj in Anej Petan – trenerja moške U17 reprezentance 

- Luka Banović in Jernej Mihelač – trenerja ženske U20 reprezentance 

- Jaša Dimić in Žiga Orešič – trenerja moške U20 reprezentance 

- Anže Pavlič – trener članske mešane reprezentance 

- Urša Jakopin – ekipni menedžer za mladinske reprezentance 

 

Na tem mestu velja izpostaviti predvsem uspeh ženske U20 reprezentance, ki je na EYUC 

2019 dosegla 5. mesto. 

4.4 ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN DOGODKOV 

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

V letu 2019 je društvo z dobro organiziranim prostovoljnim delom uspešno organiziralo 

dvoranske turnirje ŠUL, 2 državni prvenstvi na travi, priprave za vadeče, mednarodni 

dvodnevni turnir Woodchuck in tekme v okviru lige CEUS. 
 

Uspešno smo organizirali dvodnevni mednarodni turnir Woodchuck, ki je tokrat potekal 20. 

in 21. julija 2019 na igriščih Športnega parka Tabor v Mariboru. Na turnirju je zaigralo 15 ekip, 

izmed katerih je bila najuspešnejša ekipa domačih igralcev z gosti, Treesome. 
Turnir Woodchuck je društvo prvič organiziralo 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. 

 

4.5 ORGANIZACIJA PROMOCIJ 

Društveni promotorji so se v pretekli sezoni udeležili sledečih promocij na osnovnih in 

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

- Skavti JAM, Slovenska Bistrica, april 2019 

- Majske igre, Ljubljana, maj 2019 

- Art Camp – Mestna občina Maribor, junij 2019 

- Gogi Camp – junij 2019 

- Leteči Avtobus, Zveza prijateljev mladine Maribor, julij 2019 

- Športni dnevi in predstavitve na različnih osnovnih in srednjih šolah 
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V naslednji sezoni želimo zadostiti vsem povpraševanjem glede promocij in s pomočjo dobro 

koordinirane ekipe promocije uspešno izvesti. 

 

4.6 STIKI Z JAVNOSTJO 

Ekipa za stike z javnostjo je v letu 2019 redno objavljala prispevke, novice in novosti 

društvenih aktivnosti in iz sveta ultimate frizbija. PR sekcijo društva je v letu 2019 sestavljalo 

5 njenih članic: Urška Kur, Nina Repnik, Sabina Rožac, Luna Petrovič in Helena Pauko. Ob 

pomoči drugih članov društva so pripravili 13 prispevkov za spletno stran, ki so povzemali 

dogajanje na turnirjih ali drugih dogodkih ekip oziroma društva. V sklopu Šolske ultimate lige 

so vsebinsko in oblikovno pripravili 5 izvodov Ultimativnih novic oziroma t. i. newsletterja, ki so 

ga preko elektronske pošte prejeli vsi člani društva in udeleženci projekta ŠUL. Skrbeli so za 

redne objave na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, za neposredne prenose domačih 

tekem v ligi CEUS in tekem z drugih mednarodnih turnirjev, na domače dogodke so povabili 

novinarje in predstavnike medijev ter poskrbeli za spodaj navedene objave o društvu v medijih: 
 

 BK TV, TV prispevek: Report na BK TV (22. januarja 2019) 

 

 Večer, članek: Ultimate frizbi: šport brez sodnikov (3. februarja 2019) 

 

 Mariborski e-šport, članek: Maribor bo gostil najboljše evropske trenerke ultimate 

frizbija (25. marca 2019) 

 

 Radio Maribor, intervju/radio prispevek (4. maja 2019) 

 

 TV Maribor, TV prispevek (8. maja 2019) 

 

http://www.mariborultimate.si/
https://www.facebook.com/televizijabktv/videos/380355289395990/
https://www.vecer.com/ultimate-frizbi-sport-brez-sodnikov-6655956
https://www.szm.si/sites/default/files/zapisniki/mariborski_e-sport_2_2019.pdf
https://www.szm.si/sites/default/files/zapisniki/mariborski_e-sport_2_2019.pdf
https://www.facebook.com/TelevizijaMaribor/videos/427548094709962/

