FRIZBI ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljanska 60, 2310 Slovenska Bistrica

ZAPISNIK
REDNE SEJE SKUPŠINE FRIZBI ZVEZE SLOVENIJE,
ki je bila v soboto, dne 3.10. 2015 ob 20:00 na dogodku državnega prvenstva v Sl.Bistrici.
Skupščino je sklical izvršni odbor FZS.
PRISOTNI: ŠD Frizmi, ŠD Migetalkar, ŠD Mavrica, ŠD Ultimate frisbee Maribor, ŠD KoGi in ŠD DISK
GOLF KLUB MEŽICA
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev kdo so predstavniki društev z glasovno pravico
Izvolitev organov FZS za nov mandat
Slovenska ultimate Liga
Organizacija DP v prihodnosti
Disc Golf
WUGC 2016
WJUC 2016
RAZNO

Ugotovi se, da so bili člani pravilno vabljeni in da so vsi prisotni, zato je seja redne skupščine sklepčna.
Predstavniki članov z glasovno pravico so:
1. Luka Novak Kogoj (ŠD Frizmi)
2. Andrej Gerbec (ŠD Migetalkar)
3. Matevž Črnilogar (ŠD Mavrica)
4. Ivan Novak (ŠD ultimate frisbee Maribor)
5. Matic Urbanč (ŠD KoGi)
6. Boštjan Babič (ŠD DISK GOLF KLUB MEŽICA)
AD1 Predlogi za člane delovnega predsedstva: Blaž Jakopin - predsednik delovnega predsedstva,
Tjaša Banović – zapisnikar, Luka Novak Kogoj – overovitelj zapisnika.
Sklep št. 1 Predlog glede delovnega predsedstva je soglasno sprejet.
AD2 Blaž razloži postopek volitev v organe FZS in našteje vse predlagane kandidate po organih.
Volitve so potekale po vrsti in z dvigom rok vseh z glasovalno pravico.
Predsednik FZS: kandidata Anže Zorman in Jasmina Pištan
Tajnik FZS: kandidatka Teja Vidic
Blagajnik FZS: kandidat Matevž Pal
Nadzorni odbor FZS: kandidati Urška Human, Klemen Zupančič, Blaž Jakopin
Disciplinska komisija FZS: kandidati Boštjan Babič, Matic Urbanč, Jasmina Pištan

Sklep št. 2 Predsednik FZS za mandat petih let je Anže Zorman s petimi glasovi skupščine.
Sklep št. 3. Tajnik FZS za mandat petih let je Teja Vidic s šestimi glasovi skupščine.
Sklep št. 4. Blagajnik FZS za mandat petih let je Matevž Pal s šestimi glasovi skupščine.
Sklep št. 5. Nadzorni odbor FZS za mandat petih let sestavljajo Urška Human, Klemen Zupančič in Blaž
Jakopin s šestimi glasovi skupščine.
Sklep št. 6. Disciplinsko komisijo FZS sestavljajo Boštjan Babič, Matic Urbanč in Jasmina Pištan s
šestimi glasovi skupščine.

AD3 Blaž predlaga da vsako društvo predlaga izboljšave/videnja/kritike/pohvale letošnje izvedbe
slovenske ultimate lige:
a. Cosmo:
i. Predlog – da izvolimo enega člana odbora iz vsakega društva
ii. Format – ohlapen format (soft mixed) + prijavi se lahko katerakoli ekipa
kadarkoli
iii. Ko se določi format, v skladu s tem določimo, če šteje za državnega prvaka –
v primeru bolj ohlapnega formata ne velja
b. KoMet:
i. Cosmo bi pomagal pri promociji SULa
c. Nuclear Discs
d. Frizmi:
i. Limit ekip
e. Vertigo:
i. Prvi cilj – da sodelujejo vsi slovenski klubi
f. Kupli bi diske za ligo/zvezo, potem pa bi vsako društvo kupilo diske od tega (da je
lažje količinsko naročanje)
i. Rečemo npr. 15 diskov vsako društvo, ostalo pa prodajamo po neki (višji)
ceni
g. Upravni odbor: zdajšnji pripravijo nov SUL, ko se ekipe prijavijo, določimo nov
upravni odbor (izredna skupščina LIGE)
h. Upravni odbor pripravi konkreten predlog, to preštudiramo in se dobimo ter
določimo vse potrebno, skupščina zveze pa samo določi, ali bo liga veljala za mixed
državnega prvaka ali ne
i. Upravni odbor bi lahko bil ločen od FZS
AD4 Blaž odpre debato o standardizaciji organizacija državnih prvenstev. Vsako društvo komentira.
j.

Cosmo: predlog razpisa (tukaj se določijo pogoji, ki morajo bit izpolnjeni, nato pa se
vsako društvo prijavi z nekim prostorom)
k. Čas državnega prvenstva (na koncu sezone) ostaja enak
l. Razpiše se januarja/februarja, da takrat vejo vse ekipe, kje in kdaj bo državno, da
imajo sploh women ekipe, ki se združujejo, dovolj časa delat
m. Stvar naslednjega mandata, kdo in kako bo napisal razpis za državno (napišemo do 1.
Januarja), do marca/aprila je treba izbrat, kdo bo organizator na podlagi naprej jasnih
kriterijev

AD5 Blaž da besedo predstavniku Disc golf-a Boštjanu Babiču, ki pripravi povzetek dogajanja v
preteklem letu.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Lani prvič član na evropskem prvenstvu, drugo leto 3 mesta na prvenstvu
Letos polnopravni člani svetovne zveze za Disc golf
Naprej: polnopravni člani evropske zveze, srednjeevropsko prvenstvo
Člani: okrog 25
Letos 3. Državno prvenstvo
2 redna turnirja na obeh slovenskih igriščih, morda drugo leto še dva
2017 – 18-lukenjska proga v LJ
Predlog: uradno na zvezi imamo predsednika zveze, potem pa imamo odgovorne za
posamezna področja (predsednik pa je koordinator vsega skupaj)
i. Sprejme se sklep, da se določijo koordinatorji za posamezna področja
ii. Kako parcelirat glasove glede na društva v posameznih panogah
iii. Zveza naredi smernice za društva, kaj pomeni biti član društva
iv. Sestavit ekipo, ki bo napisala predlog za parceliranje glasov na skupščini (na
izredni skupščini predstavi in sprejmemo)

Sklep št. 7. Ekipa, ki pripravi predlog za parceliranje glasov v skupščini so: Ivan Novak, Jasmina Pištan,
Sebastjan Čagran. Tukaj je potrebno prevesti avstrijske statute in italijanske in uporabiti presek vseh
dognanj za naše namene.
Sklep št. 8. Predstavnik za Disc Golf je Boštjan Babič.
Sklep št. 9. Vsi prisotni se strinjajo, da je nov sedež FZS Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana. Izvršni
odbor zveze mora prečistit statut in ga po potrebi posodobiti z novo vsebino o članstvih na podlagi
dognanj delovne ekipe do 1. Januarja 2015.
AD6 WUGC
v. Cosmo: predvsem interes v Juniorjih, približno 10 članov zainteresiranih za WUGC
w. KoMet: bi se našli interesenti, Matevž sproži postopek in do 2. novembra pove
interesente
x. Frizmi: zaenkrat ni preveč interesa
y. Vertigo: enako
AD7 WJUC
z. Cosmo: U20 open zagotovo (14-15 fantov), women bomo še vidli, spet treba vedet
do novembra
i. Volili bi selektorja in pomočnika + koordinatorja, vsi trije bi organizirali tryout
in bi vsi prišli, tam bi pogledali, kakšno je stanje
1. Procentualni glas glede na prijavljene juniorje pri zvezi (če se vpišejo
naknadno, plačajo registracijo in je to to)
ii. Trenirajo v svojih društvih individual skillse, 2 pripravljalna turnirja
iii. Finance: zveza + društvo + junior sam (predlog)
iv. ** Bond – predlog sponzorjev (organiziramo juniorje in njihove starše)
aa. Komet: U20 – do 6 članov open, problem finance

bb. ** skupščina bo sprejela odločitev, koliko ima denarja in koliko je pripravljena dat za
juniorje
cc. ** ta WJUC vzamemo kot začetek nekega dolgoročnega plana, vzpostavimo program
dd. Frizmi: 0
ee. Vertigo: 1 women, 1 open
ff. Krško: ?
gg. Selektorji:
i. Interesi: Komet, Cosmo (glavni selektor, ker imamo večino juniorjev)
ii. Izhajamo iz tega, da selektor ne dobi nič finančnih sredstev
iii. Selektor in pomočnik se morata zavezati k prisotnosti na WJUC in si urediti
vse potrebne dokumente, dopuste, itd.
iv. Pozicije v ekipi: Selektor, pomočnik selektorja in opcijsko vodja logistike
hh. Rok za kandidature: 18. 10., 23:59 (email do ponedeljka, Jasmina do srede napiše
razpis in ga pošlje Blažu)
ii. Tryout datum: do 1. Decembra
Sklep št. 10. Rok za kandidature za vodstveno ekipo je 18.10.2015
Sklep št. 11. Rok za organizacijo selekcijskega dogodka (tryout) je 1. December. Za izvedbo treninga
je zadolžena vodstvena ekipa.
AD8 Razno
jj. Licence za trenerje (zaenkrat za nekaj ljudi še ne bo treba)
i. Lastni denarni vložek
ii. Pravilnik, kaj se zahteva
iii. 2 nivoja (osnovno + reprezentanca)
kk. Inšpekcije, ki kontrolirajo društva, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo
i. Izdajo razpis, kjer lahko potem sodelujemo in mamo izpit
ii. Zveza naredi izobraževanje v frizbi športih
iii. Statik pošlje mail, kako je s tem in kakšen je postopek
ll. Ažurnost internetne strani
i. Nekomu plačamo cca. 100eur, da uredi/postavi stran in se potem ukvarja z
njo

Predsednik FZS v odstopu (Blaž Jakopin):______________________
Overovitelj (Luka Novak Kogoj): _________________________
Zapisnikar (Tjaša Banovič): _____________________________

Sl.Bistrica, 3. 10. 2015

