Zapisnik redne letne skupščine Frizbi zveze Slovenija
Nova Gorica, 8.10.2016
Prisotni z glasovno pravico: Boštjan Babič (ŠD Mežica in Disc golf klub Ljubljana), Luka Novak Kogoj (ŠD Frizmi),
Matevž Črnilogar (ŠD Mavrica), Andrej Gerbec (ŠD migetalkar), Luka Banović (ŠD Ultimate frisbee Maribor),
Tomaž Trafela (ŠD Ptujska legija) in Kristina Redenšek (ŠD Nuclear discs).
Ostali prisotni: Matevž Pal, Klavdija Senica, Jernej Mihelač, Jasmina Pištan, Matic Kuselj, Marko Dreu, Nejc Rus,
Nejka Strgar, Anže Zorman, Eva Redenšek in Žan Vajgerl.

Dnevni red
1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov (predsednika delovnega predsedstva in 2
overovatelja).
2. Ugotavljanje sklepčnosti.
3. Sprejemanje predlaganega dnevnega reda.
4. Finančna in vsebinska poročila preteklih let.
5. WJUC 2016.
6. Finančni in vsebinski plan za leto 2017.
7. Sprememba statuta FZS.
8. Pravilnik o članstvu/članarinah FZS.
9. Razno.
Ad1 Otvoritev in izvolitev delovnih organov (predsednika delovnega predsedstva in 2 overovatelja)
Predsednik delovnega predsedstva: Anže Zorman.
Overovatelj 1: Klavdija Senica.
Overovatelj 2: Matevž Pal.
Ad2 Ugotavljanje sklepčnosti
Frizbi zveza Slovenije ima v letu 2016 8 polnopravnih članic. Na redni letni skupščini so prisotni zastopniki vseh
(8) članic, tako da je bila skupščina sklepčna.
Ad3 Sprejemanje predlaganega dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad4 Finančna in vsebinska poročilo preteklih let
FZS na pretkelih skupiščinah ni sprejela določenih finančnih in letnih poročila, zato se je to področje sedaj z
namenom večje transparentnosti uredilo. Letna poročila je predstavil Matevž Pal. Finančna poročila je
pripravila Teja Vidic. Letna in finančna poročila od leta 2012 do leta 2016 so bila soglasno sprejeta in se
nahajajo v prilogi tega zapisnika.
Ad5 WJUC 2016
Poročilo glede udeležbe obeh slovenskih reprezentanc na WJUC 2016 na Poljskem je podal Luka Banović.
Ženska reprezentanca na WJUC 2016 je štela 19 punc, dosegle so 4 zmage, dobile zelo dobro oceno na področju
SOTG. Moška reprezentanca na WJUC 2016 je štela 21 fantov, bili so zelo blizu zmagi SOTG. Stroški na
reprezentanta 350€, stroški spremljevalcev 110€ na osebo. Izpostavili tudi dobro sodelovanje s sponzorji z
namenom zmanjšanja stroškov, s posebnim dogovorom dobili komplet dresov za samo 26€, poleg tega dobili
3000€ sponzorskih sredstev in za okrog 2000€ donacij. Skupni stroški cca 19 500€, skupni prihodki 19 700€,
razlika je ostala FZS. Predlog s strani vodstva reprezentance je zgodnejša določitev selektorja in poskus večjega
medijskega pokritja. Podrobnejše poročilo je bilo priloženo k vabilo na skupščino.
Ad6 Finančni in letni plan za leto 2017
V sklopu te točke je Anže Zorman predlagal, da se bodo redne letne skupščine od 1. januarja 2017 odvijajo v
mesecu februarju tako kot predvideva novi statut. Zato se bosta tako finančno kot letno poročilo za leto 2017
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naredita in predstavita na redni letni skupščini 2017. Obe poročili bosta temeljili na poročilih za leto 2016 in
dogovoru, ki je opisan v točki 8 tega zapisnika.
Ad7 Sprememba statuta FZS
Spremenjen Statut so vsi udeleženi dobili v vpogled pred skupščino, razen preimenovanja sekcije v panogo,
drugih sprememb ni bilo predlaganih. Statut je bil soglasno sprejet in se nahaja v prilogi tega zapisnika.
Ad8 Pravilnik o članstvu/članarinah FZS
Anže Zorman je zaradi polemik glede članarine in glasovalnih pravic do katerih je prihajalo po zadnjih skupščini
predlagal nov koncept preračunavanja zneska članarine za posamezno društvo. Vsak izmed članov/društev bi
prevzel del stroškov FZS, ki so vezani na osnovno delovanje, temu znesku pa se doda glavarina (5€ na
posameznega člana društva). Vse skupaj je potrebno zapisati v pravilniku, ki se ga potem uskladi in dopisno
potrdi. Dokler pravilnik ni potrjen se način plačevanja članarin ne spreminja.
Predlog izdelave in okvirne vsebine pravilnika je soglasno potrjen.
Ad9 Razno
Anže Zorman pove, da si FZS želi vključiti SUL ligo med svoja tekmovanja, s čimer se načeloma strinjajo vsi, tudi
predstavniki SUL lige.
Luka Banović sproži debato glede imenovanja zmagovalca SUL lige za državnega prvaka v mešani kategoriji.
Zbrani se strinjajo, da je potrebno o temu razmisliti in se odločiti predvsem na podlagi stanja ob začetku
naslednje SUL sezone oz. na naslednji skupščini.
Luka Banović poda predlog včlanitve FZS v OKS. Anže Zorman pove, da se (IO) FZS s tem strinja, da je postopek
na listi stvari, ki jih je potrebno v bližnji prihodnosti narediti. Hkrati pove, da je predpogojev za včlanitev
relativno veliko in hkrati pozove vse zainteresirane, da se aktivno vključijo v izpolnjevanje teh pogojev.
S strani WFDF je prišla zahteva po določitvi National Spirit Director-ja. Za omenjeno pozicijo se javi Žan Vajgerl,
ki ga vsi zbrani soglasno potrdijo.
Jasmina Pištan izpostavi tudi problematiko licenciranja vaditeljev/trenerjev v športnih panogah, ki jih
pokrivamo. Vsi navzoči se strinjajo, da je področje potrebno urediti.

Overovitelj 1 (Klavdija Senica):______________________.
Overovitelj 2: (Matevž Pal):_________________________.

Anže Zorman,
Predsednik FZS
________________

Priloge:
Priloga 1: Finančna poročila za leta 2012, 2013, 2014 in 2015.
Priloga 2: Letna poročila za leta 2012, 2013, 2014 in 2015.
Priloga 3: Nov statut Frizbi zveze Slovenije (1. 1. 2017).
Priloga 4: Poročilo WJUC 2016.

2

Priloga 1: Finančna poročila

FINANČNO POROČILO 2012

v EUR
skupaj

I.SKUPAJPRIHODKI
Članarine in donacije

500
500

I I . S K U P AJ O D H O D K I
Stroški storitev
Drugi odhodki

391
144
247

III.PRESEŽEK

109

FINANČNO POROČILO 2013
FINANČNO POROČILO 2013
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FINANČNO POROČILO 2014
v EUR
skupaj
I.SKUPAJPRIHODKI
Članarine in donacije

300
300

I I . S K U P AJ O D H O D K I
Stroški storitev
članarina WFDF

323
100
223

III.PRESEŽEK

23

FINANČNO POROČILO 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI
članarine
prostovoljni prispevki

skupaj
1225,00
60,00
1.165,00

II. SKUPAJ ODHODKI
bančni stroški
upravne takse
članarina WFDF
III. PRESEŽEK

407,00
115,00
13,00
279,00
818,00
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Priloga 2: Letna poročila

LETNO POROČILO FZS ZA LETO 2012
Vodenje različnih tečajev, delavnic in raznih predstavitev športa ultimate kot interesno dejavnost za
osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za nečlane FZS):
Športno društvo Mavrica
Športno društvo Mavrica iz Kopra je v sodelovanju z Frizbi zvezo Slovenije v letu 2012 izvajala naslednje
aktivnosti:
 vodenje delavnic Ultimate frizbija v okviru športnega dne na Osnovni šoli Gračišče, OŠ Gračišče, 3. 5.
2012;
 predstavitev Ultimate frizbija na prireditvi Mokra čista desetka, Koper, Univerzitetna športna zveza
Primorske, 30. 5. 2012;
 vodenje delavnic Ultimate frizbija v okviru športnega dne na Srednji ekonomsko poslovni šoli Koper,
Srednja ekonomsko poslovna šola Koper, 5. 6. 2012;
 vodenje delavnic Ultimate frizbija v okviru športnega dne na Gimnaziji Koper, Gimnazija Koper, 6. 6.
2012;
 predstavitev Ultimate frizbija na prireditvi festival športa v Kopru, Koper, Področni center Obala, 7. 6.
2012;
 predstavitev Ultimate frizbija na prireditvi 10 krogov za 10 nasmehov, Koper, Športno humanitarno
društvo Vztrajaj - NEVER GIVE UP, 7. 6. 2012;
 vodenje krožka Ultimate frizbija v okviru športnega dne na Gimnaziji Koper, Gimnazija Koper, 1x
tedensko, od 2. 10. 2012 dalje do konca šolskega leta;;
 predstavitev Ultimate frizbija na prireditvi Čista desetka, Koper, Univerzitetna športna zveza
Primorske, 17. 10. 2012;
 Ultimate frizbi krožek na Tehničnem šolskem centru v Novi Gorici. 1x tedensko
 Predstavitev U.F. na športnem dnevu osnovne šole Kanal ter Deskle 10.10.2012
Organizacija in vodenje treningov, turnirjev, prvenstev in izobraževanj za osnovnošolce, dijake, študente in
odrasle (za člane FZS):
Priprave na evropsko prvenstvo (EUC) –reprezentančni treningi
Izpeljali se je pet treningov za reprezentanco, v Novi Gorici, 6. 2. 2011 (izbirni trening), v Zg. Polskavi, 24. 4.
2011, v Ljubljani, 8. 5. 2011, v Renčah, 5. 6. 2011 ter v Mariboru, 16. 7. 2011.
Treningi so bili izvedeni na domicilnih igriščih več klubov, z namenom, da imajo vsi klubi priložnost organizirati
trening, povabiti bodoče igralce za gledalce ter tudi iz vidika pravičnosti.
Organizacija in vodenje treningov za žensko divizijo (women)
Izpeljali so se štirje treningi, in sicer 25, 9. 2011 v Izoli – zunaj, ter v dvorani Krim 13.11. (Ljubljana), 3.12 in
26.12. pa v dvorani OŠ Dobrovi
Organizacija in vodenje moškega treninga:
V septembru, oktobru, novembru in decembru so se izpeljali moški treningi v Zg. Polskavi.
Zg. Polskava je bila izbrana zato, ker je nudila najugodnejši najem igrišča. Najem so pokrili trenirajoči.
Strokovno izpopolnjevanje članov društva
V okviru Scoops campa 5 v Mariboru - gostovanje priznanega trenerja Gregory Connelly iz ZDA (organizator
Frizbi zveza Slovenije), 14. 5. 2011 – 15. 5. 2011, so se člani društva lahko dodatno strokovno usposobili in
nadgradili svoja znanja.
Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s športom:
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Izobraževanje gimnazijskih športnih pedagogov s sodelovanjem ZRSŠŠ (dve delavnici s športnimi
pedagogi, ena v Mariboru, druga v Ljubljani, povprečna obiskanost 40 pedagogov)
Izobraževanje športnih pedagogov na Mednarodni poletni šoli (udeležba v povprečju 20 pedagogov,
vsak prejel brošuro in DVD)
Organizacija in vodenje ure telesne vzgoje na osnovnih šolah:
o izvedba petih predstavitev ultimata po osnovnih šolah v Ljubljani ter enega športnega dne (OŠ
Moste)
Organizacija in vodenje ure telesne vzgoje na srednjih šolah:
- 18.5.2011 predstavitev ultimata na srednji šoli Gimnazija Šentvid, Ljubljana
- 5. - 9. 12. 2011 predstavitev ultimata v okviru športne vzgoje (Britanska mednarodna šola
Ljubljana)
- 20. 5. 2011 predstavitev ultimata športnim pedagogom na Mednarodni poletni šoli športnih
pedagogov (organizator Gimnazija Murska Sobota)



15. 10. 2011 predstavitev ultimata na Dnevu Fair playa v Ljubljani (organizator Zavod za fair play in
strpnost v športu), Ljubljana (Kongresni trg)

Organizacija Disc golf turnirja Kope Open
Publikacije:




Objava raznih člankov na spletni strani www.ultimateslo.si
Objava brošure o osnovah ultimate frizbija na spletni knjižnici pedagogov
Več člankov v dnevnem časopisju v času evropskega prvenstva v Mariboru

Udeležba reprezentance na turnirjih:
V Sloveniji:
 Maribor - EUC - Europian Ultimate Championship, 30. 7. 2011 – 6. 8. 2011 (outdoor)
V tujini:
 Geneva (Švica) - Talampaya 11. 6. 2011 – 13. 6. 2011 (outdoor)
Dosežki in uvrstitve reprezentance na turnirjih in prvenstvih:
 7. mesto (30) v kategoriji mixed, Geneva (Švica)


14. mesto (15) v kategoriji mixed, Maribor - European Ultimate Championship (EUC)

Drugo:
 Sprememba statuta (16.9.2010)
 Sprememba zakonitega zastopnika (16.9.2010)
 Postavitev predstavnikov posameznih organov na podlagi spremenjenega statuta (tajnik, blagajnik,
nadzorni odbor ter disciplinska komisija )

LETNO POROČILO FZS ZA LETO 2013
V tem letu je FZS podobno kot prejšnja leta vzpodbujala regijski razvoj ultimata in disk golfa ter povezovala
predstavnike društev v skupne dejavnosti. Iz letnih poročil društev je razvidno, da so njihove dejavnosti
obsegale vodenje različnih tečajev, delavnic in raznih predstavitev športa ultimate kot interesno dejavnost za
osnovnošolce dijake, študente in odrasle, in sicer za člane FZS kot tudi za nečlane FZS.
Organizacija in vodenje treningov, turnirjev, prvenstev in izobraževanj za dijake, študente in odrasle (za člane
FZS):
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Ženska kategorija/women:
Društva so se dogovorila, da ustanovijo žensko ekipo, ki vključuje vse ženske igralke ultimata iz posameznih
društev. Ekipa nima statusa slovenske ženske reprezentančne ekipe, ampak kot rečeno združuje vse igralke, ki
trenirajo v Sloveniji. Razlog ustanovitve take ekipe je v tem, da posamezna društva nimajo zadostnega števila
igralk, zato ne morejo igrati na tekmah in turnirjih v ženski kategoriji. Ekipa je prevzela ime ženske ultimate
ekipe iz društva ŠD Frizmi tj. To mi deli. Dekleta imajo svojega trenerja in pod njegovim vodstvom se
izobražujejo, trenirajo ter se udeležujejo različnih tekem in turnirjev v Sloveniji in izven Slovenije.
Ženski treningi (trener: Marko Dreu, pomočnik trenerja: Luka Novak Kogoj)






Dobrova, 19. 1. 2013
Dobrova, 16. 2. 2013
Gažon, 21. 4. 2013
Maribor, 20.10.2013
Maribor, 24.11.2013

Moška kategorija/open:
Društva so se dogovorila, da ustanovijo moško ekipo, ki vključuje vse moške igralce ultimata iz posameznih
društev. Ekipa nima statusa slovenske moške reprezentančne ekipe, ampak kot rečeno združuje vse igralce, ki
trenirajo v Sloveniji. Razlog ustanovitve take ekipe je v tem, da posamezna društva nimajo zadostnega števila
igralcev, zato ne morejo igrati na tekmah in turnirjih v moški kategoriji. Ekipa se je poimenovala Huck Noris.
Fantje imajo svojega trenerja in pod njegovim vodstvom se izobražujejo, trenirajo ter se udeležujejo različnih
tekem in turnirjev v Sloveniji in izven Slovenije.
Organizacijo in trenerski del treninga je prevzel Klemen Zupančič.
Mladinci:
V letošnji sezoni smo si kot glavno prioriteto zadali organizacijo prve MLADINSKE/JUNIOR reprezentance
Slovenije, ki bi kot vrhunec sezone obiskala Evropsko mladinsko ultimate prvenstvo (EYUC) med 5. in 10.
avgustom 2013, v mestu Cologne v Nemčiji. Projekt je potekal pod vodstvom Matjaža Jurmana – Đuro. Žal
zaradi premajhnega števila igralcev, udeležba na EYUC ni bila mogoča.
Strokovno izpopolnjevanje članov društva:
Člani so se strokovno izpopolnili z rednimi udeležbami na mednarodnih turnirjih v okviru svojih društev. Prav
tako so se člani informirali in dopolnjevali svoja znanja preko spletne strani mednarodne zveze za ultimate
(www.wfdf.org)
Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s športom:
Aktivno smo spremljali uradne strani mednarodne zveze za ultimate (WFDF) ter posredovali novosti in
posebnosti društvom.
Državna prvenstva
Ultimate v mixed kategoriji: 2.11.2013, Koštabona
Ultimate open kategorija: 2.11.2013, Koštabona
Rezultati:
mixed:
1. Frizmi
2. Cosmo
3. Komet
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open:
1. Cosmo
2. Frizmi
3. Vertigo

Prvo državno prvenstvo v disk golfu je potekalo na novi Disk Golf progi v Mežici 31. 8. 2013:
Kategorije:
2 rundi:
- Disk Golf Open prvak Slovenije
- Disk Golf Prvakinja Slovenije
- U19 Open Prvak/inja Slovenije
- U25 Open Prvak/inja Slovenije
1a runda (popoldanska):
- 1 disk - Disk Golf Open Prvak/inja Slovenije
Delavnice na CŠOD Peca. Naučili zaposlene na CŠOD-ju glavne tehnike in tudi metodične postopke za učenje
Disk Golfa.
Začetni in nadaljevalni tečaj Ultimate frizbija za Dijake in dijakinje Druge gimnazije Maribor.
50 udeležencev. Tečaj se je izvajal v sklopu programa izbirnih ur športne vzgoje po predhodnih prijavah dijakov,
1 x tedensko po 2 uri, ali več na pobudo dijakov.
Organizacija Disc golf turnirja Kope Open
Drugo:
S plačevanjem rednega članstva v Svetovni federaciji za športe z diskom (WFDF) smo si zagotovili mesto na
svetovnem klubskem prvenstvu 2014. Konec leta 2013 smo tudi sprejeli odločitev, da na svetovno klubsko
prvenstvo v ultimate frizbiju 2014 v mestu Lecco - Italija (www.worlds2014.com) pošljemo moško klubsko
ekipo, da zastopa barve Slovenije.

LETNO POROČILO FZS ZA LETO 2014
Vodenje različnih tečajev, delavnic in raznih predstavitev športa ultimate kot interesno dejavnost za
osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za nečlane FZS):
Organizacija in vodenje treningov, turnirjev, prvenstev in izobraževanj za osnovnošolce, dijake, študente in
odrasle (za člane FZS):
V letu 2014 nismo izvedli posebnih projektov v teh smeri. Osredotočili smo se na svetovno klubsko prvenstvo v
open kategoriji v Leccu, kamor smo poslali ekipo BASE, sestavljeno iz članov večih društev. Ekipo Base smo
ustanovili samo s tem namenom, ekipa BASE ni del nobenega društva.
Mesečno smo izvedli pripravljalne treninge (pa tudi nekaj turnirjev) ekipe BASE, katerih stroške so pokrili igralci
sami. Pri treningih (kot tudi na samem svetovnem prvenstvu), je sodelovalo več trenerjev, in sicer Blaž Jakopin,
Ivan Novak ter Klemen Zupančič.
Strokovno izpopolnjevanje članov društev:
Člani društev so se dodatno izpopolnjevali sami v okviru svojega društva, FZS jim je stal ob strani in bil na voljo
za pomoč, v kolikor bi bila potrebna.
Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s športom:
Aktivno smo spremljali uradne strani mednarodne zveze za ultimate (WFDF) ter posredovali novosti in
posebnosti društvom.
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Publikacije:
Objava raznih člankov na spletni strani www.ultimateslo.si
Promocija športa v medijih in na socialnih omrežjih
Državna prvenstva:
V open mixed kategoriji je bilo 11. oktobra 2014 v Spodnji Polskavi (Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko.
Zmagovalec open kategorije je Cosmo, mixed pa ekipa Frizmi.
Organizacija tečaja ultimate frizbija za mlade (študente in dijake)
Skupno število udeležencev okrog 330.
Udeležba reprezentance na turnirjih:
V tujini se v letu 2014 reprezentanca ni udeležila turnirjev. Svetovnega klubsko prvenstva v Leccu (2.-9.8.2014)
se je udeležila moška ekipa BASE, ki je pred tem sodelovala na nekaj pripravljalnih turnirjih (Madžarska, Dunaj,
Celovec,…)
Udeležba posameznikov na Evropskem prvenstvu v Disk Golfu
Organizacija Disc golf turnirja Kope Open

LETNO POROČILO FZS ZA LETO 2015
Vodenje različnih tečajev, delavnic in raznih predstavitev športa ultimate kot interesno dejavnost za
osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za nečlane FZS):
FZS se ni aktivno udejstvovala v tej smeri, a je društvom stala ob strani in bila na voljo, če bi bilo to potrebno.
Društva so pokazala veliko voljo in samozavest pri promocij tako ultimate-a kot disc golfa. Skupno število
udeležencih okrog 300.
Organizacija in vodenje treningov, turnirjev, prvenstev in izobraževanj za osnovnošolce, dijake, študente in
odrasle (za člane FZS):
FZS je za leto 2016 prijavila reprezentanco U20 na svetovno prvenstvo v Wroclawu, in sicer v moški in ženski
diviziji. Ekipi so vodili Banovič, Mihelač, Kuselj in Jakopin, vsi iz Mariborskega kluba Cosmo.
Strokovno izpopolnjevanje članov društva:
Aktivno smo spremljali uradne strani mednarodne zveze za ultimate (WFDF) ter posredovali novosti in
posebnosti društvom.
Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s športom:
Kot član zveze WFDF smo z le-to izmenjevali izkušnje ter sodelovali in komentirali njihovo delovanje. Izvedba
srednješolskega vadbenega programa in tekmovanja. Udeleženih 150 dijakov in dijakinj. Izvedba
osnovnošolskega tekmovanja v ultimate frizbiju. Udeleženih 70 učencev in učenk.
Publikacije:
Objava raznih člankov na spletni strani www.ultimateslo.si in na socialnih omrežjih.
Udeležba reprezentance na turnirjih:
Reprezentanca se ni udeležila turnirjev in prvenstev.
FZS postane polnopravni član PDGA zveze (Afiliated country)
Državno ultimate prvenstvo:
Državno prvenstvo je bilo 3.10. v Slovenski Bistrici, in sicer v open diviziji. Zmagala je ekipa Cosmo.
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Organizacija Disc golf turnirja Kope Open
Drugo:
Izvedle so se volitve za predsednika FZS (3.10.), izvoljen je bil Anže Zorman.
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Priloga 3: Nov statut Frizbi zveze Slovenije (1. 1. 2017)

STATUT FRIZBI ZVEZE SLOVENIJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Frizbi zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je prostovoljna, nepridobitna in nestrankarska zveza subjektov, ki
se združujejo zaradi dejavnostih povezanih z letečim diskom oziroma frizbijem (v nadaljevanju disk).
Športne dejavnosti, ki so povezane z diskom so:
 Ultimate,
 Beach ultimate,
 Disk golf,
 Freestyle,
 Double disc court,
 ostale dejavnosti, ki jih določa World Flying Disc Federation.
2.

člen

Zveza je kot nacionalna športna organizacija polnopravna članica World Flying Disc Federation – WFDF.
3.

člen

4.

člen

Naziv Zveze je: Frizbi zveza Slovenije.
Kratica Zveze je FZS.
Sedež Zveze je v Ljubljani.

Zveza je pravna oseba zasebnega prava s svojim transakcijskim računom. Predstavlja in zastopa jo predsednik
Zveze.
5.

člen

Zveza ima svoj znak in pečat. Znak Zveze je lik diska, ki ga držijo tri roke v barvah slovenske zastave.
Pečat Zveze je okrogle oblike, na sredini je izpisana kratica FZS ter na levi in desni strani je izpisan naziv Frizbi
zveza Slovenije v slovenskem in angleškem jeziku.
6.

člen

Zveza lahko sodeluje z drugimi pravinimi in fizičnimi osebami s podobno dejavnostjo v Sloveniji ali izven nje.
7.

člen

Javnost in podatki
Delo Zveze in njegovih organov je javno. Svoje člane Zveza obvešča:
 s pravico vpogleda v zapisnike organov Zveze,
 na rednih skupščinah Zveze,
 preko elektronskih medijev,
 na druge načine.
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Širšo javnost obvešča Zveza tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi
predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge ter predstavnike javnega obveščanja. Javnost delovanja
Zveze in njenih organov se lahko izjemoma omeji.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze. Predsednik lahko pooblasti drugega za stike z
javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.
Osebni in drugi podatki o svojih članih, ki jih društva dajejo Zvezi prostovoljno, so last Zveze, ter se jih lahko
uporablja samo za namene, za katere so bili zbrani. Enako velja za ostale osebne podatke, ki nastajajo v sami
Zvezi. O njihovi uporabi odloča predsednik Zveze.

NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI ZVEZE
8.

člen

Namen Zveze je množičen in kakovosten razvoj ter organiziranost športnih dejavnosti, ki so povezane z diskom.
Cilji Zveze so:
 spodbujanje razvoja športnih dejavnosti s frizbijem pri vseh starostnih skupinah, družbenih slojih,
društvih, nacionalnih panožnih zvezah, sindikatih, podjetjih ter turističnih organizacijah, ne glede na
spol, raso ali prepričanje;
 pomoč članom Zveze pri medijskem pokrivanju njihovih programov in dogodkov;
 organiziranje pomoči in svetovanje članom Zveze na področju pravnih, ekonomskih in programskih
vsebin.
Dejavnosti Zveze so:
 organiziranje in vodenje državnih prvenstev in drugih tekmovanj;
 izbiranje in vodenje državnih reprezentanc;
 organiziranje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in drugih strokovnih delavcev;
 založniška dejavnost, propaganda in marketing;
 organizacija športnih prireditev, prodaja športnih pripomočkov in simbolov Zveze (kape, zastavice, diski,
majice,...);
 nudenje strokovnih uslug pri športnih dejavnostih,ki so povezane z diskom;
 sodelovanje z drugimi podobnimi organizacijami na območju RS in mednarodno sodelovanje.
Zveza lahko v okviru zakona opravlja tudi pridobitno dejavnost v obsegu, potrebnem za doseganje osnovnih
namenov, ciljev in nalog. Dejavnosti so razvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti na podlagi Uredbe o
standardni klasifikaciji dejavnosti:















93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
32.300 Proizvodnja športne opreme
18.120 Drugo tiskanje
56.300 Strežba pijač
56.104 Začasni gostinski obrati
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
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47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (prodaja diskov in dresov)
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
74.200 Fotografska dejavnost
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

Zveza lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi Zveze ali njihovimi lastnimi sredstvi poveri
drugim pravnim ali fizičnim osebam na podlagi ustrezne pogodbe.
Zveza lahko za namene iz prejšnjega odstavka ustanovi gospodarsko družbo.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga Zveza doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme
uporabiti le za doseganje namenov in nalog Zveze ter opravljanje nepridobitne dejavnosti v skladu s tem
statutom.

ČLANSTVO
9.

člen

Člani Zveze so športna društva, ki so se zaradi skupnih interesov odločila prostovoljno vključiti v Zvezo in ki
izpolnjujejo pogoje za članstvo.
Posamezniki so vključeni in delujejo v Zvezi kot člani društev, ki so včlanjena v Zvezo. Izvršni odbor Zveze (v
nadaljevanju IO) lahko določi izjeme, da je lahko posameznik včlanjen v Zvezo tudi, če ni član društva, ki je
včlanjeno v Zvezo.
Simpatizerji so lahko vsi, ki se želijo ukvarjati z eno od dejavnosti, zaradi katerih je bila ustanovljena Zveza, pa
ne želijo biti člani Zveze.
10. člen
Član Zveze lahko postane vsako društvo, ki sodeluje v dejavnostih, ki so povezane s športnimi aktivnostmi, s
katerimi se ukvarja Zveza, ali je kako drugače povezano z dejavnostjo Zveze.
Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Član lahko postane vsako društvo, ki predloži pristopno izjavo in izpolnjuje
pogoje ter ga IO potrdi.
11. člen
Vsako društvo, član Zveze, mora med trajanjem članstva v Zvezi izpolnjevati naslednje minimalne
pogoje:
 pred sprejemom v Zvezo mora biti registriran po določilih Zakona o društvih,
 najkasneje do 31. januarja mora sporočiti podatke o svojih članih na elektronski naslov Zveze
 da redno, v dogovorjeni višini in v predpisanih rokih, plačujejo članarino na TRR Zveze.
12. člen
Pravice članov so:
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da sodelujejo pri obravnavanju in sprejemanju sklepov in stališč Zveze;
da podajo svoje mnenje in predloge;
da njihovi predstavniki lahko volijo in so lahko izvoljeni v organe Zveze;
da lahko sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizirata Zveza in/ali WFDF ter organizacije,
vključene v WFDF;
da lahko uporabljajo sredstva in premoženje Zveze.
13. člen

Dolžnosti članov so:
 da izpolnjujejo minimalne pogoje za članstvo, določene v 11. členu tega statuta
 da se ravnajo v skladu z namenom Zveze, drugimi določili tega statuta, pravilniki Zveze ter sklepi in
usmeritvami, sprejetimi na skupščini Zveze;
 da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja Zveza in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev
in nalog Zveze,
 da dajejo Zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 da varujejo ugled Zveze,
 da upoštevajo enakost in suverenost vseh članov Zveze ob upoštevanju enakega varovanja pravic,
dobronamernega izpolnjevanja obveznosti in mirnega reševanja sporov,
 da svoje delovanje usmerijo tudi k izobraževanju svojih članov v skladu s WFDF pravili.
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti, predstavlja disciplinsko kršitev.
14. člen
Prenehanje članstva
Članstvo v Zvezi preneha:
 S prostovoljnim izstopom: društvo izstopi iz Zveze, če IO pošlje pisno izjavo o odstopu in je poravnal
vse obveznosti do Zveze.
 S črtanjem: IO črta iz članstva društvo, če ob preverjanju pogojev iz 11. člena tega statuta ugotovi, da
jih društvo ne izpolnjuje.
 Z izključitvijo: Zveza lahko izključi društvo na podlagi izrečenega disciplinskega ukrepa. O izključitvi
odloča skupščina potem, ko je članu pred odločanjem dana možnost zagovora. Učinki izključitve
nastopijo z dnem sprejetja sklepa.
 Po samem zakonu.

ORGANI ZVEZE
15. člen
Organa Zveze sta:
 skupščina in
 izvršni odbor (IO),
Člani organov Zveze imajo pravico do nadomestila stroškov razen za zasedanje skupščine. Posameznim članom
IO se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča skupščina.
16. člen
Skupščina
Skupščina je najvišji organ Zveze in jo sestavljajo predstavniki članov društev.
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Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje IO v mesecu februarju. Izredno skupščino se
lahko skliče po sklepu IO ali na zahtevo tretjine članov Zveze. IO je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30
dni po prejemu zahteve za sklic. Če IO skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti
tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.
17. člen
Sklic
O sklicu skupščine z dnevnim redom morajo biti člani Zveze seznanjeni najmanj 14 dni pred zasedanjem.
Izjemoma lako IO skliče skupščino v krajšem roku ali korespondenčno sejo skupščine, ob pogoju, da se z izjemo
strinjajo vsi predstavniki članov.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov. Članom se pošilja vabilo na
elektronski naslov, ki je naveden pod kontakte v pristopni izjavi oziroma na elektronski naslov, ki ga sporočijo
Zvezi izrecno za ta namen. Če skupščina ni sklepčna se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa se
šteje, da je skupščina sklepčna, če se ugotovi, da so bili člani obveščeni o skupščini pravočasno in sta prisotna
vsaj 2 predstavnika s strani članov.
Če skupščina ne odloči drugače, postanejo njeni sklepi izvršljivi takoj.
18. člen
Glasovanje
Vsak član Zveze ima enega predstavnika z glasovno pravico. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z
navadno večino odločijo za tajni način glasovanja. Sklep skupščine je veljaven, če je prejel pritrdilni glas več kot
polovice prisotnih članov z glasovno pravico. Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerim se sprejemajo pravilniki
ali se odloča o vprašanjih od katerih je posredno ali neposredno odvisen obstoj Zveze je potreben pritrdilni glas
dveh tretjin prisotnih članov z glasovno pravico. Kadar so glasovi za in proti izenačeni, obvelja odločitev IO.
19. člen
Skupščino vodi predsednik Zveze. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik Zveze,
zapisnikar in dva overovitelja.
20. člen
Pristojnosti skupščine
Naloge in pristojnosti skupščine so, da:
1. sklepa o dnevnem redu,
2. sprejema letno poročilo in finančno poročilo za preteklo obdobje,
3. sprejema letni plan in finančni plan za predvideno (enoletno) dobo,
4. voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika,
5. odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
6. odloča o vseh vprašanjih od katerih je odvisen obstoj Zveze,
7. sprejema in spreminja statut Zveze, splošne pravilnike in druge splošne akte Zveze,
8. odloča o sporih med IO in organi ali člani Zveze,
9. sklepa o prenehanju Zveze,
10. odloča o višini nagrad posameznikom za delo v preteklem obdobju,
11. opravlja nadzor nad finančno materialnim stanjem Zveze,
12. odloča o disciplinskih kršitvah,
13. določa višino letne članarine.
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21. člen
Predsednik Zveze
Predsednik zastopa in predstavlja Zvezo. Izmed članov IO si določi namestnika, ki ga nadomešča v njegovi
odsotnosti.
Predsednik Zveze je hkrati tudi predsednik IO in ga izvoli skupščina za dobo petih let. Predsednik je lahko
izvoljen večkrat zapored. Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini.
22. člen
Naloge predsednika Zveze
Predsednik Zveze:
 sklicuje sestanke IO,
 koordinira delo IO in drugih organov Zveze,
 izvaja naloge, ki mu jih poveri skupščina in IO,
 lahko postavi pooblaščence Zveze za stike z javnostjo in pooblaščenca Zveze na raznih dogodkih,
 podpisuje pogodbe (razen pogodbe o zaposlitvi) in druge dokumente Zveze,
 v okviru finančnega plana razpolaga s sredstvi Zveze ter razporeja odhodke in potrjuje izdatke,
 odloča samostojno o zadevah, za katere je potrebno hitro odločanje,
 odloča o nakupu in prodaji predmetov manjše vrednosti (do 50€),
 predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom Zveze,
 odloča o uporabi osebnih podatkov.
23. člen
Izvršni odbor (IO)
IO je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno etična in administrativna dela ter vodi delo
Zveze med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih skupščine. Izvoljen je za dobo petih let. Za
svoje delo odgovoren skupščini. Sestaja se po potrebi.
IO sestavljajo:
 predsednik Zveze,
 tajnik,
 blagajnik.
Sestanke IO sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik na podlagi pooblastila predsednika.
IO je sklepčen, če so navzoči vsi člani. Odloča se z večino glasov navzočih članov. Predsednik glasuje zadnji.
24. člen
Naloge in pristojnosti IO
Izvršni odbor:
 sklicuje redno ali izredno skupščino,
 organizira izvajanje letnega plana dela Zveze ter koordinira izvajanje vseh aktivnosti v Zvezi,
 obravnava in nadzira izvrševanje finančnega plana,
 pripravlja predloge za odločitve, ki se sprejemajo na skupščini ter je edini predlagatelj za sprejem aktov
Zveze,
 pripravi predlog finančnega poročila in finančnega plana,
 upravlja s premoženjem Zveze,
 ustanavlja in ukinja komisije, sekcije in druge organizirane oblike dela v Zvezi ter imenuje njihove
predstavnike,
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uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Zveze in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina,
sprejema pravila o izposoji opreme,
odloča o nakupu predmetov večje vrednosti,
sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, potrdil in nagrad zaslužnim članom Zveze,
odloča o vseh drugih zadevah v Zvezi, za katere ni v tem statutu določeno, da je zanje pristojen drug organ,
določa pravice, dolžnosti in veljavnost članstva začasnim članom,
določa pravice in dolžnosti posameznikov, ki niso člani včlanjenega društva.
25. člen

Panoge
Zveza ima 5 stalnih panog:






Ultimate,
Beach ultimate,
Disk golf,
Freestyle,
Doble disc court,

IO lahko ustanovi tudi dodatne panoge. Predstavnike društev v posamezni panogi in njihovo število določi IO.
Način in obseg delovanja panog določi IO v skladu z veljavnimi pravilniki in zakoni. Skupščina Zveze v letnem
finančnem planu določi višino finančnih sredstev, ki jih dobi posamezna panoga.
26. člen
Tajnik Zveze
Tajnika voli in imenuje skupščina za dobo petih let. Za svoje delo je odgovoren predsedniku Zveze in skupščini.
Tajnik opravlja strokovno tehnično in administrativno delo, ter koordinacijo med organi Zveze. Vodi evidenco
članov. Tajnik hrani arhiv, razen knjigovodske dokumentacije.
27. člen
Blagajnik Zveze
Blagajnika voli in imenuje skupščina za dobo petih let. Za svoje delo je odgovoren predsedniku Zveze in
skupščini.
Blagajnik ima naslednje naloge:
 vodi knjigo prihodkov in odhodkov Zveze,
 sprejema vplačila za Zvezo in pobira članarino,
 obvešča IO o finančnem stanju Zveze,
 izvršuje plačila Zveze,
 ureja in arhivira knjigovodske listine in druge dokumente , ki so podlaga za izplačila oz., ki izkazujejo
finančne spremembe v Zvezi,
 hrani finančne dokumente, na podlagi katerih je Zveza pridobila materialna sredstva (inventar in opremo)
in listine, po katerih je ta sredstva odtujilo,
 izdela bilanco stanja in izkaz uspeha (zaključni račun) po veljavnih računovodskih standardih,
 nudi strokovno pomoč pri postopkih v Zvezi, ki imajo vpliv na materialno poslovanje ali bilanco stanja.
Blagajniku lahko za posamezna opravila pomagajo od njega angažirani fizični člani na blagajnikovo odgovornost.
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje
Zveze, če to ni povezano z dodatnimi stroški.
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DISCIPLINSKI POSTOPEK
28. člen
Disciplinske kršitve
Disciplinske kršitve so dejanja na akcijah Zveze in pri rekreaciji v lastni režiji, ki predstavljajo kršitev pravil Zveze
in drugih pravil, etike in predpisov, ki veljajo v določenem okolju ter dejanja, ki motijo normalno funkcioniranje
Zveze, ali ki krnijo ugled Zveze in športnega vedenja.
Lažje kršitve so:
 nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev ali funkcij v Zvezi,
 malomarno ravnanje z opremo Zveze, ko še ne nastane na njej opazna poškodba.
Težje kršitve so:
 povzročitev težje nesreče,
 kršitve določb statuta ali pravil finančno-materialnega poslovanja,
 neizvrševanje sklepov organov Zveze,
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Zveze,
 dejanja, s katerimi je Zvezi prizadejana materialna škoda,
 širjenje neresničnih vesti ali vnašanje nereda v Zvezo.
29. člen
Disciplinski ukrepi
Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:
 opomin,
 javni opomin,
 izključitev.
Skupščina izbere disciplinski ukrep glede na težo posledic kršitve, stopnjo krivde in okoliščine, v katerih je bilo
dejanje storjeno.
Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil Zvezi škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode ugotovi IO.

REPREZENTANCE
30. člen
Udeležba in nastopanje za državno reprezentanco Slovenije je največja čast za vsakega posameznika. Naloga
vsakega posameznika v reprezentanci je, da stori vse kar je v negovii moči za čim boljši uspeh reprezentance.
31. člen
Vodstvo reprezentance sestavljajo:
 trener reprezentance
 pomočnik trenerja
 ostalo osebje (tajnik, zdravnik, fizioterapevt,…)

32. člen
Glavnega trenerja posamezne reprezentance imenuje in razrešuje skupščina na predlog IO. Pomočnika trenerja
posamezne reprezentance si določi glavni trener sam. Njun mandat traja 1 leto, razen če IO v razpisu določi
daljši ali krajši mandat.
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Trenerji reprezentanc samostojno vodijo strokovno delo v okviru reprezentance in odgovarjajo za delo in
rezultate reprezentance.

DELOVANJE ZVEZE
33. člen
Za zagotovitev rednega dela lahko Zveza zaposli strokovne in administrativne delavce za določen ali nedoločen
čas.
O zaposlitvi delavcev, pogojih zaposlitve, plačah in drugih vprašanjih glede zaposlitve, odloča IO.
Delo strokovnih in administrativnih delavcev Zveze nadzira in usklajuje predsednik Zveze.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

34. člen
Viri dohodkov
Viri dohodkov Zveze so:








članarina,
prostovoljni prispevki posameznikov,
darila in volila posameznikov,
dohodek iz dejavnosti Zveze in iz naslova materialnih pravic,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
namenska nakazila športnih zvez in javna sredstva državnih organov, lokalnih skupnosti in drugih,
drugi viri.
35. člen

Finančni plan
Zveza razpolaga s finančnimi viri v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na
redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo finančno poročilo. V okviru razpoložljivih prihodkov
izvršuje finančni plan predsednik Zveze z vzpostavljanjem dolžniških in upniških razmerij s tretjimi osebami.
36. člen
Finančno poslovanje
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Zveze. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu
z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.
37. člen
Premoženje Zveze
Zveza ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last Zveze vpisana v inventarno knjigo. Premično
premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika Zveze, premično
premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa IO in nepremičnine le na podlagi sklepa skupščine.
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Vsi, ki hranijo dokumentacijo o delu Zveze in tisti pri katerih listine iz poslovanja Zveze nastajajo, so jih dolžni
izročiti tajniku Zveze.

PRENEHANJE ZVEZE
38. člen
Zveza lahko preneha:
 po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino,
 po samem zakonu.
Predsednik o prenehanju Zveze v 30. (tridesetih) dneh od sprejema sklepa obvesti člane, organ, kjer je bila
Zveza registrirana ter finančne in druge institucije, s katerimi je Zveza sodelovala.
39. člen
V primeru prenehanja obstoja Zveze sprejme IO sklep o prenosu premoženja na člane Zveze.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Vsi drugi akti in organi Zveze morajo biti usklajeni z določili tega statuta v roku enega leta od njegove
uveljavitve.
41. člen
Ta statut je sprejela skupščina Frizbi zveze Slovenije na svoji seji 8. oktobra 2016 in velja od 1. januarja 2017
dalje.

Anže Zorman,
predsednik FZS
___________________
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