ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 7.6.2018 ob 18:30 uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Robert Mesarič, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan
Maučec, Marjan Štiblar, Boštjan Erjavec.
Opravičeno odsotni: Janez Vegič
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal
naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 1. seje UO HK Lipovci
Registracija in licenciranje vseh igralcev HK Lipovci
Nakup defibrilatorja (AED)
Organizacija Hokejske noči in hokejskega kampa
Petar Katovski – podaljšanje sodelovanja
Udeležba na turnirju v Trešnjevki
Evropsko prvenstvo 2019
Razno

Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato so ga soglasno sprejeli.
nadaljevala s prvo točko dnevnega reda.

Seja se je

1. Potrditev zapisnika 1. seje UO HK Lipovci
Na zapisnik 1. seje UO HK Lipovci ni bilo pripomb, in se ga je kot takega soglasno potrdilo z
dvigom rok.
Nadalje se je v tej točki ugotavljala realizacija sklepov in zadanih ciljev sprejetih na 1. seji UO
HK Lipovci.
- Predsednik g. Franc Maučec je podal poročilo glede sanacije poškodovanega igrišča,
katerega smo s skupnimi močmi uspešno sanirali. Sledi še končni zapisnik z izvajalcem
sanacije in pridobitev dogovorjenega zneska iz pogodbe. Predsednik se je zahvalil vsem, ki so
kakorkoli pomagali pri sanaciji in poudaril, da smo lahko ponosni na opravljeno delo.
- Glede iskanja sponzorjev za Evropsko prvenstvo smo lahko zadovoljni glede pridobljenih
sredstev, saj je glede obilice dela pri sanaciji igrišča in organizaciji samega Evropskega
prvenstva mogoče zmanjkalo nekaj časa in energije za še aktivnejši pristop.
- Glede objave člankov v tiskanih medijih se ugotavlja, da je g. Robert Mesarič napisal in bo
še nadalje pisal potrebne članke za objavo.
- glede predstavnikov v organih ZHNTS se ugotavlja, da sta se g. Franc Maučec in g. Dušan
Maučec udeleževala sej, kjer sta aktivno sodelovala in skušala v organe zveze predlagati tudi
kakšnega člana HK Lipovci, saj smatramo, da opravljeno delo zveze dostikrat ni zadovoljivo in
ažurno opravljeno. Sledijo še nadaljnji pogovori in morebiten dogovor.
- Glede predstavitve hokeja na travi na OŠ Beltinci se ugotavlja, da smo zadane naloge
opravili in uspešno predstavili hokej otrokom OŠ Beltinci. Manjka edino objava kakšne slike in
kratkega povzetka na spletni strani HK Lipovci.
- Evropsko prvenstvo v hokeju v Lipovcih Challenge II smo uspešno zaključili, tako
organizacijsko kot tudi rezultatsko. Prejeli smo tudi nekaj pohval glede same organizacije
prvenstva od gostujočih ekip ter od predstavnikov Evropske zveze. Pohvala v tej točki gre tudi
g. Gorazdu Zajc, kateri je prevzel celotno komunikacijo in koordinacijo s tujimi ekipami,
delagati in sodniki.
- Ugotavljamo, daj je imel prihod g. Petara Katovskega pozitivne učinke in je upravičil naša
pričakovanja. Viden je določen napredek predvsem pri mlajših igralcih, razbremenil je domače
igralce glede treningov, pa tudi sami otroci so zadovoljni z izvedbo treningov.

- Glede vadnine, se ugotavlja, da se obveznosti poravnavajo dokaj tekoče.
- Oglasna deska za klubski prostor je pripravljena in čaka na namestitev. Pred objavo na
oglasni deski je potrebno pripraviti in ažurirati še evidenco vseh članov z kontaktnimi podatki.

Na oglasni deski bo tudi bliten kluba.
- Uspešno smo rešili tudi problematiko kaznovanega igralca g. Uroša Stanko, tako da lahko
omenjeni igralec nemoteno igra tekme za člansko ekipo HK Lipovci.

2. Registracija in licenciranje vseh igralcev HK Lipovci
Zadolži se g. Gorazda Zajc, da naredi vse potrebno, da se pravočasno uredi registracija in
licenciranje vseh igralcev HK Lipovci. Pridobiti je potrebno še manjkajoče podatke predvsem
od najmlajših igralcev, kateri so se nam pridružili v zadnjem času.

3. Nakup defibrilatorja (AED)
Predsednik g. Franc Maučec je predstavil predlog, da bi se na športnem centru HK Lipovci
namestil defibrilator. Ideja je bila pozitivno sprejeta tudi s strani KS Lipovci, katera se je
zavezala, da bo krila polovico zneska nabave defibrilatorja. Zmenili smo se , da g. Gorazd
Zajc zbere ponudbe, nato sledi izbira najprimernejšega modela glede na naše potrebe.
Sklep 1: Soglasno je bil sprejet predlog o nakupu defibrilatirja, kateri se namesti na igrišču v
Lipovcih in katerega bo v polovici zneska sofinancirala KS Lipovci.

4. Organizacija Hokejske noči in hokejskega kampa
Kot je bilo že predlagano v zapisniku 1 .seje UO HK Lipovci, se bo v terminu od 24.8. 2018 do
26.8.2018 organiziral hokejski kamp za mlajše selekcije U10, U13 ter veterane. Želja je, da bi
z leti to postal tradicionalni kamp. Okvirni načrt izvedbe ostaja isti kot smo se že dogovorili.
- V petek bi se za domače igralce pripravil kakšen izlet, kopanje ali obisk kakšne
znamenitosti. Končni dogovor o tem bo sprejet naknadno. Predvideno je, da domači igralci
prespijo noč iz petka na soboto ob igrišču v šotorih.
- V soboto in nedeljo se bo odigral turnir. Za soboto je predvidena tudi zabava z živo glasbo.
Aktivnosti v zvezi organizacije kampa:
- potrebno je rezervirati šotor na Komuni Beltinci, poiskati primernega izvajalca za
sobotno zabavo.
- prijaviti prireditev na Upravni enoti.
- narediti načrt aktivnosti in posredovati prijavnice za prijavo na kamp. Dogovor je bil,
da nalogo prevzame g. Gorazd Zajc.
- prijavnina za prvo ekipo je 50 EUR, druga ekipa z isto selekcijo plača 20 EUR.
- po prispelih prijavnicah (rok 15.8.2018) se naredi razpored tekem in se ga posreduje
prijavljenim ekipam.
- v času trajanja kampa bomo v lastni režiji ponudili tudi prehrano gostujočim ekipam.
- dokončni dogovor o podrobnostih in zadolžitvah pri izvedbi kampa in Hokejske noči je
predviden dva tedna pred samim začetkom, ko se bodo poslala vabila vsem članom
HK Lipovci.
5. Petar Katovski – podaljšanje sodelovanja
Omenjeni igralec je v tem letu vodil treninge mlajših selekcij in igral za člansko ekipo HK
Lipovci. Prisotni člani izrekamo pozitivno mnenje tako glede treningov mlajših selekcij, kot
tudi glede igranja za člansko ekipo.

Veseli smo, da so zadovoljstvo nad treningi pokazali tudi igralci mlajših selekcij, razbremenili
so se določeni igralci domače ekipe, katerim ni bilo potrebno več voditi treningov in
predlagamo, da se skuša g. Petara Katovskega pridobiti za sodelovanje tudi za naslednjo
sezono.
Aktivnosti v zvezi podaljšanja sodelovanja:
-

-

predsednik g. Franc Maučec opravi razgovor z omenjenim igralcem pred njegovim
odhodom domov in mu predstavi naše želje in pričakovanja ter se dogovori glede
finančnega vidika sodelovanja.
finančne obveznosti do igralca je HK Lipovci poravnal v celoti.
v kolikor bi se uspeli dogovoriti za celoletno sodelovanje, bomo ponudili OŠ Beltinci
tudi krožek hokeja na travi.

6. Udeležba na turnirju v Trešnjevki
S selekcijama U10 in U12 se bomo udeležili turnirja, katerega organizira HK Trešnjevka iz
Zagreba in sicer v terminu od 16.6.2018 do 17.6.2018. Imamo nekaj težav s sestavo ekip
zaradi odsotnosti nekaterih igralcev. Nastanitev v Zagrebu je urejena. Nekateri igralci se nam
naknadno pridružijo na turnirju v nedeljo.

7. Evropsko prvenstvo 2019
Potrebno je sprejeti odločitev glede Evropskega prvenstva Challenge II za leto 2019. Bil je
podan soglasen predlog, da se poda prijava za udeležbo na prvenstvu, ne pa tudi prijava za
organizatorja Evropskega prvenstva.
Aktivnosti v zvezi Evropskega prvenstva 2019
-

podati prijavo za udeležbo na Evropskem prvenstvu Challenge II.
glede na to, da gostovanje na Evropskem prvenstvu predstavlja veliko finančno
breme, je bilo predlagano, da se določi pavšalen mesečni znesek za vsakega igralca, ki
bi se udeležil Evropskega prvenstva. Dogovor o višini zneska se opravi med igralci HK
Lipovci

8. Razno
-

-

-

Treningi potekajo do vključno srede 13.6.2018.
vadnina za mesec junij se pobere v celotnem znesku. Del zbranih sredstev se nameni
tudi za igralce HK Lipovci, ki so pomagali pri izvedbi treningov. O višini sredstev sledi
dogovor.
Dogovor je bil, da se z mlajšimi selekcijami prijavimo na turnir Sašo Fajsa, ki bo
potekal od 7.9.2018 do 9.2018, saj tekem mlajšim selekcijam primanjkuje.
podan je bil predlog o odhodu na Nizozemsko predvsem za igralce mlajših selekcij,
kjer bi si ogledali kakšen hokejski center in morebiti odigrali kakšno tekmo. Termin bi
bil nekje v prvi polovici leta 2019. Pridobiti je potrebno okvirne cene prevozov,
nastanitve in ostalih stroškov, nakar sledi odločitev o samem odhodu.
v prostorih HK Lipovci se je nabavil vodomat.
finančnega poročila glede izvedbe Evropskega prvenstva še nimamo, saj čakamo še na
obračun prevozov.
Nismo prejeli še obljubljenih sredstev s strani Zveze za hokej na travi za nabavo
semaforja. Sledi razgovor z Zvezo.

Seja je bila zaključena ob 19:50 uri
zapisal: Boštjan Erjavec

