ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 12.07.2022 ob 18:00 uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan Maučec, Marjan
Štiblar, Martin Mesarič, Boštjan Stanko, Daniel Zadravec (TD Lipovci).
Opravičeno odsotni: Luka Vegič
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal
naslednji dnevni red:
1. Hokejska noč 2022
2. Odprte stvari
3. Razno
Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato so ga soglasno sprejeli. Seja se je
nadaljevala s prvo točko dnevnega reda.
1. Hokejska noč 2022
G. Maučec Franc je predlagal, da se gre skozi stvari, ki smo jih imeli v preteklosti in nato samo
dodamo na seznam, kar je še potrebno urediti.




















PRIJAVA PRIREDITVE na UE in POLICIJO (uredi F. Maučec);
PROŠNJA ZA POKOŠENO TRAVO - PARKIRIŠČE ZA KOMBIJE/AVTE (na Komuni
uredi D. Zadravec, F. Maučec pokliče g. Mesariča za košnjo trave in uporabo parkirišča);
ŠOTOR (D. Zadravec rezervira šotor, dogovorimo se, da se glavni šotor postavi v
četrtek, dne 25.8.2022, zato se takrat povabi tudi sodelavca s Komune, postavljamo in
pospravljamo vsi, poleg glavnega šotora se postavi še en šotor, kjer bo potekalo
tekmovanje v kuhanju bučnega golaža);
KLOPI in MIZE (miz in klopi je dovolj, potrebno bi bilo pregledati ali so poškodovane
in jih zamenjati);
POSTAVITEV ŠANKA (F. Maučec predlaga, da se postavi šank/jurček za točenje
koktejlov in žganih pijač, kontaktira se E. Kousa za postavitev, M. Štiblar in S. Škafar
sta zadolžena za pripravo koktejlov);
IZPOSODITI BLAGAJNE (F. Maučec se dogovori za izposojo 3 blagajn);
LETAKI (uredi M. Štiblar, nekaj dni pred prireditvijo se raznosijo letaki po vasi);
OGLAŠEVANJE (obvesti se F. Cigana, da se objavi prispevek v Lipouski potici, reklama
se objavi tudi na K3);
SREČOLOV (prošnja je objavljena na spletni strani, nabrati čim več srečk, zbira se na
igrišču, prodajamo po ceni 3€ za srečko);
HRANA IN PIJAČA (nabavi se pijača preko Mercatorja, D. Maučec in D. Zadravec bosta
nabavila meso, oblikuje se nov cenik v slovenščini in angleščini, določili smo tudi nove
cenike pijače in jedače);
MUZIKA (dogovorjeno z Pomurskih 5 Kvintet, imeli bodo urejeno ozvočenje v šotoru)
OZVOČENJE ZA IGRIŠČE (G. Zajc prosi za ozvočenje za napoved tekem in rezultatov
A. Pivarja);
DOLOČITI OSEBO, KI BO SKRBELA ZA NAPOVED EKIP in REZULTATOV
(naknadno določimo 2 osebi);
POBIRANJE PRIJAVNINE (na dan prihoda bo prijavnino pobirala Mateja Berden);
KAMPIRANJE EKIP (ekipe, ki si želijo postaviti svoj šotor lahko kampirajo na prostoru za
tribuno, v primeru slabega vremena lahko šotore postavijo pod drugi šotor, ko se bo
zaključilo tekmovanje v kuhanju bučnega golaža);
DELEGATI (določiti kdo bodo delegati, poskrbeti za štoparice in upravljanje s
semaforjem (L. Tinev, B. Smodiš);
SODNIKI (člani ekipe HK Lipovci poskrbijo, da je pri vseh ekipah zagotovljen sodnik,
piščalke, kartoni);
TRENERJI (kdo bo vodil naše selekcije - B. Pavlinjek, M. Tratnjek, A. Baker?);















VODJA TEKMOVANJA HN 2022 (vodja tekmovanja bo B. Stanko, nadomešča pa L.
Vegič);
SKRBNIK IGRIŠČA (R. Tratnjek bo poskrbel, da se bo zalilo igrišče, upoštevati pri
razporedu);
SEMAFOR ZA REZULTATE (izobesiti, sprobati ali vse deluje);
NAMESTITI BANDE NA SREDINI IGRIŠČA;
PRIPELJATI 4 MARELE + 4 KLOPI za igrišče;
IZOBESITI OGLASNO DESKO;
NAREDITI RAZPORED in OBVESTITI EKIPE IN NOVINARJE (uredita F. Maučec in
B. Stanko);
NAROČITI MEDALJE IN POKALE (v vsaki selekciji nagrada za prva 3 mesta; napis Hokejska noč 2022 - Lipovci, 27.8.2022-28.8.2022; obvestiti TILIA PRINT – uredi F.
Maučec);
POSKRBETI ZA VEČJO KOLIČINO LEDA (poškodbe; lahko se kupil na MOL črpalkah);
POSLATI OPOMNIK EKIPAM (pošlje se 1.8.2022, uredi G. Zajc, poslati tudi F.
Maučecu, ki bo kontaktiral ekipe preko telefona);
PRODAJA KOKIC IN NAPIHLJIVIH IGRAL (dogovorjeno z zunanjim izvajalcem);
OBVESTITI SALIJA O PRODAJI SLADOLEDA (uredi G. Zajc).
PO KONCU TURNIRJA SE POŠLJE ZAHVALA (uredi G. Zajc).

NASLEDNJI SESTANEK ZA HOKEJSKO NOČ 2022, bo v soboto, 13.8.2022 ob 16:00 uri
na igrišču v Lipovcih, kjer bodo povabljeni VSI člani kluba, ki bodo želeli pomagati.
Po sestanku sledi spretnostni poligon, igranje trojk na male gole in piknik.
2. Odprte stvari.
B. Stanko bo uredil prijavo ekip za novo tekmovalno sezono 2022/2023. Prijavili bomo selekcije
U10, U14, U17, ČLANE in VETERANE. Glede ČLANIC pustimo odprto do 17.8.2022, ko se
opravijo dodatni razgovori s potencialnimi članicami ekipe.
V teku je pridobivanje dokumentacije za seznam Upravičencev donacij od dela dohodnine (uredi
F. Maučec in M. Berden).
Z. Stanko bo pregledal TORBO ZA PRVO POMOČ, saj manjkajo nekatere stvari, nekatere stvari
je potrebno tudi zamenjati.
Začetek treningov ČLANSKE EKIPE IN OSTALIH SELEKCIJ HK LIPOVCI BO V TOREK, 16.8.2022.
Razmisliti je potrebno ali se bomo drugo leto prijavili na EVROPSKO PRVENSTVO, glede na to,
da je delovanje slovenske reprezentance pod vprašajem. Zaenkrat odločitev preložimo na
kasnejši sestanek UO HK Lipovci.
3. Razno
Odločili smo se, da bomo v soboto, dne 13.8.2022 ob 16:00 uri imeli sestanek za HN 2022, po
sestanku sledi piknik, sproščeno druženje, spretnostni poligon in igranje trojk na male gole.
Glede muzike za 60. let HK LIPOVCI smo pridobili številne ponudbe, do naslednjega sestanka
se dogovorimo za rezervacijo.
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.
zapisal: Gorazd Zajc

