ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 13.3.2018 ob 18:00 uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Robert Mesarič, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan
Maučec, Boštjan Erjavec.
Opravičeno odsotni: Janez Vegič, Marjan Štiblar.
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal
naslednji dnevni red:
1. Popravilo igrišča
2. Iskanje sponzorjev za Evropsko prvenstvo
3. Objava člankov v tiskanih medijih
4. Predstavniki v organih ZHNTS
5. Predstavitev hokeja na travi na OŠ Beltinci
6. Evropsko prvenstvo v hokeju v Lipovcih
7. Seznanitev s prihodom Petara Katovski
8. Povišanje vadnine
9. Oglasna deska v klubskih prostorih
10. Reševanje problema glede g. Uroša Stanko
11. Razno
Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato se je seja nadaljevala s prvo točko
dnevnega reda.

1. Popravilo igrišča
Predsednik kluba g. Franc Maučec je podal kratko obrazložitev korespondence z izvajalcem,
ter predstavil težave, ki se pojavljajo. Po zadnjih dogovorih naj bi se sanacija igrišča začela
v začetku aprila. S strani izvajalca je bil podan predlog, da se na igrišču izvrtajo dodatne
luknje v drenažo, ter da klub pri sanaciji zagotovi delavno silo in potrebno opremo.
Izvajalec je seznanjen, da mora biti igrišče do Evropskega prvenstva, ki bo 17.5.2018
sanirano.
OU se z navedenim strinja ter čaka na odgovor izvajalca.
2. Iskanje sponzorjev za Evropsko prvenstvo
Predsednik g. Franc Maučec je predlagal, da se tudi letos za Evropsko prvenstvo skuša
pridobiti čim več sponzorskih sredstev. Glede na izkušnje iz lanskega leta je bila predlagana
tudi okvirna cena za sponzorsko-marketinško sodelovanje.
Pri pridobivanju sponzorjev je podan predlog, da se skuša pridobiti čim več zunanjih
sponzorjev (ki niso iz Lipovec).
Aktivnosti pri tej točki:
-

Obrazec za sponzorska sredstva je potrebno objaviti na spletni strani kluba.
Do 19.3.2018 je potrebno preko epošte poslati spisek tistih sponzorjev, do katerih
bodo šli določeni posamezniki.

3. Objava člankov v tiskanih medijih
Ugotavlja se, da v zadnjem času ni bilo v tiskane medije poslanih nobenih člankov o
delovanju HK Lipovci. Tu so mišljeni predvsem Mali rijtar, Lipovska potica.

Aktivnosti v zvezi te problematike:
-

-

-

g. Robert Mesarič je povedal, da bo za objavo v omenjenih medijih v bodoče
poskrbel.
potrebno je določiti nekoga, ki bi napisal kratke povzetke s tekem mlajših selekcij U10 in U-13. Predlagan je bil g. Marjan Štiblar, ki bi poskrbel za fotografski material in
mogoče napisal kakšno vrstico. Pri pisanju reportaž in člankov je dobrodošla vsaka
pomoč.
Zaradi lažjega obveščanja se mora v čim krajšem času narediti seznam vseh aktivnih
članov, v katerem bodo enaslovi in telefonske številke. Seznam se bo obesil tudi v
klubskih prostorih.
Zaradi ažuriranja spletne strani HK Lipovci je potrebno narediti fotografije predvsem
novih članov in posodobiti sezname za igralce v kategorijah U-10 in U-13.
Vsa dokumentacija za objavo na spletni strani se pošilja na enaslov od g. Boštjan
Stanko bostjan.stanko@gmail.com

4. Predstavniki v organih Zveze za hokej na travi
Predsednik g. Franc Maučec je podal opažanje in izrazil zaskrbljenost nad tem, da v organih
Zveze za hokej na travi HK Lipovci nima nobenega predstavnika. Težave se pojavljajo tudi
pri sodnikih in delegatih.
Aktivnosti za rešitev problematike:
-

-

Kot predstavnika za organe v Zvezi se poleg g. Franc Maučec, predlagajo še g. Zlatko
Stanko in g. Dušan Maučec.
Glede reševanja problematike glede sodnikov se predlaga, da se na naslednji termin
izobraževanja pošlje čim več igralcev iz selekcije U-13 in zraven še kakega igralca iz
članske vrste.
Tudi za delegate je potrebno pridobiti še kakšnega člana. Predlagana sta bila Luka
Tinev in Boštjan Smodiš.

5. Predstavitev hokeja na travi na OŠ Beltinci
Dne 7.4.2018 bo na OŠ Beltinci v okviru projekta Šport špas sodeloval tudi HK Lipovci.
Aktivnosti glede predstavitve:
-

-

Ga. Karmen Mlinarič bo kontaktirala ravnateljico OŠ Beltinci ga. Matejko Horvat in se
pozanimala o tem, kako bo sama prireditev potekala in kakšne so naloge HK Lipovci
pri izvedbi predstavitve.
V okviru predstavitve bi se lahko povabilo zainteresirane otroke na hokejski kamp, ki
bo potekal zadnji vikend v avgustu v Lipovcih.
Izdelati je potrebno plakat za katerega poskrbi g. Marjan Štiblar.
Izdelava letakov, ki bi se delili na predstavitvi.

6. Evropsko prvenstvo v hokeju v Lipovcih
Približuje se Evropsko prvenstvo skupine Challenge II katero bo potekalo od 17.5. do
20.5.2018 na igrišču HK Lipovci, zato je potrebno določiti datum sestanka vseh članov HK
Lipovci.
Aktivnosti v tej točki:
-

Določil se je datum sestanka članov HK Lipovci in sicer v torek, dne 27.3.2018 ob
19:00 uri na igrišču v Lipovcih.
Vabila članom bosta po epošti posredovala ga. Mojca Rajbar in g. Gorazd Zajc.

7. Seznanitev s prihodom Petara Katovski
Prihod bolgarskega igralca je predviden za 4.4.2018, ko bo prispel na Mariborsko letališče.
Ostal bo do konca junija.
Aktivnost v tej točki:
-

-

Da bi se omenjenega igralca izkoristilo v čim večji meri bosta g. Franc Maučec in g.
Gorazd Zajc okvirno sestavila selekcije s predvidoma 8 - 9 igralci. Treningov bi bilo
več.
Aktivno se pristopi k problemu iskanja vratarja za mlajše selekcije. V zvezi s tem se
opravijo razgovori s starši otrok in samimi otroci. Pripravljenost za delo z vratarji je
izrazil g. Robert Mesarič, ki bi, če bi bila potreba, pomagal g. Petaru Katovskemu.

8. Zvišanje vadnine
Prisotni člani UO so soglasno podprli predlog glede zvišanja vadnine, za obdobje od aprila do
junija 2018 (to je za obdobje, ko bo otroke treniral g. Petar Katovski). Za omenjeno obdobje
bo znašal mesečni prispevek za enega otroka 15€, če pa sta z iste družine dva otroka, pa je
znesek za drugega otroka 10€.
Opozorjeno je bilo, da se vadnina ne poravnava tekoče. V izogib nevšečnostim je bilo
predlagano, da se bo vadnina pobirala od 15. do 20. dne v mesecu. Pobira še nadalje ga.
Mojca Rajbar.
Pri tej točki je bil podan tudi predlog, da se preveri možnost namenitve 0,5% dohodnine za
HK Lipovci. Glede postopka in izvedbe se bo g. Franc Maučec pozanimal pri računovodstvu.
Sledi objava linka na spletni strani kluba in ponuditev obrazca krajanom skupaj ob koledarju
ob koncu leta.
9. Oglasna deska v klubskih prostorih
Predvidena je izdelava oglasne deske v klubskih prostorih. Služila bo za obvestila, na njej
bodo objavljeni statut kluba, vsi člani kluba, kontaktni podatki, evidenca treningov,…
Domenili smo se tudi, da se statut kluba, kot tudi zapisniki sej objavijo na spletni strani HK
Lipovci.
10. Reševanje problema glede g. Uroš Stanko
Glede na prejeto kazen s strani Evropske hokejske zveze za omenjenega igralca je UO HK
Lipovci sprejel sklep, da se v izogib dodatnim zapletom in prejemu morebitnih novih sankcij
posreduje na ustrezne naslove zapisnik in dokazila o opravljenih nalogah kot izhaja iz izreka
kazni. V zvezi s tem se opravi razgovor z g. Uroš Stanko in se najde primeren termin in
način izvedbe. Predlagan je bil datum 7.4.2018, ko je na OŠ Beltinci predstavitev hokeja na
travi.
11. Razno
a)
Sprejeta je bila odločitev, da bo HK Lipovci v terminu od 16.6. do 17.6.2018 z
selekcijama U-10 in U-12 sodeloval na turnirju, katerega organizira HK Trešnjevka iz
Zagreba. Prijavili bi dve ekipi U-10 in eno ekipo U-12.
Aktivnosti glede turnirja:
-

ga. Mojca Rajbar pošlje po elektronski pošti staršem otrok obvestilo in zbere podatke
o tem, koliko otrok bi šlo na omenjeni turnir. Rok za prijavo na turnir je 15.4.2018.

b)
Predlagano je bilo, da bi se priredil enodnevni turnir za mlajše selekcije U-10 in U-12
tudi v Lipovcih, saj mlajšim selekcijam primanjkuje tekem. Predlagan termin je 2. ali 3. junij
2018. Povabilo bi se selekcije iz Hrvaške in Slovenije (Mladost, Zelina, Desinić, Zrinjevac,
Moravske Toplice, Predanovci, …).
Predlagan je bi okvirni plan dela oziroma aktivnosti do konca leta, na katerega UO HK
Lipovci ni imel pripomb.
- Z veteransko ekipo se odpravi tudi letos na turnir v Subotico,
- glede odhoda v Subotico z mlajšimi selekcijami v jeseni, se počaka na povabilo, in se
potem sprejme odločitev,
- organiziral se bo hokejski kamp za otroke in sicer v zadnjem vikendu avgusta (petek,
sobota in nedelja). Želja je, da bi z leti to postal tradicionalni kamp.
Okvirni spored bi bil:
● v petek bi se odigrala kakšna tekma, sledil bi kakšen izlet, kopanje, pica, ….otroci
bi prespali ob igrišču, (petek bi bil namenjen v prvi vrsti za domače igralce),
● v soboto bi bil turnir za mlajše selekcije in veterane. Sledila bi zabava z živo glasbo
● nedelja – odigrale bi se preostale tekme in zaključek kampa.
Aktivnosti v zvezi organizacije kampa:
- potrebno je rezervirati šotor na Občini Beltinci, poiskati primernega izvajalca za
sobotno zabavo.
- glede naročanja hokejske opreme je bil podan predlog, da se večji nakupi opravijo pred
začetkom vsake sezone (zimske ali letne) in se oprema popolni do prvih tekem. V ta
namen se lahko uporabi tudi oglasna deska v klubskih prostorih oziroma se sporoči to ga.
Mojci Rajbar.
- opravi se prevzem blagajne od g. Zlatka Stanko, katero bo prevzela ga. Mateja Berden
- Podan je bil predlog, da se gre počasi v iskanje novega trenerja članske ekipe, ki bi bil v
pomoč dosedanjemu trenerju. Sledijo razgovori z morebitnimi kandidati.

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri
zapisal: Boštjan Erjavec

