
ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 
 

Datum: 12.7.2018 ob 19. uri, klubski prostor HK Lipovci 

 

Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan Maučec, Janez 

Vegič, Boštjan Erjavec. 

 

Opravičeno odsotni: Robert Mesarič, Marjan Štiblar 

 

Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

1. Hokejski krožek na OŠ Beltinci 

2. Hokejska noč 

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. Hokejski krožek na OŠ Beltinci 

 

V tej točki sta se seji UO HK Lipovci pridružila še g. Gorazd Tivadar in g. Slavko Pivar. 

 

G. Gorazd Tivadar je povedal, da sta z g. Slavko Pivar opravila razgovor z ravnateljico OŠ 

Beltinci ga. Matejka Horvat, kateri sta predstavila željo, da bi HK Lipovci imel v naslednjem 

šolskem letu krožek hokeja na travi. Ravnateljica je pozitivno sprejela ponujeni krožek in 

povedala, da HK Lipovci krožek lahko organizira in tudi izvaja. Ravnateljica je HK Lipovci tudi 

zastonj ponudila napihljivo halo v terminu od 12:30 do 15:00 ure. 

 

Cilj HK Lipovci je preko krožka pridobiti čim več otrok, predvsem na razredni stopnji, ki bi se 

naučili osnov hokeja na travi. Dolgoročnejši cilj je, da se vsaj nekaj otrok preko krožka 

priključi treningom hokeja v Lipovcih, ter se tako poveča tudi članstvo in posledično formira 

še kakšna selekcija mlajših igralcev. 

  

Aktivnosti v zvezi hokejskega krožka na OŠ:  

- Hokejski krožek bo izvajal g. Petar Katovski. Zaprošen je bil, da prinese vsa dokazila o 

dokončani izobrazbi, katera bomo predložili ob prijavi krožka.  

- Sestaviti prijavnico za hokejski krožek, pripraviti izjavo glede varovanja osebnih 

podatkov otrok. 

- preveriti možnost sofinanciranja krožka s strani Zveze za hokej na travi. 

- Predstavitev hokeja na travi ob 40 letnici pouka na "novi šoli", katera bo v soboto, dne 

1.9.2018. 

 

2. Organizacija hokejske noči 

 

Predsednik g. Franc Maučec je povedal, da aktivnosti v zvezi z organizacijo že potekajo. 

Izbran je že izvajalec za sobotno zabavo in sicer ansambel Roka Žlindre, tečejo tudi aktivnosti 

v zvezi rezervacije šotora. Prispele so že tudi prve prijave ekip. Dogovorili smo se tudi, da 

bomo skušali organizacijo turnirja izpeljati kar se da profesionalno, saj želimo, da se ekipe v 

Lipovcih dobro počutijo in se tudi v naslednjem letu vrnejo. Temu primerno bomo sestavili 

tudi jedilnik ter cenik hrane in pijače, kateri ne bo temeljil zgolj na hitrem zaslužku. 

 

Aktivnosti v zvezi Hokejske noči:  

- Potrebno je izdelati prošnjo za srečelov. Na prošnjo bi dopisali, da so sredstva iz srečelova 

namenjena za nakup defibrilatorja.  Prošnjo pripravi g. Gorazd Zajc. 

- Prijava prireditve ustreznim organom. 

- Ponuditi prenočišča gostujočim ekipam. 



- Povabi se g. Salija iz sladoledarne Mango, kateri je izrazil pobudo, da bi na prireditvi v 

soboto in nedeljo prodajal sladoled. 

- Pripraviti jedilnik za dva dni in sicer enega za hokejski kamp ter drugega za zabavo in 

naročiti ustrezno količino sestavin. 

- Vključiti je potrebno tudi generacijo rekrutov, kateri bi pomagali pri sami organizaciji 

prireditve. 

- razmisliti o izdelavi majic z napisom Hokejska noč. 

 

Program Hokejske noči: 

Petek:  

- Kot je bilo že dogovorjeno se našim mlajšim igralcem pripravi nekakšen izlet, po izletu 

pa kampiranje na igrišču HK Lipovci. Igralci prespijo noč iz petka na soboto v šotorih. 

Za šotore morajo igralci poskrbeti sami. 

Sobota: 

- Izvedba turnirja, kateri bi se odvijal predvidoma od 12:00 do 19:00 ure. 

- Izvedba zabave (veselice), ki je predvidena od 20:00 do 2:00 ure. 

Nedelja: 

- Zaključek turnirja ter podelitev medalj in priznanj. 

 

3. Razno 

 

- Potrebno je razmisliti o izbiri glasbenega izvajalca za Hokejsko noč v letu 2019. 

 

- Objavljanje dogodkov na spletni strani kluba je ažurno, članki in dogodki za objavo se še 

nadalje pošiljajo g . Boštjan Stanko. Objava dogodkov na družbenih omrežjih ni dovolj hitra, 

zato je bila dana pobuda, da se dogodki objavljajo bolj tekoče. Mogoče bi bilo potrebno še 

določiti kakšnega člana HK Lipovci za sprotno objavljanje dogodkov. 

 

- Glede objave člankov v tiskanih medijih se ugotavlja, da v zadnji številki Malega ritara ni 

bilo članka s strani HK Lipovci. Dana je pobuda, da se članki pošiljajo ažurno. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri 

 

zapisal: Boštjan Erjavec 


