ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum:13.2.2019 ob 18. uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Marjan Štiblar, Robert
Mesarič, Boštjan Erjavec.
Opravičeno odsotni: Janez Vegič , Dušan Maučec
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.

Občni zbor HK Lipovci
Registracija igralcev iz Pakistana
Krvodajalska akcija
Turnirji mlajših selekcij
Delovna akcija
Prireditve v letu 2019
Razno

Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato so ga soglasno sprejeli. Seja se je
nadaljevala s prvo točko dnevnega reda.
Seja UO HK Lipovci je potekala preko dialoga vseh članov, zapisani so izvlečki povedanega.
1. Občni zbor HK Lipovci
Soglasno je bil sprejet predlog, da se občni zbor izvede v petek, 1.3.2019 ob 18:00 uri v
Vaškem domu v Lipovcih. Potrebno je rezervirati dvorano, za kar poskrbi g. Franc Maučec.
Vabila se preko pošte posredujejo županu, KS Lipovci, vsem predstavnikom društev in klubov
v Lipovcih. Člane HK Lipovci se obvesti preko elektronskih sporočil, objavi se novica na fb
strani in spletni strani HK Lipovci.
Soglasno je sprejeto, da članarina ostaja 20€ in se pobere v čim večjem številu na samem
občnem zboru.
Za organizacijo hrane in pijače na občnem zboru poskrbi g. Dušan Maučec.
2. Registracija igralcev iz Pakistana
HK Lipovci je uspel pridobiti vsa ustrezna dovoljenja za registracijo dveh pakistanskih
igralcev. S strani Pakistanske zveze za hokej smo pridobili dovoljenje za registracijo igralcev,
pridobili smo pozitivno mnenje Evropske hokejske zveze, urejajo se zadnje podrobnosti na
Zvezi za hokej na travi Slovenije. Igralca sta v postopku pridobivanju delovna vize, nakar
sledi registracija za HK Lipovci. Planiran prihod igralcev je 15.4.2018. Urejajo se še zadnje
podrobnosti glede nastanitve igralcev.
3. Krvodajalska akcija
Krvodajalska akcija v organizaciji HK Lipovci je glede na to, da je bila organizirana tokrat
prvič, uspela. Akcije se je udeležilo sedem članov HK Lipovci. Dogovorjeno je bilo, da se
skuša z akcijo nadaljevati in privabite še kakšnega člana več ob naslednjih terminih.
Glede krvodajalske akcije je potrebno v občinsko glasilo Mali ritar posredovati članek in ga
opremiti s fotografijami.

4. Turnirji mlajših selekcij
Prejeli smo vabilo na hokejski turnir v kategorijah U10, U12 in U14, katerega nam je
posredoval hokejski klub Club Slavia Hradec Králové. Turnir bo potekal od 17. do 19. maja

2019. Staršem otrok se preko epošte posreduje vabilo organizatorja.
Zaradi pravočasne prijave na ta turnir se bo odločitev o udeležbi sprejela na občnem
zboru.
5. Delovna akcija
Člani HK Lipovci bomo pripravili in očistili igrišče ter okolico igrišča pred začetkom
spomladanskega prvenstva v sklopu delovne akcije, katero bo organizirala KS Lipovci. V
kolikor se nas bo akcije udeležilo večje število članov, bomo z delom pomagali tudi na ostalih
lokacijah po KS Lipovci.
6. Prireditve v letu 2019
-

Prireditev ob 1. maju

V letošnjem letu se bo prireditev ob prvem maju premaknila iz 30. aprila na 1. maj. Razlog je
100 letnica gančkega majoša. HK Lipovci in letnik rekrutov so kot organizatorji prireditve z
občino Beltinci dosegel načelni dogovor, da se prireditev prestavi na prvi maj. Šotor za
prireditev se iz Gančanih pripelje v Lipovce zjutraj prvega maja.
Urediti je potrebno še podpis pogodbe z glasbenim izvajalcem, kateri bo tokrat Vikend band.
Predstavnik HK Lipovci bo z županom opravil pogovor glede prvomajske prireditve, dogovoril
dokončne podrobnosti in hkrati zaprosil za morebitno donacijo ob odhodu na Evropsko
prvenstvo.
-

Hokejska noč 2019

Izbran je glasbeni izvajalec na prireditvi, s katerim je potrebno podpisati pogodbo. Letos smo
se odločili za kvintet Pomurskih 5.
Potrebna je rezervacija prireditvenega šotora in vpis dogodka med občinske prireditve v letu
2019.
O nadaljnjih aktivnostih pri izvedbe Hokejske noči ter o razdelitvi del in nalog se bomo
dogovorili na eni izmed naslednjih sej UO HK Lipovci.
7. Razno
-

Ocena glede pravkar končanega dvoranskega prvenstva je pozitivna. Zadovoljni smo z
rezultati, obiskom na tekmah, športnim navijanjem. Nekaj besed je bilo o tem
spregovorjenih tudi na zaključku v gostilni Vrtnica.

-

Podana je bila pohvala za slikovni prispevek z dvoranskega prvenstva.

-

obstaja možnost odhod navijačev na Evropsko prvenstvo skupaj s člansko ekipo. Navijači
si morajo sami zagotoviti prenočišče. Prijave so možne do občnega zbora. Na podlagi
prijav sledi rezervacija primerno velikega avtobusa.

-

Uredile so se še zadnje formalnosti glede licenciranja igralcev v mlajših selekcijah. Pred
pričetkom pomladanskega dela prvenstva je potrebno preveriti starost mlajših igralcev in
jih uvrstiti v ustrezne kategorije.

-

Izvedel se bo sestanek z Zvezo, igralci in trenerjem g. Petar Katovski v zvezi
ustanavljanja reprezentance v kategoriji U16 in njenega odhoda na turnir v Bolgarijo.

-

Podana je bila pripomba na odhod oz. neigranje nekaterih igralcev iz članske ekipe.
Poiskati je potrebno vzroke in skušati čim več igralcev priključiti nazaj v ekipo.

-

Po opravljenem pogovoru z opremljevalcem športne opreme Joma se sklene, da se gre v
postopno menjavo dresov in ostale opreme.

-

Na igrišču v Lipovcih bo v terminu od 29.7 do 3.8.2019 potekalo Evropsko prvenstvo
skupine III v Lipovcih za članice. Sledi dogovor z Zvezo o podrobnostih glede same
organizacije prvenstva.

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri
zapisal: Boštjan Erjavec

