ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 3.4.2019 ob 19. uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Marjan Štiblar, Janez
Vegič, Dušan Maučec, Boštjan Erjavec.
Opravičeno odsotni: Robert Mesarič
Na seji je bil prisoten tudi Jure Miholič - kot predstavnik rekrutov
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji dnevni
red:

1.
2.
3.
4.
5.

Prireditev ob 1. maju
Mercator Beltinci Ravenka - projekt Radi delamo dobro
Pregled turnirjev za mlajše selekcije (Hradec Kralowe, Trešnjevka, Subotica)
Prihod igralcev iz tujine - članska ekipa
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. Prireditev ob 1. maju
Zaradi 100 letnice gančkega majoša je letos prireditev izjemoma prestavljena iz 30. aprila na
1. maj. Organizacijske aktivnosti potekajo.
Izbran je glasbeni izvajalec in sicer Weekend band. V kratkem sledi podpis pogodbe z
glasbenim izvajalcem.
Seznam okvirnih aktivnosti za izvedbo prireditve:
- Glede prireditvenega šotora sledi dogovor z županom zaradi prestavitve šotora iz Gančan v
Lipovce dne 1.5.2019 v jutranjih urah,
- Prijava prireditve; uredi g. Franc Maučec,
- srečelov; g. Gorazd Zajc pripravi obrazec za pridobivanje dobitkov za srečelov, kateri se
potem natisnejo ter posredujejo rekrutom. Obrazec se preko epošte posreduje tudi članom HK
Lipovci. Dobitki se zbirajo zadnji teden pred prireditvijo v klubskem prostoru HK Lipovci,
- pijača za prireditev se nabavi v Mercatorju Beltinci. Za ustrezno količino blaga poskrbi g.
Dušan Maučec,
- poskrbeti je potrebno za dve davčni blagajni; uredi g. Franc Maučec,
- za pripravo prireditvenega prostora je zadolžen HK Lipovci (mize, klopi, …),
- potrebno je zagotoviti zadostno število strežnega osebja,
- priprava cenika pijače in hrane za prireditev,
- objava dogodka na kabelski televiziji,
- objava dogodka na Fb strani in spletni strani HK Lipovci,
- naročilo reklamnih plakatov za prireditev,
- zagotoviti požarno stražo,
- urediti parkirni prostor v okolici igrišča,
- zaprositi je potrebno g. Zelko Jože za pomoč pri postavitvi mlaja in ureditvi okolice kresa;
poskrbijo rekruti.

Predstavnik rekrutov je povedal, da se bodo pri iskanju dobitkov za srečelov maksimalno
potrudili, obvestili bodo tudi PGD Lipovci za zagotovitev nočne straže, ter aktivno
pomagali pri sami organizaciji.
Glede podrobne razdelitve del in nalog bo pred samo prireditvijo organiziran še sestanek.
Po zaključku prve točke dnevnega reda se je predstavnik rekrutov zahvalil za sodelovanje
in zapustil sejo.

2. Mercator Beltinci Ravenka - projekt Radi delamo dobro
HK Lipovci je bil izbran v projekt Radi delamo dobro, katerega organizira Mercator. V
Mercator trgovini Market Ravenka Beltinci bodo kupci ves april (od 1. do 30. 4. 2019) ob
vsakem nakupu, ne glede na višino nakupa, prejeli poseben žeton. Z njim bodo lahko
oddali glas podpore kateremu izmed treh predlaganih društev oz. organizacij za prejem
donacije v višini 1.000,00 EUR.

V soboto, dne 6.4.2019 bo imel HK Lipovci zaradi omenjene akcije pred trgovino v
Beltincih od 8:45 do 11:00 stojnico. Želimo še bolj približati hokej na travi vsem kupcem
in naključnim mimoidočim, ter jih zaprositi za glas podpore.
Aktivnosti glede stojnice: preko spletne pošte se obvesti člane HK Lipovci o dogodku.
Gospodinje se zaprosi se za nekaj peciva, ki se ga ponudi na stojnici, ostale stvari se
nabavijo v trgovini Mercator. Na stojnici se predstavi tudi reklamni material, ki se ga
vzame v klubskem prostoru. Obvestila članom po epošti pošlje ga. Mojca Rajbar.
Preko Fb strani se tedensko oglašuje dogodek, članom in staršem se pošlje opomnik.

3. Pregled turnirjev za mlajše selekcije (Hradec Kralowe, Trešnjevka, Subotica)
a) Hradec Klalowe
Za INTERNATIONAL YOUTH HOCKEY TOURNAMENT na Češkem v Hradec Kralove, kateri se
bo odvijal od 17. do 19. maja je HK Lipovci prijavil dve ekipi in sicer U10 in U14. Prijavnina je
plačana. Prirediteljem smo sporočili, da iz Lipovec prihaja skupno 50 ljudi. Urejajo se zadnje
podrobnosti glede prenočišča (hostel) in prehrane (organizator ponuja 3 obroke dnevno po
ugodnih cenah). Odhod na Češko je predviden v četrtek 16.5. v popoldanskih urah, saj so v
petek zjutraj že prve tekme.
V najkrajšem času je potrebno rezervirati avtobus. Za rezervacijo poskrbi ga. Mojca Rajbar.
Pred odhodom na turnir se izvede sestanek, kjer se predstavijo okvirni stroški in se
dogovorijo še ostale tehnične stvari glede turnirja.
b) Zagreb
Za turnir, katerega organizira HK Trešnjevka v terminu od 15.6. do 16.6 2019 je HK Lipovci
prijavil tri selekcije in sicer U10, U12 deklice in U14. Na omenjeni turnir odpotujejo igralci
sami s spremstvom trenerjev oz. drugih potrebnih predstavnikov kluba.
c) Subotica
Predvidena je udeležba na turnirju, katerega organizira HK Subotica iz Srbije v terminu od
22.6. do 23.6 2019 z dvema selekcija mlajših igralcev.
Aktivnosti v zvezi odhoda v Subotico:
Preko epošte je potrebno v čim krajšem času poslati staršem obvestila in zbrati okvirno
število igralcev, ki bi se udeležili omenjenega turnirja. Za posredovanje pošte se določi ga.
Mojca Rajbar.

4. Prihod igralcev iz tujine - članska ekipa
V zvezi prihoda dveh pakistanskih igralcev upamo na ugoden razplet. HK Lipovci je uspel
pridobiti vsa ustrezna dovoljenja za registracijo dveh pakistanskih igralcev. Igralca sta v
postopku pridobivanju delovna vize, nato sledi registracija za HK Lipovci. Upamo, da bo viza
pridobljena v čim krajšem času in s tem odpade še zadnja ovira glede registracije.

5. Razno
-

pripravljen je okvirni razpored za igranje tekem državnega prvenstva. Čaka se še na
potrditev s strani HK Moravske Toplice in HK Predanovci. V mlajših selekcijah se bodo prve
tekme predvidoma odigrale 22.4.2019.

-

udeležba na delovni akciji, katero je organizirala KS Lipovci, je bila pričakovana. Uredilo
se je nekaj najnujnejših stvari v okolici igrišča. Potrebno je čistiti še igralno površino
(vodne alge), kar pa predstavlja velik strošek. O postopku čiščenja se še dogovarjamo.

-

postavljeno je bilo vprašanje glede odprtja varčevalnega računa, glede na sprejet sklep
na 6. seji UO. Trenutno račun še ni odprt, bo pa do konca leta, oziroma se bo odprl
takrat, ko bomo dobili sredstva s strani Občine Beltinci. Takrat se bo položil na račun tudi
dogovorjen znesek.

-

Urejajo se še zadnje podrobnosti v zvezi vpisa v evidenco upravičencev za odmero dela
dohodnine, za kar poskrbi ga. Mateja Berden.

-

selekcija deklic je izrazila željo, da se pred začetkom prvenstva z njimi opravi še kakšen
ločen trening. Potrebno se je dogovoriti o terminu treninga.

-

potrebno bi bilo razmisliti o neki vrsti hokeja za najmlajše (5-8 letni otroci), kateri bi
preko igre počasi spoznavali osnove hokeja in se potem lažje vključili v selekcijo U10.
Zainteresiranih otrok je kar nekaj. 30-45 min vadba bi se lahko organizirala kakšen dan
pred treningi ostalih selekcij.

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

