
ZAPISNIK 10. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 

 
Datum: 18.9.2019 ob 19. uri, klubski prostor HK Lipovci 
 
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Marjan Štiblar, Janez 
Vegič, Dušan Maučec, Robert Mesarič, Boštjan Erjavec. 
 
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji dnevni 
red: 
 

1. Tekmovalna sezona 2019/20 
2. Finančno poročilo s prireditve Hokejska noč 2019 
3. Evropsko prvenstvo za člane Club Challenge II 
4. Organizacija Prvenstva EuroHockey Club Challege I v Lipovcih 
5. Prijava na turnirje v dvorani 
6. 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. Tekmovalna sezona 2019/20 

 
V tekmovalni sezoni 2019/20 je HK Lipovci v tekmovanje za državno prvenstvo prijavil 
člansko ekipo, selekcijo U16, dve selekciji U13 in eno selekcijo U10. Omeniti velja spremembo 
v pravilniku o starostni meji igralcev, ki igrajo za mlajše selekcije. Zaradi izogiba kasnejšim 
nevšečnostim je potrebno ponovno preveriti igralce v selekcijah U10 do U16 in jih po potrebi 
prijaviti v ustrezno selekcijo. 
 
V mesecu novembru je predviden prihod pakistanskega igralca M. Abubaker-ja, kateri bo 
skrbel za pripravo igralcev članske ekipe za Evropsko prvenstvo.  
 
V člansko ekipo se bodo postopoma vključevali igralci iz selekcije U16 letnik 2005. 
 
Glede na to, da je v jesenskem delu tekem malo, se predvideva v spomladanskem delu 
organizacija prijateljskih tekem in odhod na kakšnega izmed turnirjev. 

 
 

2. Finančno poročilo s prireditve Hokejska noč 2019 
  
Glede na to, da vsi računi še niso poravnani, končnega računa še ni možno podati. Glede 
na zbrane račune in izpiske blagajn se predvideva pozitivno poslovanje. 
 
V čim krajšem času je potrebno pridobiti še manjkajoče račune, narediti končno bilanco 
ter se sestati s predsednikom turističnega društva. 
 
Razmisliti je potrebno o izvedbi Hokejske noči v letu 2020.  
 
 

3. Evropsko prvenstvo za člane Club Challenge II 
 
Članska ekipa se odpravlja v mesecu februarju 2020 na prvenstvo EuroHockey Indoor 
Club Challenge II, katero se bo odvijalo od 14. do 16. februarja v Bratislavi.  
 
Potrebno bo v čim krajšem času urediti in rezervirati čim cenejša prenočišča. Odhod je 
predviden z dvema kombijema. 
 

 
 
 



 
4. Organizacija Prvenstva EuroHockey Club Challege I v Lipovcih 

 
HK Lipovci so pridobili organizacijo prvenstva EuroHockey Club Challege I, katero se bo 
odvijalo od 28. do 30. maja 2020. Prijavljene so ekipe iz Švice, Portugalske, Slovaške, 
Hrvaške, Poljske, Češke, Gibraltarja in domača ekipa. 
 
Do prvenstva je potrebno urediti tribune, za katere je bilo že dano soglasje s strani Občine 
Beltinci. Predsednik HK Lipovci se bo sestal z županom, glede same investicije in postavitve 
tribun. 
 
G. Gorazd Zajc bo pričel z urejanjem in zbiranjem potrebne papirologije za izvedbo 
Evropskega prvenstva. Določene organizacijske stvari bodo zaupane Zvezi za hokej na travi 
Slovenije. 
 
Do prvenstva je potrebno opraviti še nekaj manjših popravkov na samem igrišču, večji posegi 
niso predvideni.  
 

 
5. Prijava na turnirje v dvorani 

 
HK Lipovci predvideva prijavo na naslednje turnirje v dvorani: 
 

- v mlajših selekcijah:    ● Budimpešta od 30.11. do 1.12.2019, 
   ● Zelina. 

 
- članska ekipa:      ● Zelina 

   ● Linz ali Graz, 
   ● Zelina od 27.12 do 29.12.2019. 

 
Glede odhoda na turnir v Budimpešto je dne 20.9.2019 ob 19:30 uri predviden sestanek 
s starši igralcev mlajših selekcij. 

 
 

6. Razno 
 

- tudi v šolskem letu 2019/20 se predvideva izvedba hokejska krožka na OŠ Beltinci. 
Potrebno je izdelati in dostaviti prijavnice za krožek na šolo. G. Gorazd Tivadar izvede 
formalni pogovor z ga. ravnateljico. 

 
- HK Lipovci se namerava še v tem letu udeležiti krvodajalska akcije. Predviden je okvirni 

datum 24.10.2019. Obvestiti je potrebno člane in zainteresirane simpatizerje o 
krvodajalski akciji. 

 
- o izvedbi Hokejske noči in dosežkih igralcev HK Lipovci je potrebno napisati članek za 

občinsko glasilo Mali rijtar. Zadolži se G. Pivar. 
 
-    HK Lipovci bo v mesecu decembru po domovih KS Lipovci ponujal koledarje, zato je v 

kratkem času potrebno pristopiti k izdelavi koledarjev za leto 2020.  
 
- urediti je potrebno sponzorke table. Sneti tiste, ki niso več aktualne in namestiti nove. 

 
- Potrebno bo urediti tudi slačilnice, saj v nekaterih predelih prihaja do zamakanja.   

 
 

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


