ZAPISNIK 11. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 3.12.2019 ob 18. 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.
2.
3.
4.

Organizacija Prvenstva EuroHockey Club Challege I v Lipovcih
Dvoransko državno prvenstvo 2019/20 in pregled dvoranske sezone
Problematika glede tujih igralcev v HK Lipovci
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. Organizacija Prvenstva EuroHockey Club Challege I v Lipovcih
Potekajo vse potrebne aktivnosti glede organizacije prvenstva EuroHockey Club Challege
I v Lipovcih. Pridobljene so potrditve vseh udeleženih ekip, urejena so prenočišča v
Panonski vasi v Tešanovcih. Potrjene so uradne osebe in sodniki, ki bodo sodelovali na
prvenstvu.
Aktivnosti glede izvedbe prvenstva
● Pred začetkom prvenstva je HK Lipovci dolžna urediti oziroma očistiti igralno površino
(problem so predvsem alge) in zaščitne ograje okoli igrišča. O samem načinu in izvedbi
čiščenja se bo odločilo po koncu zime.
● Za izvedbo prvenstva bo HK Lipovci zagotovil tudi prevoze na tekme in s tekem za
gostujoče ekipe.
● Zagotoviti je potrebno tudi Live stream oz. prenos tekem. Sledi dogovor s ponudnikom.
● Pred pričetkom Evropskega prvenstva bomo tudi preko radijskih postaj oglaševali samo
prireditev. O sami izvedbi sledi dogovor na eni izmed naslednjih sej.
● Opravljen je bil tudi razgovor z županom Občine Beltinci, glede postavitve montažnih
tribun. Župan je bil naklonjen izgradnji, vendar Občina čaka še na odobritev sredstev iz
strani Fundacije za šport. Obstaja verjetnost, da bodo tribune postavljene do pričetka
Evropskega prvenstva.

2. Dvoransko državno prvenstvo 2019/20 in pregled dvoranske sezone
HK Lipovci se je udeležil v zadnjem času nekaj močnih mednarodnih turnirjev, ki so
potekali v naši okolici. Članska ekipa se je udeležila turnirja v Zelini, ki je bil mišljen kot
priprava na bližajoče Evropsko prvenstvo in s prikazano igro nakazala dobro
pripravljenost.
Igralci v selekciji U12 so odšli na turnir v Zagreb k tamkajšnji Trešnjevki na Memorial
Zvonimir Petrovič Kiro in s prikazano igo napovedali kandidaturo za osvojitev naslova
državnih prvakov, igralci v selekciji U14 so v istem vikendu sodelovali na turnirju v
hrvaški Zelini in kljub pomanjkanju treningov v dvorani prikazali napredek v igri.
Nadalje se je HK Lipovci udeležil s selekcijami U10, U12 in U14 tudi turnirja Santa Claus
Cup v Budimpešti, na katerem so igralci prikazali odlične predstave in s prikazano igro
navdušili obiskovalce. Dosedanji potek dvoranske sezone smatramo kot pozitiven in si
želimo pozitivno energijo ponesti v bližajoče državno prvenstvo.

Nadalje se ugotavlja, da treningi v napihljivi hali v Beltincih potekajo nemoteno,
zaželjena bi bila občasno večja udeležba na članskih treningih.
Upravni odbor je podal predlog, da se uvede v prihodnjem letu dodatni termin treninga v
zimskem obdobju za mlajše selekcije, saj smatramo, da bi z dodatnim treningom še lažje
konkurirali nasprotnim ekipam.
Za dvoransko državno prvenstvo je HK Lipovci prijavil selekcije U10, dve selekciji U13,
U16 in člansko ekipo. Tekme državnega prvenstva se bodo odigrale v Puconcih in
Ljutomeru.
Krožek na OŠ Beltinci se začasno ne bo izvajal, saj se ga udeležuje premajhno število
otrok. Za naslednje leto se bo skušalo pridobiti zadostno število učencev in nadaljevati s
krožkom na OŠ Beltinci.
Z dogovorom z vrtcem Beltinci bomo skušali v letu 2020 vključiti v prilagojen program
treningov otroke, ki obiskujejo vrtec Lipovci, kateri bi preko igre začeli spoznavati osnove
hokejske igre.

3. Problematika glede tujih igralcev v HK Lipovci
V zvezi s pakistanskim igralcem Abu Baker Muhammad se je pojavila težava z
veljavnostjo njegove vize, katera bo igralcu potekla 20 decembra. Glede na to, da mu v
Pakistanu niso odobrili željene šest mesečne vize, se bo omenjeni igralec vrnil v svojo
domovino. Kako bo z igranjem za HK Lipovci v prihodnje še ni povsem jasno, saj je
podaljšanje vize povezano z velikimi stroški in dolgim čakanjem na samo odobritev.
V kolikor ne bo prišlo do podaljšanja sodelovanja g. Abu Baker Muhammad se ponujajo
tudi zanimivi igralci/trenerji iz držav EU, s katerimi so se navezali že neformalni stiki. O
sami realizaciji, obliki sodelovanja in registraciji za HK Lipovci se bo odločilo po občnem
zboru.
Predsednik HK Lipovci in g. Maučec bosta opravila razgovor tudi z drugim tujim igralcem
v ekipi HK Lipovci in sicer z g. Petar Katovski, predvsem glede njegove vizije in
nadaljnjega sodelovanja. HK Lipovci je z delom in odnosom omenjenega igralca
zadovoljen in si želi še nadaljnjega sodelovanja, želimo pa preko pogovora izvedeti tudi
za njegove cilje, načrte in poklicne ambicije. Cilj HK Lipovci je, da ima dolgoročno
zagotovljenega trenerja mlajših selekcij in bo v ta namen tudi vzpodbujal igralce domače
ekipe za pridobitev trenerske licence.

4. Razno
● Potrebno je posodobiti spletno stran, jo opremiti z aktualnimi seznami igralcev po
kategorijah in jih opremiti s fotografijami.
● HK Lipovci bo ob zaključku leta ponudil gospodinjstvom v KS Lipovci koledar za leto
2020. Koledar je v sklepni fazi izdelave.
● Upravni odbor je sklenil, da se bo po končanem dvoranskem državnem prvenstvu dne
9.2.2020 priredil manjši zaključek in druženje v Turistični kmetiji Jakob v Lipovcih.
Zadolži se g. Maučec, da opravi razgovor z lastnikom in rezervira prostor.
● Določen se je tudi termin za občni zbor članov HK Lipovci, ki bo 29.2.2020. Rezervacijo
dvorane za omenjeni termin bo uredila ga. Berden.

Seja je bila zaključena ob 19:15 uri
zapisal: Boštjan Erjavec

