
ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 

 
Datum: 24.2.2020 ob 18. uri, klubski prostor HK Lipovci 
 
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Marjan Štiblar, Dušan 
Maučec, Robert Mesarič, Boštjan Erjavec. 
 
Odsotni: Janez Vegič. 
 
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 
dnevni red: 
 

1. Priprava na občni zbor  
2. Ureditev ograje okrog igrišča  
3. Priprava na EuroHockey Club Challege I v Lipovcih 
4. 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. Priprava na občni zbor  

Glede na to, da se približuje datum rednega letnega Občnega zbora HK Lipovci, potekajo 
še zadnje priprave. Določili so se okvirni organi za izvedbo Občnega zbora. Poslana so 
bila vabila županu, predstavniku športne zveze, predstavnikom društev, vsem članom 
kluba, posebej so vabljeni tudi starši otrok. Sprejet je bil dogovor o pogostitvi po 
zaključku občnega zbora. Članarina ostaja enaka kot v prejšnjih letih in sicer 20 EUR na 
člana. 
 

 
2. Ureditev ograje okrog igrišča  

 
V tej točki se je seji pridružil g. Škafar, ki je pridobil in predstavil predračune in ponudbe 
različnih ponudnikov. Sprejeta je bila odločitev, da se izbere najcenejši ponudnik, ter se v 
čim krajšem času pristopi k zamenjavi dotrajane ograje. Predvideni dobavni rok 
materiala je 2-3 tedne.  
Ograjo je potrebno v celoti sanirati do pričetka Evropskega prvenstva. 
Po končani točki je g. Škafar sejo UO zapustil. 

 
 

3. Priprava na EuroHockey Club Challege I v Lipovcih 
 

Potekajo vse potrebne aktivnosti glede organizacije prvenstva EuroHockey Club Challege 
I v Lipovcih. Vse ekipe so potrdile prihod, prenočišča so urejena v Panonski vasi v 
Tešanovcih in v Moravskih Toplicah. Uradno osebje je nastanjeno v Murski Soboti.  
HK Lipovci je dolžan zagotoviti prevoz od mesta nastanitve do igrišča tako za igralce kot 
funkcionarje. Zaradi racionalizacije stroškov bi bilo smiselno razmisliti poleg avtobusa 
tudi o najemu kakšnega kombija za prevoze in se hkrati povezati s HK Predanovci, saj v 
istem terminu v Predanovcih gostijo prvenstvo EuroHockey Club Challege II.  
Pripraviti je potrebno obrazec za morebitne sponzorje dogodka, sledi še dokončna 
odločitev glede ponudbe prehrane na igrišču med samim prvenstvom. Za reklamiranje 
prireditve se izdelajo plakati, na lokalne radijske postaje se pošlje reklamni oglas. 
Glede same izvedbe prvenstva in razdelitve nalog se v mesecu marcu  ponovno sestane 
UO HK Lipovci.  
  
 



 
 

4. Razno  
 

● V sklopu očiščevalne akcije, ki jo organizira KS Lipovci dne 28.3.2020 bodo člani HK 
Lipovci uredili oziroma očistiti igralno površino (problem so predvsem alge), popravili 
zaščitno ograjo okoli igrišča ter uredili potrebne stvari v sklopu ureditve okolice igrišča. 
 
● Opravljen je bil tudi razgovor z županom Občine Beltinci, glede postavitve montažnih 
tribun. Župan je naklonjen izgradnji, vendar Občina čaka še na odobritev sredstev iz 
strani Fundacije za šport. Obstaja verjetnost, da bodo tribune postavljene do pričetka 
Evropskega prvenstva. 
 
● UO HK Lipovci ugotavlja, da odigrajo mlajše selekcije v teku leta premalo tekem. 
Sprejet je bil dogovor, da se skuša v mesecu marcu, aprilu in maju zagotoviti vsaj eno 
tekmo z vrstniki predvsem iz Hrvaške. Potrebno je doseči dogovor o eni domači in eni 
gostujoči tekmi z vsakim izmed zainteresiranim klubov in poglobiti medsebojno 
sodelovanje. Pogovori bodo stekli s predstavniki HK Concordie, HK Zrinjevac in HK 
Mladost. Nadalje se bo skušalo skleniti dogovor tudi s HK Mödling in HK Trešnjevko. Še 
vedno je aktualno tudi igranje tekem z HK Subotica, vendar je zaradi oddaljenosti in 
posledično večjih stroškov potrebno razmisliti o smotrnosti vsakoletnega odhoda v Srbijo. 
 
● Zadolži se g. Pivar da napiše in posreduje uradni dopis na Hrvatski hokejski savez glede 
udeležbe HK Lipovci na tekmah v njihovem državnem prvenstvu. 
 
● Zaradi lažje organizacije koledarja tekmovanj v mlajših selekcijah se je sprejel sklep,  
da UO HK Lipovci določi katerih tekem poleg državnega prvenstva se bomo udeležili.  
Termini se bodo posredovali staršem igralcev in trenerju. Igralci so se dolžni udeleževati 
uradnih tekem. 

 
 
 
 

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


