
ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 
 

Datum: 14.09.2021 ob 19:15 uri, klubski prostor HK Lipovci 

 

Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan Maučec, Marjan 

Štiblar, Janez Vegič. 

 

Opravičeno odsotni: Robert Mesarič, Boštjan Erjavec 

 

Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal 

naslednji dnevni red: 

 

1. Sporazumna prekinitev sodelovanja s trenerjem Petrom Katovskim in iskanje novega 

trenerja mlajših selekcij in članske ekipe 

2. Plan dela za jesenski del prvenstva 

3. Volitve UO 2022-2026 

4. Razno 

 

Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato so ga soglasno sprejeli.  Seja se je 

nadaljevala s prvo točko dnevnega reda. 

 

 

1. Sporazumna prekinitev sodelovanja s trenerjem Petrom Katovskim in iskanje 

novega trenerja mlajših selekcij in članske ekipe 

 

Omenjeni igralec je v preteklih letih vodil treninge mlajših selekcij in igral za člansko ekipo HK 

Lipovci. Prisotni člani izrekamo pozitivno mnenje tako glede treningov mlajših selekcij, kot tudi 

glede igranja za člansko ekipo.  

 

V tem času so zadovoljstvo nad treningi pokazali igralci mlajših selekcij, igralci domače ekipe 

so pa bili razbremenjeni treningov mlajših selekcij. G. Petru Katovskemu se zahvaljujemo za 

sodelovanje in mu želimo vse dobro v nadaljevanju kariere. 

 

V letošnjem letu je g. Petar Katovski izrazil mnenje, da bi po koncu jesenske sezone zaključil s 

treniranjem mlajših selekcij in igranjem pri HK Lipovci. UO HK Lipovci se je soglasno strinjal, 

da je potrebno pripeljati novega trenerskega strokovnjaka, ki bo treniral mlajše selekcije in tudi 

člansko ekipo.  

 

SKLEP: G. Maučec Franc bo stopil v stik s potencialnimi trenerji in se skušal dogovoriti 

za sodelovanje. G. Petar Katovski na predlog UO ostane trener mlajših selekcij do 

prihoda novega trenerja. 

 

 

2. Plan dela za jesenski del prvenstva 

 

Zadolži se g. Gorazda Zajca, da naredi vse potrebno, da se pravočasno uredi registracija in 

licenciranje vseh igralcev HK Lipovci. Pridobiti je potrebno še manjkajoče podatke predvsem od 

najmlajših igralcev, kateri so se nam pridružili v zadnjem času. Rok: petek, 19.9.2021. 

 

Glede vadnine je podan predlog o novem prispevku v višini 20. evrov na posameznega igralca 

pri mlajših selekcijah.  

 

SKLEP: Vadnina se določi v znesku 20 € na igralca in se začne pobirati dne 15.10.2021. 

Pobiranje vadnine se pobira vsakega 15. v mesecu za tekoči mesec. 

 

G. Maučec Franc izpostavi problem z igriščem, saj se na določenih mestih, kjer se veliko zaliva 

pojavlja mah in alge, zato je potrebno aktivirati člane kluba, da opravi špricanje trave za 

naslednjih 10-12 tednov. 

 



SKLEP: Zaradi varnosti igralcev se mora odstraniti mah in alge na igrišču, zato se 

aktivira članska in veteranska ekipa in sicer začnemo s špricanjem v ponedeljek, dne 

20.09.2021 ob 18:00 uri. Špricanje opravljajo 3 prostovoljci. 

 

 

3. Volitve UO 2022 

 

G. Franc Maučec izrazi svoje mnenje, da v prihodnjem letu ko so volitve UO HK Lipovci ne bo 

več kandidiral za predsednika kluba. 

 

SKLEP: Člani UO do naslednjega sestanka UO pripravi listo kandidatov za predsednika 

in ostalih članov. 

 

 

 

4. Razno 

 

- Glede objave člankov v tiskanih medijih se ugotavlja, da je premalo napisanih člankov 

glede hokejskega dogajanja v občini Beltinci (Rijtar). Predlagati osebo, ki bo ažurno 

skrbela za pisanje člankov. 

- UO HK Lipovci se strinja, da je tekem DP premalo in bo potrebno za mlajše selekcije 

organizirati mednarodne prijateljske tekme (povezati se s hrvaškimi klubi). 

- Igralci in igralke mlajših selekcij, ki več ne bodo obiskovali treningov hokeja na travi 

lahko vrnejo opremo, da se dodeli novim članom. Za vrnjeno opremo se povrne denar. 

- Določijo se termini za uporabo telovadnice (napihljiva hala v Beltincih). 

- Slikanje članske ekipe in mlajših selekcij bo potekalo prvo soboto in nedeljo v mesecu 

oktobru (2.10.2021 in 3.10.2021).  

- Pripravi se koledar HK LIPOVCI za leto 2022. 

- Do naslednjega sestanka UO se pregleda finančno stanje HK Lipovci. 

- Preveri se situacija glede aktivnosti namenitev dela dohodnine za vpis kluba v register 

upravičencev. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri 

 

zapisal: Gorazd Zajc 

 

 


