ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 21.10.2021 ob 17:00 uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan Maučec, Marjan
Štiblar, Janez Vegič, Robert Mesarič.
Opravičeno odsotni: Boštjan Erjavec
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal
naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled realizacije sklepov iz zapisnika, dne 14.9.2021
Evropsko prvenstvo skupine C1 za leto 2022
Otvoritev tribun v letu 2022
Treningi v dvorani - DDP 2021/2022
Razno

Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato so ga soglasno sprejeli. Seja se je
nadaljevala s prvo točko dnevnega reda.
1. Pregled realizacije sklepov iz zapisnika, dne 14. 9. 2021
G. Maučec Franc je stopil v stik s potencialnim trenerjem in se dogovoril za sodelovanje z
mednarodnim priznanim trenerjem g. Saleem Khalidom. Trenutno omenjen trener čaka na
izdajo vize, ki naj bi bila izdana v začetku meseca novembra 2021. Ta teden še potekajo treningi
na prostem pod vodstvom g. Petra Katovskega, v naslednjem tednu v času jesenskih počitnic
pa treningov ne bo.
SKLEP: Ker sedanji trener g. Peter Katovski odhaja nazaj v Bolgarijo, bodo prihoda
novega trenerja ekipe mlajših selekcij trenirali domači trenerji (F.Maučec,
B.Pavlinjek, L.Vegič, M.Tratnjek itd.). Treningi v napihljivi hali se bodo začeli v torek,
dne 2.11.2021 (razpored treningov je napisan v točki 4.).
Ugotovili smo, da je v zapisniku bil naveden napačen datum začetka pobiranja vadnine.
SKLEP: Vadnina se pobira 15. v mesecu, prvo pobiranje vadnine bo v mesecu
novembru in sicer 15.11.2021. Odgovorna za pobiranje vadnine bo ga. Mojca Rajbar.
G. Franc Maučec pove, da je bilo izvedenih 5 špricanj umetne trave proti algam in mahu. Zaradi
hladnega in mrzlega vremena se sedaj ne bo več špricalo, temveč bomo s špricanjem proti
algam in mahu začeli spet v mesecu aprilu 2022.
G. Marjan Štiblar je organiziral slikanje za vse člane ekipe in tudi za koledarje HK Lipovci 2022.
Vsi tisti, ki se niso mogli priti slikat, bo na voljo še en termin (okvirni datum: 8.11.2021).
SKLEP: Člane, ki so bili odsotni pri slikanju ekipe, bo g. Marjan Štiblar obvestil o
novem terminu in opravil slikanje na igrišču v Lipovcih. G. Marjan Štiblar bo do
1.12.2021 pripravil osnutek za koledar HK Lipovci za leto 2022. Pošlje se obvestilo na
Lipouvsko poutico za nošenje koledarjev (decembrska izdaja).
2. Evropsko prvenstvo skupino C1 za leto 2022.
G. Gorazd Zajc pove, da je bila poslana prijava za organizatorja skupine European Hockey Club
Challenge I za leto 2022. Obveščeni smo bili, da nismo zbrani za organizatorja, temveč je bil
zbran klub HC Copenhagen (Danska).

Evropsko klubsko prvenstvo bo potekalo od 3.6.2021 do 6.6.2021. G. Franc Maučec pove, da
bo udeležba kluba HK Lipovci na EP na Danskem stala od 15.000 € do 20.000 €, zato se je
potrebno primerno organizirati in pridobiti čim več sponzorskih sredstev.
SKLEP: Klub HK Lipovci se bo prijavil na EP, ki bo potekalo od 3.6.2021 do 6.6.2021 v
Kopenhagnu. G. Franc Maučec se bo pozanimal glede letalskih kart, ki jih bomo tudi
ob ugodni ceni rezervirali. Rezervacija letalskega leta se opravi za 20 ljudi (18
igralcev in 2 spremljevalca). Glede rezervacije hotela bomo počakali na uradno
ponudbo kluba HC Copenhagen.
3. Otvoritev tribun v letu 2022
G. Franc Maučec pove, da je podjetje Komuna Beltinci d.o.o. uspešno opravilo vsa dela v zvezi
s postavitvijo novih tribun na igrišču v Lipovcih. Trenutno so v teku tudi druge aktivnosti glede
postavitve igral, ureditve parkirišča, zasaditev dreves, itd..
SKLEP: Otvoritev tribun bo v mesecu aprilu 2022. V mesecu januarju 2022 se pošlje
vabilo potencialnim klubom (turnir s 4 ekipami), ki bi prišli na turnir, kjer bo se hkrati
odvila tudi slavnostna otvoritev tribun. Turnir bo organiziran za člansko selekcijo in
mlajše selekcije.
4. Treningi v dvorani - DDP 2021/2022
G. Franc Maučec pove, da imamo rezervirano napihljivo halo za treninge mlajših selekcij in
treninge članov.
Treningi mlajših selekcij bodo potekali ob torkih (15:00-16:30), ob petkih (15:00-16:30) in
sobotah (14:00-15:30). Treningi članske selekcije bodo potekali ob torkih (18:00-19:30) in ob
sobotah (15:30-17:00).
Državno prvenstvo za sezono 2021/2022 se bo odvijalo v 4 turnirjih. Vse tekme bodo potekale
v Puconcih in sicer 19.12.2021, 9.1.2022, 16.1.2022 in 30.1.2022.
HK Zelina organizira dvoranski turnir za mlajše selekcije (13.11.-14.11.2021) in za člane
(20.11.2021-21.11.2021). Ekipe je potrebno prijaviti do 1.11.2021.
SKLEP: Na turnir za mlajše selekcije (13.11.-14.11.2021) prijavimo selekcijo U16.
Glede organizacije prevoza se bodo zmenili starši igralcev omenjene selekcije. Na
turnir za člane (20.11.-21.11.2021) se prijavi eno člansko ekipo HK Lipovci.
V nedeljo, dne 21.11.2021 bo v Beltincih (napihljiva hala) organiziran turnir mlajših selekcij za
selekcije U12, U14 in U16. Na turnirju bodo sodelovali igralci Mladosti, Jedinstva in Lipovcev.
SKLEP: V nedeljo, dne 21.11.2021 se starši članov mlajših selekcij organizirajo in
poskrbijo za kuhan čaj, vsaka selekcija mora imeti vodjo ekipe (D. Maučec) in sodnika,
ki sodi tekme (M. Štiblar). Člani selekcije U16 bodo v nedeljo, 21.11.2021 igrali na
turnirju v Beltincih in ne bodo odpotovali s člansko ekipo na dvoranski turnir v Zelino.
5. Razno
-

-

Uredi se obvestilo za kontakt ga. Mojce Rajbar glede treningov, tekem opreme, vadnine
in ostalih informacij in se nalepi na klubska vrata. Odgovoren: G. Marjan Štiblar.
Igralci in igralke mlajših selekcij, ki več ne bodo obiskovali treningov hokeja na travi
morajo vrniti opremo, da se dodeli novim članom. Za vrnjeno opremo se povrne denar,
v kolikor so starši za to opremo tudi plačali. Odgovorna: ga. Mojca Rajbar in ga. Mateja
Berden.
Izpostavi se ideja, da bi klub nabavil nov pralni stroj in bi se dresi mlajših selekcij prali
na igrišču, prav tako se predlaga, da se dresi hranijo tudi na igrišču v Lipovcih.
Postavijo se nove omare, kjer bodo zloženi tudi dresi mlajših selekcij. Odgovorna: g.
Franc Maučec in g. Dušan Maučec.

-

Preveri se glede nabave klubske zastave in manjših klubskih zastavic pri podjetju Tilia
Print. Odgovoren: g. Robert Mesarič
UO predlaga, da se pregleda kakšna je škoda v slačilnicah, sanacija slačilnic bo odvisna
od vremenskih razmer. Odgovorna: G. Janez Vegič in G. Robert Mesarič.
Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.
zapisal: Gorazd Zajc

