
ZAPISNIK 4. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 
 

Datum: 14.8.2018 ob 19. uri, klubski prostor HK Lipovci 

 

Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Robert Mesarič, Mateja Berden, Marjan Štiblar, Dušan 

Maučec, Boštjan Erjavec. 

 

Opravičeno odsotni: Mojca Rajbar, Janez Vegič. 

 

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

naslednji dnevni red: 

 

1. Nakup defibrilatorja (AED) 

2. Organizacija Hokejske noči 

3. razno 

 

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

nadaljevala s prvo točko dnevnega reda. 

 

 

1. Nakup defibrilatorja (AED) 

 

Predsednik g. Franc Maučec  je glede nakupa in postavitve defibrilatorja povedal, da bo v 

četrtek dne 16.8.2018 sledilo plačilo defibrilatorja. Določiti je potrebno še samo lokacijo 

namestitve in montaža. Otvoritev oz. predaja namenu bo v soboto, dne 25.8.2018 pred 

začetkom zabave, kjer se bo v nekaj kratkih besedah predstavila nova pridobitev na športnem 

centru v Lipovcih. 

 

Glavna predstavitev, prikaz uporabe in rokovanja z defilibratorjem, na katero bodo povabljeni 

predstavniki KS Lipovci, PGD Lipovci, ostala društva ter vsi krajani bo v mesecu septembru. 

 

2. Organizacija Hokejske noči 

 

Predsednik g. Franc Maučec je povedal, da so v teku so zadnje aktivnosti glede izvedbe 

Hokejske noči. Prijave ekip za hokejski turnir se vrstijo, čakamo na končno potrditev še 

zadnjih udeležencev in izdelavo razporeda. 

 

Glede same izvedbe tridnevne prireditve ni nobenih sprememb in ostaja ista kot smo jo 

predlagali že na drugi in tretji seji UO HK Lipovci, smo se pa na današnji seji dogovorili še o 

zadnjih podrobnostih. 

 

Petek: 

- Igralci selekcij U10 in U13 se zberejo na igrišču ob 16:00 uri. Sledi postavitev šotorov. 

Ponovno se opozarja, da je potrebno šotore prinesti s sabo.  

- Okrog 17:00 ure sledi odhod v Doživljajski park Križevci pri Ljutomeru. Starše 

naprošamo, da z otroki opravijo razgovor predvsem glede same varnosti in osnovnem 

bontonu v Doživljajskem parku. Sledi večerja v gostilni Zorko v Borecih. 

- Okrog 20:00 sledi vrnitev na igrišče in priprava na spanje. 

 

Opozarjamo, da je zaradi organizacije prevoza potrebna prijava otrok, kot je bilo že 

sporočeno preko elektronske pošte.  

 

 

Sobota: 

- Izvedba hokejskega turnirja, ki bo potekal predvidoma od 11:00 do 19:00 ure. Točen 

urnik bo izdelan po potrditvi vseh prijavljenih ekip. Okrog 19:30 sledi predaja 

defibrilatorna svojemu namenu, od predvidoma 20:00 ure do 02:00 ure sledi zabava z 

ansamblom Roka Žlindre.  

 

 

 

 

 



Aktivnosti glede zabave v soboto: 

 

 

Izdelan je bil cenik hrane in pijače ter jedilnik za dva dni, vključno z zabavo. Organizacija 

glede nabave zadostnih količin hrane in pijače poteka. 

Sodelujočim ekipam bomo ponudili v soboto zajtrk, kosilo in večerjo, v nedeljo pa zajtrk in 

kosilo. 

 

Ostale aktivnosti, katere še moremo opraviti do začetka prireditve: 

- razdeliti vabila po gospodinjstvih KS Lipovci (pripravi g. Marjan Štiblar), 

- napisati plakat z vabilom na zabavo in dostaviti na občino Beltinci (uredi g. Robert Mesarič), 

- prijava prireditve ustreznim organom (g. Franc Maučec), 

- dokončna  rezervacija šotora, 

- priprava igrišča vključno z namestitvijo semaforja, 

- zagotoviti sodnike in delegate na tekmah, 

- pred samim turnirjem pobrati zneske za prijavnino od ekip, katere niso tega storile preko     

TRR računa, 

- nabava pokalov in spominskih medalj za vse sodelujoče, 

- priprava prireditvenega prostora (šotor, oder za nastopajoče, mize in stoli, …) 

- dostaviti dobitke za srečelov, 

- obvestiti medije o dogodku, 

- objava na FB strani 

 

Nedelja: 

- Nadaljevanje turnirja od 09:00 ure in z zaključkom predvidoma ob 16:00 uri. Sledi 

razglasitev rezultatov, podelitev medalj in pokalov nastopajočim. 

 

Na prireditvi v soboto in nedeljo bo prisoten tudi g. Sali iz sladoledarne Mango. 

 

Glede dokončne razdelitve funkcij in organizacije dela pred samo prireditvijo, na sami 

prireditvi in tudi po prireditvi se pošlje vabilo vsem aktivnim članom HK Lipovci, generaciji 

rekrutov ter obvesti vse zainteresirane, da je v ponedeljek, dne 20.8.2018 ob 19:00 uri v 

prostorih HK Lipovci sestanek. 

  

 

3. Razno 

 

- V ponedeljek 20.8.2018 in v sredo 22.8.2018 ob 17:30 uri bo organiziran trening za igralce 

U10 in U13. 

 

- Vadnina ostaja ista kot ob zaključku spomladanskega dela prvenstva in sicer mesečno 15 

EUR za enega otroka, v primeru dveh otrok iz iste družine pa je za drugega otroka znesek 10 

EUR. 

 

- potekajo aktivnosti glede predstavitve hokeja na travi na OŠ Beltinci dne 1.9.2018 in 

organizaciji krožka na OŠ Beltinci. 

 

- dne 9.9.2018 je dogovorjen prihod g. Petar Katovski, kateri prevzame treninge mlajših 

selekcij in vodi krožek na OŠ Beltinci. Zagotovljeno ima prenočišče, dogovorjene so finančne 

obveznosti. 

 

- poravnati je potrebno obveznosti do igralcev, ki so opravljali  treninge z mlajšimi 

selekcijami. Sledi razgovor z omenjenimi igralci. 

 

- potekajo tudi aktivnosti glede izleta na Nizozemsko v pomladi leta 2019. 

 

- potrebno je vzpodbuditi vse člane HK Lipovci k aktivnejšem udejstvovanju pri aktivnostih HK 

Lipovci. 
 

- pisanje in objava člankov v tiskanih medijih in na spletu. Potrebno je posredovati članke še 

o Evropskem prvenstvu, napisati bo potrebno prispevek o Hokejski noči in organizaciji 

mednarodnega turnirja, napisati članek predstavitvi hokeja na OŠ Beltinci.  

 

 



 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri 

 

zapisal: Boštjan Erjavec 


