
 

ZAPISNIK 5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 

 

Datum: 3.10.2018 ob 19:00 uri, klubski prostor HK Lipovci 

 

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

Maučec, Marjan Štiblar, Boštjan Erjavec. 

 

Opravičeno odsotni: Robert Mesarič 

 

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

predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Fianačno poročilo o Hokejski noči 

2. Predstavitev defibrilatorja (AED) 

3. Krožek hokeja na OŠ Beltinci 

4. Naročilo opreme 

5. Koledarji ob koncu leta 

6. Članski turnir v Zelini 

7. Turnir za ekipi U10 in U14 v Budimpešti 

8. Nizozemska 2019 

9. Evropsko klubsko prvenstvo za člane v Pragi 

10. Krvodajalska akcija 

11. Razno 

 

 

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

nadaljevala s prvo točko dnevnega reda. 

 

 

1. Fianačno poročilo o Hokejski noči 

 

Predsednik g. Franc Maučec je podal okvirno finančno poročilo glede Hokejske noči. Po 

plačilu vseh obveznosti in pregledu računov se ugotavlja, da smo prireditev zaključili iz 

finančnega vidika pozitivno, glede na vremenske pogoje v tistem vikendu, celo nekoliko 

nad pričakovanji.  

Potrjen je tudi termin za 2. Hokejsko noč in sicer od 24.8. do 26. 8. 2019.  

Pojavila se je tudi ideja o združitvi Hokejske noči in Praznika buč. Prisotni na to niso imeli 

pripomb in so se strinjali, da sta dve prireditvi v tako kratkem času preveč. Sledi dogovor 

s turističnim društvom glede termina prireditve. 

 

 

2. Predstavitev defibrilatorja (AED) 

 

Predsednik g. Franc Maučec je povedal, da smo obveznosti do dobavitelja v celoti 

poravnali. Čakamo še donacijo dogovorjenega zneska s stani KS Lipovci. 

Predstavitev defibrilatorja (AED) je predvidena za petek 19.10.2018 ob 14 uri. 

 

Aktivnosti v zvezi predstavitve: 

- pripraviti letak; za izdelavo je zadolžen g. Marjan Štiblar. 

- poslati vabila vsem društvom v KS Lipovci, za kar poskrbi g. Robert Mesarič. 

 

Člani HK Lipovci bodo letak raznosili po nabiralnikih vsem gospodinjstvom v Lipovcih. 

 

 

 

 



3. Krožek hokeja na OŠ Beltinci 

 

Soglasno smo sprejeli odločitev, da se prične z izvajanjem hokejskega krožka na OŠ 

Beltinci v čim krajšem času, oz. v tednu od 8 .10 2018 dalje. Glede samega termina in 

pogostosti izvajanja dejavnosti sledi pogovor z ravnateljico OŠ Beltinci ga. Matejko 

Horvat, za kar se zadolžita g. Gorazd Tivadar in g. Slavko Pivar.  

 

Natisnejo se še prijavnice  in se preko naših mlajših članov razdelijo zainteresiranim 

učencem po razredih. 

 

 

4. Naročilo opreme 

Za potrebe hokejskega krožka je potrebno naročiti nekaj opreme. Rabijo se predvsem 

palice, oprema za vratarja, krilca za dekleta in rokavice. Pred naročilom se povpraša še 

igralce, če rabijo še kakšen kos opreme. 

Za naročilo se zadolžita ga. Mojca Rajbar in g. Robert Mesarič. 

 

5. Koledarji ob koncu leta 

 

Glede na dober odziv v prejšnjih letih, so se člani UO HK Lipovci odločili, da se z 

omenjeno akcijo nadaljuje tudi v letošnjem letu. Sledi dogovor s klubom malega 

nogometa glede samega raznosa koledarjev in razdelitve doniranega denarja.  

Podana je bila ideja, da se skupaj s koledarji ponudi tudi izjava za namenitev 0,5% 

dohodnine za HK Lipovci. Ga. Mateja Berden se zadolži, da se pozanima na FURS glede 

postopka vpisa v evidenco. 

 

 

6. Udeležba na turnirju v Zelini 

 

Članska ekipa HK Lipovci se bo udeležila turnirja v Zelini, ki bo potekal v terminu od 

23.11. do 24.11.2018. 

 

 

7. Udeležba na turnirju v Budimpešti 

 

Sprejet je bil predlog, da se z ekipo U10 in U14 udeležimo  XVI Santa Claus Youth Cup 

turnirja v Budimpešti, kateri bo potekal v terminu od 8.12. do 9.12.2018. 

Zaradi rezervacije avtobusa in zagotovitve prenočišča v Budimpešti, je čas  za prijavo do 

21.10.2018. 

 

 

8. Nizozemska 2019 

 

G. Gorazd Zajc je predstavil idejo o odhodu na Nizozemsko za igralce mlajših selekcij 

kakor tudi igralce članske ekipe. Kakor vemo, je Nizozemska ena od velesil v hokeju na 

travi, zato bi si ogledali njihova igrišča, infrastrukturo in odigrali z njihovimi ekipami 

nekaj tekem. Dogovorjen je termin od 1.5. do 5.5.2019. Sprejet je bil predlogo, da se bo 

ob zadostnem številu prijavljenih odpotovalo na Nizozemsko z nadstropnim avtobusom.  

Zaradi lažje organizacije se pri ga. Mojci Rajbar do konca novembra zbirajo prijave. Ob 

prijavi je potrebno poravnati 20€ po osebi. 

 

Glede na to, da bo s tem potovanjem povezanih kar precej stroškov od samega prevoza 

do namestitve in bodo posledično zneski po osebi dokaj visoki, se bo omogočilo mesečno 

plačevanje.   

 



9. Evropsko klubsko prvenstvo za člane v Pragi 

 

Člani se bodo udeležili Evropskega klubskega prvenstva, katero bo potekalo v terminu od 

6.6. do 9.6 2019 v Pragi. Tudi pri odhodu na to prvenstvo se bodo pojavili veliki stroški, 

zato je bilo dogovorjeno, da zaradi lažjega plačila obveznosti omogoči članom mesečno 

plačevanje obveznosti v znesku 30€. Plačila bo pobirala ga. Mojca Rajbar do 20. v 

mesecu. Zadolži se g. Robert Mesarič, kateri bo obvestil vse člane o načinu plačevanja. 

 

 

10.  Krvodajalska akcija 

 

Predstavljena je bila ideja, da bi se člani in simpatizerji HK Lipovci udeležili krvodajalske 

akcije. Pozanimati se je potrebno o prostem terminu in sestaviti seznam udeležencev. 

Akcijo bi lahko tudi medijsko promovirali in bi na podlagi tega v bodoče lažje prišli do 

kakšnih sponzorskih sredstev. 

 

 

11.  Razno 

 

- Zaradi ureditve spletne strani, bo pred tekmami mlajših selekcij dne 20.10.2018 

fotografiranje. Ga. Mojca Rajbar pošlje obvestila staršem. Za fotografiranje 

poskrbi g. Marjan Štiblar. 

- Za pisanje člankov za tiskane medije se kot pomoč g. Robiju Mesarič določi še g. 

Salvko Pivar. 

- Vadnina za igralce mlajših selekcij se pobira med 15. in 20. v mesecu. Prosimo za 

sprotno poravnavanje obveznosti. 

- Na tekmah članskih ekip bo potrebno zagotoviti pobiralce žogic. Zveza za hokej na 

travi je predpisala kazni klubom, ki tega ne bodo zagotovili. 

- Urediti je potrebno oglasno desko v klubskih prostorih. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:20 uri 

 

zapisal: Boštjan Erjavec 

 

 

 

 


