
ZAPISNIK 6. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 
 
Datum: 30.11.2018 ob 18. uri, klubski prostor HK Lipovci 
 
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Janez Vegič, Mateja Berden, Marjan 
Štiblar, Dušan Maučec, Boštjan Erjavec. 
 
Opravičeno odsotni: Robert Mesarič 
Na seji je bil prisoten tudi g. Slavko Pivar. 
 
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal 
naslednji dnevni red: 
 

1. Prijateljska tekma U-10, U13 ter staršev z ekipo Zrinjevac 
2. Dvoransko hokejsko prvenstvo  
3. Medijska predstavitev HK Lipovci  
4. Nizozemska 
5. Aktivnosti ob prvem maju 
6. Krožek na OŠ Beltinci 
7. Registracija novih igralcev 
8. Koledarji 
9. Krvodajalska akcija 
10. Odprtje varčevalnega računa 
11. Pridobvanje sponzorskih sredstev 
12. 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. Prijateljska oz. trening tekma z ekipo Zrinjevac dne 1.12.2018 

 
Glede na to, da želimo mlajšim selekcijam zagotoviti čim več možnosti za igranje in 
primerjanje z vrstniki, smo se s predstavniki HK Zrinjavec dogovorili za trening tekmo s 
selekcijami U10 mešano ter U13 dekleta in U13 fantje. Dogovor je tudi, da se odigra tekma 
med starši otrok. 
 
Pripravi se dvorana, poskrbi za osvežilne napitke za naše in gostujoče igralce (voda, ora in 
kuhan čaj). Poskrbeti je potrebno za sodnika. Po končanih tekmah je potrebno pospraviti 
dvorano.   

 

2. Dvoransko hokejsko prvenstvo 
  
HK Lipovci je za dvoransko prvenstvo 2018/19 prijavil dve ekipi v selekciji U10, dve ekipi v 
selekciji U13 ter člansko ekipo. Prejeli smo že dokončen razpored tekmovanja. Prvenstvo se 
bo začelo v nedeljo, 16.12.2018 v Zeleni dvorani v Puconcih. Celoten spored bo posredovan 
preko e-pošte vsem članom HK Lipovci. 
 
 

3. Medijska predstavitev HK Lipovci  
 

Člani UO smo prišli do ugotovitve, da se nekateri podatki, ki se nanašajo na HK Lipovci ne 
objavljajo ažurno, oz. se večkrat sploh ne objavijo. Potrebno je doseči dogovor s skrbnikom 
glede fb strani HK Lipovci. V kolikor dogodki ne bodo sprotno in tekoče urejani, se predlaga, 
odprtje nove Fb strani (z novimi skrbniki, zadolžijo se osebe za pisanje člankov, za pošiljanje 
fotografij in ostalega gradiva). 
 
Prav tako še vedno nismo rešili problema glede objav v občinskem glasilu Mali rijtar. Glede na 
to, da je bilo v letošnjem letu ogromno dogajanja na igrišču HK Lipovci in ob njem, je skrajno 
neodgovorno, da o tem nimamo nobene objave. 
 



4. Nizozemska 
 
Glede na premajhno število prijav in delne nezainteresiranosti članske ekipe za igranje tekem 
in obisk Nizozemske, je UO HK Lipovci sklenil, da se meseca maja 2019 na Nizozemsko ne 
odpotuje. 
 
Nadalje je OU HK Lipovci sklenil, da se izpad tekem na Nizozemskem skuša nadoknaditi preko 
prijav na katerega izmed močnih turnirjev. Potrebno je počakati na vabila, videti termine,  ter 
se  v čim krajšem času prijaviti. Možnost za igranje imamo v Trstu, na Slovaškem (Šenkvice), 
v Avstriji, Srbiji… 
 
 

5. Aktivnosti ob prvem maju 
 
Glede na to, da HK Lipovci ne bo odpotoval na Nizozemsko, se je ponudila priložnost da 
prevzamemo izvedbo zabave ob prvem maju. V kolikor bo do tega prišlo, bo potrebno v čim 
krajšem času poskrbeti za rezervacijo šotora in se dogovoriti z glasbenim izvajalcem.  
 
 

6. Krožek na OŠ Beltinci 
 
Krožek hokeja na travi na OŠ Beltinci poteka nemoteno. Aktivno ga obiskuje od 6 do 8 
učencev, katerim se pridružijo tudi naši igralci. 
S strani trenerja je prišla prošnja, da bi se skušalo igralce v selekciji U10, ki so se v zadnjem 
letu pridružili treningom vzpodbuditi tudi k obisku krožka na OŠ, saj bi na ta način hitreje 
osvojili osnovne prvine. 
 
S starši omenjenih igralcev se opravi razgovor. 
 
 

7. Registracija novih igralcev 
 
Glede na to, da se nam je v letošnjem letu pridružilo kar nekaj novih igralcev je potrebno 
urediti tudi registracijo le teh. Za vse potrebno glede registracije se zadolži g. Gorazd Zajc.  
 
V doglednem času se bo osvežila tudi spletna stran z aktivnimi igralci po kategorijah. Slikovno 
gradivo je pripravljeno. 
 
 

8. Koledarji za leto 2019 
 
Ob koncu letošnjega leta bodo po gospodinjstvih KS Lipovci koledarje ponujal KMN Lipovci. 
UO HK Lipovci je sklenil, da bomo za člane kluba spominski koledar vseeno izdelali.  
 
 

9. Krvodajalska akcija 
 
Aktivnosti glede krvodajalske akcije potekajo. Dogovor je bil, da se akcija izvede v mesecu 
januarju. Glede samega termina sledi dogovor s Centrom za transfuzijsko medicino v M. 
Soboti.  
Zadolži se ga. Mojca Rajbar, da preko e-pošte posreduje aktivnim članom, staršem otrok 
in morebitnim drugim zainteresiranim obrazec oz. prijavo, na podlagi katere bomo zbrali 
okvirno število udeležencev krvodajalske akcije. Določi se okvirni rok za prijavo 
(31.12.2018). 
 
 

10.  Odprtje varčevalnega računa 
 
Glede na to, da je ima trenutna igralna podloga na igrišču življenjsko dobo še kakšnih deset 
let, ter se ob zamenjavi/nakupu pojavljajo visoki stroški je UO HK Lipovci sprejel naslednji 
sklep: 
 
 



Za potrebe menjave igralne površine se odpre varčevalni račun, na katerega se bo vsako leto 
položilo 2.000,00 EUR. Prvi polog bo v letu 2019. 
 
ZA 8, PROTI 0, VZDRŽAN 0 
 
 

11.  Pridobivanje sponzorskih sredstev 
 
V tej točki se je k razpravi priključil tudi g. Slavko Pivar, kateri je podal predlog oziroma 
pobudo za pridobivanje sponzorskih sredstev.  V čim krajšem času (rok 10 dni) je potrebno 
izdelati obrazec z vsemi potrebnimi podatki za pridobitev sponzorskih sredstev. 
 
G. Slavko Pivar je vzpostavil kontakt tudi s predstavniki opremljevalca Joma, kateri bi bili 
pripravljeni sponzorirati celotno opremo za člansko ekipo HK Lipovci. Pri nakupu opreme za 
mlajše selekcije bi imeli 50% popust na nabavne cene. Znesek nabavljene opreme se 
porazdeli v enakem znesku med vse aktivne člane HK Lipovci.  
 
UO HK Lipovci se strinja s ponujenim predlogom in zadolži g. Slavko Pivar, da opravi nadaljnje 
aktivnosti s predstavniki opremljevalca Joma. 
 
 

12.  Razno 
 
-  spremenjen je termin treningov za mlajše selekcije in sicer: 
   U13 ima treninge ob sredah od 18.00 do 19.30 ure, 
   U10 ima treninge ob petkih od 18.30 do 20.00 ure, 
   U10 ima treninge ob sobotah od 13.30 do 14.30 ure in 
   U13 ima treninge ob sobotah od 14.30 do 15.30 ure. 
 
Zadolži se g. Gorazd Zajc, da preko e-pošte posreduje spremenjene termine treningov. 
 
-  potrebno je na FURS urediti vpis v evidenco upravičencev za odmero dela dohodnine. 
 
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 19:20 uri 
 
zapisal: Boštjan Erjavec 


