ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 10.11.2022 ob 16:30 uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan Maučec, Mesarič
Martin, Boštjan Stanko.
Opravičeno odsotni: Luka Vegič, Marjan Štiblar.
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal
naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obračun Hokejske noči 2022
Treningi dvorana
Prijava ekip za dvorano
Udeležba na turnirjih (mlajše selekcije, člani)
Koledarji 2022
Predlog kandidatov za KS Lipovci
Razno

Na podani dnevni red prisotni niso imeli pripomb, zato so ga soglasno sprejeli. Seja se je
nadaljevala s prvo točko dnevnega reda.
1. Obračun Hokejske noči 2022
Po pregledu vseh prihodkov in odhodkov smo ugotovili, da smo uspešno realizirali prireditev
Hokejska noč 2022, uspešni smo bili tako na organizacijskem kot na finančnem smislu. Predlog
na seji je bil, da bi se drugo leto organiziral turnir za veterane in poseben turnir za otroke.
Hokejska noč 2023 bo na fiksni datum – 26. in 27. avgust 2023. Datum za veteranski turnir se
bo določil naknadno.
2. Treningi dvorana
Razpored je bil poslan vsem igralcem mlajših selekcij, kot tudi vsem članom in članicam.
Treningi potekajo po ustaljenem urniku. Kot je povedal g. F. Maučec treningi v dvorani služijo
kot priprava na EP, ki bo v naslednjem letu v Zelini. Pozivamo vse igralce, da se treningov redno
udeležujejo. Obveščamo tudi igralce, da se bo Baker po ureditvi vseh papirjev vrnil v Lipovce
in bo v vlogi trenerja v dvorani.
SKLEP: Trenerji, ki trenirajo mlajše selekcije bodo prejeli plačilo za opravljene
treninge. Za EP v Zelini bo vsak igralec prispeval 100 € za stroške (prevoz, hrana,
itd.), v kolikor se kateri od igralcev ne bo udeleževal treningov in ne bo imel
opravičljivega razloga, se bo njegov prispevek za soudeležbo povečal glede na
odstotek odsotnosti. Prisotnost na treningih se sproti beleži.
3. Prijava ekip za dvorano
Na razpis DDP bomo prijavili eno ekipo članov, članic, selekcijo U14 in U17. HK Lipovci je
predlagal novega člana Tekmovalne komisije in sicer bo to – Davor Koren.
SKLEP: Potrebno je pregledati licenčni seznam vseh igralcev in seznam posodobiti. Za
to nalogo so zadolženi B. Stanko, G. Zajc in B. Pavlinjek.
4. Udeležba na turnirjih
Člani se bodo udeležili turnirja v Zelini, ker so vsi golmani od 18.11 do 19.11. zasedeni, bo za
ekipo HK Lipovci branil golman z Zeline. Prosimo vse igralce, da napišejo ali se bodo udeležili
turnirja v Zelini, saj nekateri niso odgovorili do zahtevanega roka. Igralci mlajših selekcij se
bodo udeležili turnirja SUDA CUP 2022, ki bo potekal v Hradec Kralove. Ga. M. Rajbar poroča,

da imajo urejeno spanje, rezerviran avtobus, itd.. Prav tako se bodo igralci mlajših selekcij
udeležili turnirja v Kninu, ki bo potekal v prvem tednu decembra 2022.
SKLEP: HK Lipovci bo pokril stroške prevoza avtobusa za turnir SUDA CUP 2022 v
višini 1.800 €.
5. Koledarji 2022
Letos bomo raznosili koledarje med 17.12. in 21.12.2022. Igralce pozivamo, da si vzamejo čas
in pomagajo raznositi koledarje. Dobrodošle so tudi nove ekipe. Dne 21.12.2022 bo tudi
obračun koledarjev.
6. Kandidati za KS
Po posvetu s kandidati, HK Lipovci predlagamo naslednje kandidate za svet krajevne skupnosti
Lipovci: Damjana Mesarič, Mateja Berden, Mojca Rajbar.

7. Razno
-

Luka Vegič se bo udeležil izobraževanja na Nizozemskem, HK Lipovci bo financiral
polovico zneska, ostalo bo financirala ZHNTS;
Vse odprte postavke do ZHNTS so plačane;
HK Lipovci bo vsem igralcem, ki se bodo odločili za obiskovanje fitnesa v novembru in
decembru pri Izzy-Fit sofinanciral polovico mesečne karte (15 €) – zainteresirani javiti
F. Maučecu in G. Zajcu;
HK Lipovci bo vsem igralcem, ki se bodo odločili za nabavo nogavic Goal4Goal
sofinanciral 10 € za nabavo nogavic – javiti številko nogavic G. Zajcu;
UO HK Lipovci je soglasno sprejel predlog, da se rumeni in rdeči kartoni, ki jih igralec
dobi zaradi jezikanja sodniku, igralca kazni s plačilom pijače igralcem po tekmi;
HK Lipovci bo predlagal tekmovalni komisiji, da se pred začetkom turnirjev organizira
seminar glede pravil hokeja v dvorani.
Seja je bila zaključena ob 18:00 uri.
zapisal: Gorazd Zajc

