ZAPISNIK 7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 10.1.2019 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 začetku seje je predsednik HK Lipovci g. Franc Maučec pozdravil vse navzoče in predlagal
naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Evropsko prvenstvo za člane v Pragi
Krvodajalska akcija
Medijska predstavitev HK Lipovci (facebook, spletna stran)
Prireditve v letu 2019
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. Evropsko prvenstvo za člane v Pragi
Poravnani so stroški za namestitev v pragi v višini 70%, ostalo se poravna 14 dni pred
odhodom. Dogovor je bil, da zaradi racionalizacije stroškov 6. junija v Prago odpotujeta dva
člana HK Lipovci, ki posrbita, da se z delegati pregleda športna oprema, uredita ostale
tehnične podrobnosti in predložita potne liste igralcev. Glavnina ekipe odpotuje 7. junija z
avtobusom.
Priprave na prvenstvo potekajo nemoteno preko treningov v napihljivi hali. Na treningih bi bila
zaželjena konstantna udeležba čim večjega števila igralcev.
Zaradi popolnitve članske ekipe je HK Lipovci v dogovorih s tujimi igralci iz Pakistana, kateri bi
za HK Lipovci odigrali Evropsko prvenstvo, državno prvenstvo zunaj in trenirali mlajše
selekcije igralcev. Stroške glede pakistanskih igralcev bo HK Lipovci pokril preko sponzorskih
sredstev.
Aktivnosti v zvezi prihoda tujih hokejistov:
G. Gorazd Zajc pošlje povabilo igralcem, uredijo se vize, in dogovorijo vse ostale podrobnosti.

2. Krvodajalska akcija
Okvirno je določen termin za izvedbo krvodajalske akcije in sicer bi se dogodka kot HK Lipovci
udeležili v četrtek, 24.1.2019. Potrebno je zbrati končno število zainteresiranih članov, za kar
poskrbita ga. Mojca Rajbar in g. Robert Mesarič. Obvestilo o krvodajalski akciji se objavi

tudi na spletni strani HK Lipovci.

3. Medijska predstavitev HK Lipovci
Glede vzpostavitve nove FB strani oziroma ohranitve dosedanjega Fb naslova sledi v tem
tednu dogovor z dosedanjim skrbnikom Fb strani. Za sprotno in tekoče urejanje novic in
dogodkov se določi nov skrbnik, določene so tudi osebe za sprotno pisanje člankov, za
pošiljanje fotografij in objavo ostalega gradiva.

Na spletni strani hklipovci.si se bo v mesecu januarju posodobilo aktivne igralce v mlajših
selekcijah po kategorija U10 in U13. Aktivne člane se razvrstiti v ustrezne selekcije in se jih
opremi s fotografijami.
V letošnjem letu se bo skušalo digitalizirati tudi čim več starih fotografij, katere se bodo
potem v posebnem zavihku objavile na spletni strani. Z omenjenim projektom se bo spopadel
g. Marjan Štiblar.

4. Prireditve v letu 2019
-

Prireditev ob 1. maju

HK Lipovci bo v sodelovanju z rekruti prevzel organizacijo prireditve ob prvem maju. Z rekruti
je potrebno skleniti pisni dogovor o organizaciji prireditve, razdelitvi dela in naloge, poiskati
glasbenega izvajalca ter se dogovoriti o finančnih podrobnostih. V čim krajšem času je
potrebno rezervirati šotor za prireditev.
-

Hokejska noč 2019

Hokejska noč bo v letu 2019 potekala 24. in 25. avgusta. Organizacija dogodka bo potekala v
sodelovanju s turističnim društvom Lipovci. Sledi dogovor s predsednikom turističnega
društva Lipovci glede organizacije, razdelitve nalog, izbiri glasbenega izvajalca in finančnih
podrobnostih prireditve. Dogovor je bil, da se združita Hokejska noč in Praznik buč ter se
izpelje mednarodno odmeven projekt.
Turnir se bo organiziral v kategorijah U10, U13 in veterani. Zaradi lažje organizacije in
zadostnega števila tekem bomo sprejeli v vsaki selekciji samo prvih 8 prijavljenih ekip.
Aktivnosti v zvezi hokejske noči:
G. Gorazd Zajc pošlje zvezam in klubom vabila za hokejski turnir in vabila za sodelovanje na
Prazniku buč s kuhanjem enolončnice.
V čim krajšem času je potrebno rezervirati šotor za prireditev pri Komuni Beltinci.

5. Razno
-

Na javni razpis za podelitev priznanj športne zveze Beltinci moramo sporočiti predlog za
perspektivnega športnika v starosti 11-15 let, športno ekipo in športnika leta za leto 2018.
UO HK Lipovci je soglasno sprejel odločitev da so predlogi: Alen Maučec, HK Lipovci kot
ekipa in Martin Mesarič. Za posredovanje predlogov poskrbi g. Gorazd Zajc.

-

Izdelani so koledarji za leto 2018 v nakladi 50 kom, kateri se razdelijo članom HK Lipovci.
Strošek izdelave je poravnan.

-

Poravnane so obveznosti do trenerjev mlajših selekcij, ki so priskočili na pomoč g. Petru
Katovskemu zaradi lažje izvedbe treningov. V kolikor ostaja še kdo, ki nima poravnanih
vseh obveznosti naj sporoči kateremu izmed članov UO HK Lipovci.

-

G Petar Katovski je izrazil željo, da bi mu v selekciji U10 še nadalje pomagal voditi
treninge tudi kateri izmed aktivnih igralcev, saj zaradi velikega števila novih igralcev ne
more izvajati dovolj kvalitetnega treninga.

-

Na tekmah v državnem prvenstvu moramo na tekmah v katerih igrajo naše ekipe med
sabo določiti še drugega trenerja. Predlaga se, da na teh tekmah g. Petar Katovski vodi
slabšo ekipo.

-

Glede udeležbe na turnirjih v mlajših selekcijah je bilo domenjeno, da se vabila na turnirje
ažurno posredujejo do trenerjev in članov UO HK Lipovci, nakar se sprejme hitra odločitev
in posledična prijava na turnir. V letošnjem letu se bomo skušali prijaviti na kakšen turnir,
na katerem še nismo nastopali.

-

Članska ekipa bo skušala pred odhodom na Evropsko prvenstvo odigrati vsaj šest
prijateljskih tekem, katere bi si sledile v zaporedju šestih tednov. V kolikor bi se ponudila
na kakšni izmed teh tekem tudi možnost za igranje mlajših selekcij jo bomo skušali
izrabiti.

-

S predstavnikom opremljevalca Joma je bil opravljen razgovor. Dogovoriti je potrebno še
zadnje podrobnosti. V kolikor bodo pogoji za HK Lipovci sprejemljivi se sklene dogovor.

-

V nedeljo 3.2.2019, po zaključku dvoranskega prvenstva, se pripravi manjša slovesnost v
gostilni Vrtnica. Vabljeni vsi člani in starši igralcev v mlajših selekcijah.

-

Pred začetkom treningov na zunanjem igrišču je potrebno pripraviti in očistiti igralno
površino. Sledi obvestilo članom HK Lipovci.

-

Na 2. Turnirju za državno prvenstvo dne 13.1.2019 se pobira prispevek za dva meseca za
udeležence evropskega prvenstva. Denar bo pobrala ga. Mateja Berden.

-

potrebno je na FURS urediti vpis v evidenco upravičencev za odmero dela dohodnine, za
kar poskrbi ga. Mateja Berden

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri
zapisal: Boštjan Erjavec

