ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI
Datum: 18.5.2020 ob 18. uri, klubski prostor HK Lipovci
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Marjan Štiblar, Dušan
Maučec, Robert Mesarič, Janez Vegič, Boštjan Erjavec.
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nadaljevanje treningov po omilitvi ukrepov
Nadaljevanje državnega prvenstva
Hokejski kamp v Zagrebu
Prvenstvo EuroHockey Club Challege I v letu 2021
Problematika s čiščenjem travnate površine
Zbiranje kandidatov v Svet Zavoda ZTKS Beltinci
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. Nadaljevanje treningov po omilitvi ukrepov
Glede na to, da so ob upoštevanju zdravstvenih navodil dovoljeni treningi in tekme vsem
športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za
šport v naravi.
V skladu z napisanim bo HK Lipovci pričel z izvajanjem treningov za mlajše selekcije in
člane že v tem tednu. Sledi dogovor s trenerjem, ki naredi urnike vadbe. Mlajše selekcije
bi imele treninge 2x tedensko po 90 min.
Ga. Mojca Rajbar bo preko spleta obvestila vse starše otrok, da se pričnejo treningi.
Zraven se posreduje tudi obvestilo o upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečitev
širjenja virusa. Obvestilo se obesi tudi v klubskih prostorih na vidnem mestu. Na voljo bo
tudi razkužilo.

2. Nadaljevanje državnega prvenstva
V sredo, 20.5.2020 je predviden sestanek UO Zveze za hokej na travi, na katerem se bo
sprejel dogovor, kako se bo odigralo državno prvenstvo na prostem. HK Lipovci se bo
zavzemal, da bi se prvenstvo odigralo v celoti.

3. Hokejski kamp v Zagrebu
Na HK Lipovci je prišla ponudba za udeležbo na mednarodnem Erasmus hokejskem
kampu v Zagrebu od 29.6. do 6.7.2020. Kamp je organiziran za otroke v starostnem
obdobju od 13 do 15 let in je povsem brezplačen.
V zvezi odhoda mlajših igralcev HK Lipovci na kamp bo ga. Mojca Rajbar v čim krajšem
času pripravila seznam zainteresiranih otrok, sklicala sestanek s starši, katerim se bo
projekt predstavil. HK Lipovci bo zagotovil tudi vsaj dva vaditelja stara do 30 let, ki
odpotujeta z igralci na hrvaško.

4. Prvenstvo EuroHockey Club Challege I v letu 2021
S strani Evropske zveze za hokej na travi je HK Lipovci prejel dopis, s katerim so določili
rok, do katerega se lahko HK Lipovci odloči, in sprejme organizacijo prvenstva
EuroHockey Club Challege I v letu 2021. Rok do katerega je potrebno posredovati
odgovor je 15.7.2020.
UO odbor HK Lipovci še ni sprejel odločitve glede organizacije prvenstva v letu 2021, saj
je organizacija prvenstva povezana z določenimi stroški, še vedno so v veljavi tudi ukrepi
za zajezitev širjenja virusa, kateri se zna ponoviti tudi v letu 2021, potrebno je opraviti
tudi razgovor z igralci in trenerjem ekipe. Odločitev se bo posredovala nekaj dni pred
iztekom roka.
HK Lipovci je s strani Evropske zveze za hokej na travi prejel račun za poravnavo
prijavnine za prvenstvo EuroHockey Club Challege I za leto 2020, katerega prireditelj bi
bil HK Lipovci in se ni odigralo. Stališče HK Lipovci je da tega zneska ne bo poravnal.

5. Problematika s čiščenjem travnate površine
S strani podjetja Algavelan smo dobili ponudbo za čiščenje igrišča. Ponujajo povsem
naravno sredstvo, kjer se alge same razgradijo in se izločijo skozi drenažo. Potreben bi
bil tedenski nanos sredstva na igralno površino. G. Robert Mesarič bo zaprosil
predstavnika podjetja, da nam v čim krajšem času pride in predstavi postopek čiščenja.
Po predstavitvi bo HK Lipovci sprejel odločitev glede čiščenja igrišča.

6. Zbiranje kandidatov v Svet Zavoda ZTKS Beltinci
V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, je
HK Lipovci prejel poziv za predlaganje kandidata za predstavnika uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti. UO HK Lipovci je soglasno potrdil g. Gorazda Zajc za
predstavnika HK Lipovci v novo nastalem Svetu zavoda.
7. Razno
● HK Lipovci je med člansko ekipo opravil anketo o tujih igralcih in trenerjih v ekipi HK
Lipovci. Glede na rezultat ankete se poraja vprašanje kako nadaljevati s treningi,
tekmovanji in treniranjem mlajših selekcij v bodoče. Dolgoročno bi bilo potrebno poiskati
dva do štiri domače trenerje, ki bi bili pripravljeni prevzeti treninge mlajših selekcij (za
kar bi se jih ustrezno nagradilo), poiskati je potrebno trenerja članske ekipe, opraviti
pogovor s sedanjim trenerjem glede njegovih načrtov in ambicij v klubu.
● izpostavljeno je bilo tudi, da igralci HK Lipovci kljub večkratnem zahtevku na Zvezo za
hokej na travi še vedno nimamo vpisanih igralcev v evidenco kategoriziranih športnikov.
Glede na to, da iz statusa izhajajo tudi določene pravice in ugodnosti, je potrebno v čim
krajšem času urediti vpis v ustrezne evidence.
● V skladišču ima HK Lipovci pripravljen celotni material za sanacijo ograje okrog igralne
površine. Ograja zaradi upoštevanju zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja virusa do
sedaj ni bila zamenjana. Celoten strošek materiala je sponzoriral Roman Škafar s.p. popravilo in vzdrževanje obdelovalnih strojev, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
Razmisliti je potrebno tudi o posebni zahvali na naslednjem občnem zboru kluba.

Seja je bila zaključena ob 19:10 uri
zapisal: Boštjan Erjavec

