
ZAPISNIK 14. SEJE UPRAVNEGA ODBORA HK LIPOVCI 

 
Datum: 17.8.2020 ob 19. uri, klubski prostor HK Lipovci 
 
Prisotni: Franc Maučec, Gorazd Zajc, Mojca Rajbar, Mateja Berden, Dušan Maučec, Janez 
Vegič, Boštjan Erjavec. 
 
Odsotni: Robert Mesarič, Marjan Štiblar 
 
Na začetku seje je predsednik HK Lipovci pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji 
dnevni red: 
 

1. Nadaljevanje treningov v mlajših selekcijah 
2. Hokejski kamp v Zagrebu 
3. Trenerski seminar 
4. Prvenstvo EuroHockey Club Challege I v letu 2021 
5. Sanacija travnate površine 
6. 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 v mlajših selekcijah 

HK Lipovci je pričel z izvajanjem treningov za mlajše selekcije. Treninge bo do prihoda g. 
Katovskega vodil Alen Maučec. HK Lipovci bo po dogovoru za opravljene treninge Alenu 
ponudil določeno finančno nadomestilo. Članska ekipa bo pričela s treningi v začetku 
naslednjega tedna. 
 
HK Lipovci bo pridobil podatke o otrocih rojenih v Lipovcih v letih 2012 do 2015 in jih 
skušal navdušiti za treniranje hokeja na travi. Opravil se bo tudi razgovor s predstavniki 
Vrtca v Lipovcih, ki bi lahko hokej na travi preko igre že v vrtcu približali otrokom.   
 
Staršem otrok se bo predstavil okvirni program dela/treninga, ponudila se bo klubska 
oprema, tako da stroška z nabavo opreme ne bi imeli, vadba bi bila zastonj. 
 
Na Fb stran se bo dalo obvestilo, da se v septembru začne vpisovanje otrok, ki bi želeli 
začeti s treningi.  
 

2. Hokejski kamp v Zagrebu 

Mlajši igralci HK Lipovci so se udeležili Erasmusovega hokejskega kampu v Zagrebu od 
29.6. do 6.7.2020. Odzivi naših udeležencev na kampu so pozitivni, tako da bi se v 
bodoče na takšne dogodke z veseljem odzvali. Kamp je z nekaj organizacijskimi težavami 
prirediteljem uspel, zato bi naj poskušali z organizacijo podobnega kampa tudi v 
naslednjem letu. 

 

3. Trenerski seminar 

Trenutno se odvija trenerski seminar za naziv Športno treniranje-hokej na travi, hokej v 
dvorani – 1. stopnja. Glede na informacije se prijavljeni kandidati neredno udeležujejo 
predavanj, zato bi na tem mestu zaprosili za bolj vestno udeležbo na predavanjih. Do 
konca seminarja je potrebno poravnati tudi stroške seminarja.  
 
 
 
 



 
4. Prvenstvo EuroHockey Club Challege I v letu 2021 
 
HK Lipovci je sprejel stališče, da se prijavi na omenjeno prvenstvo in hkrati prevzame 
tudi breme organizacije prvenstva. Evropska zveza za hokej na travi je z veseljem 
sprejela novico da bodo Lipovci gostili Evropsko prvenstvo. Glede na to, da je veliko 
nejasnosti predvsem glede korona virusa, ukrepih za zajezitev širjenja, raznimi 
karantenami, se bo o podrobnostih izvedbe prvenstva dogovarjalo v začetku leta 2021. 
 
 
5. Sanacija travnate površine 
 
Opravljeno je bilo 10 nanosov sredstva za razgradnjo alg. Glede na letošnje poletje z 
skoraj vsakodnevnim dežjem, ki je idealno za razrast alg, rezultati čiščenja niso takšni, 
kot so se pričakovali.  
Trenutno potekajo dogovori še z enim ponudnikom, ki bi alge skušal odstraniti 
mehansko. Počakali bomo na rezultate čiščenja in se potem odločili na kakšen način 
bomo v bodoče čistili igrišče. 
 
 
6. Razno 
 
● Glede na to, da v bolnišnici primanjkuje krvi, je bil HK Lipovci naprošen, da se udeleži 
krvodajalske akcije. Glede na ukrepe ob korona virusu moramo posredovati seznam 
darovalcev v bolnico. Vsako uro so lahko na krvodajalski akciji prisotni samo štirje 
darovalci. G. Zajc bo člane HK Lipovci obvestil o terminu krvodajalske akcije. 
 
● Hokejski turnir za memorial Sašo Fajsa bo po zagotovilu organizatorja organiziran tudi 
letos. HK Lipovci bo počakal na razpis in se potem prijavil na turnir. 
 
● Do 20.8.2020 mora HK Lipovci prijaviti mlajše selekcije za naslednje državno 
prvenstvo. Glede na to, da imamo kar nekaj težav s sestavo selekcij, se bo skušal HK 
Lipovci dogovoriti z ostalimi predstavniki hokejskih klubov, da se selekcije za naslednje 
leto ustrezno oblikujejo v splošno zadovoljstvo vseh klubov, ter se omogoči vsem 
igralcem igranje tekem. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 19:45 uri 
 
zapisal: Boštjan Erjavec 


