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1 AKTIVNOSTI GLEDE NA USMERITVE KLUBA  
 

V letu 2018 smo ohranili vse dobre stvari iz preteklih let in nadaljevali z vadbo članov, delom z 
otroci in mladino.  

 
Izvedene aktivnosti glede na splošne usmeritve:  
• Izvajali smo šolo golfa za otroke, mladino in ostale člane na igrišču GGO.  
• Izvajali smo zimsko šolo golfa za otroke, mladino in ostale člane v »vadbenem centru Golfy«.  
• Organizirali smo družabne dogodke za člane kluba.  
• Udeleževali smo se tekem v organizaciji Golf Zveze Slovenije.  
• Organizirali smo klubsko lestvico (v organizaciji kluba je bilo izvedenih 7 turnirjev za klubsko 

lestvico, v lestvici je sodelovalo 35 tekmovalcev / povprečno 22 tekmovalcev na tekmo).  
• Organizirali smo klubski Match play tekmovanje (udeležilo se ga je 47 tekmovalcev).  

Organizirali smo klubska družabna srečanja za začetnike in člane.  
• Sodelovali pri organizaciji »Senijorski ponedeljki« (izvedenih je bilo 7 tekem, v lestvici je 

sodelovalo 24 tekmovalcev / povprečno 18 tekmovalcev na tekmo).  
• Organizirali in sodelovali smo v »Audi Eclectic« (organiziranih je bilo 10 tekem, v 

kvalifikacijski lestvici je sodelovalo 15 tekmovalk).  
• Sodelovali smo na prijateljskem srečanju v Moravskih  
• Organizirali smo tri dnevni izlet na Madžarsko. 

 
2 ČLANSTVO 
 
• V letu 2017 je imel klub 204 članov in od tega 34 novih. 
 
Statistika članstva: 
 
članarine  leto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
otroci do 12 4 0 0 1 5 6 11 
mladina, študenti 13 16 6 8 9 12 8 
odrasli 231 190 176 179 164 171 174 

Slovenija igra golf     4 12 11 
skupaj  248 206 182 188 182 201 204 
 
V bazo članov niso vključeni otroci, ki jih poučujemo na OŠ Drska.  
 
3 VADBA, TEKMOVANJA IN DOSEŽKI  
 
Osnovi cilj in namen je spodbujanje vseh članov kluba k vadbi, igranju golfa, tekmovati na 
rekreativnih turnirjih in turnirjih na državnem in meddržavnem nivoju.  
 
3.1 Vadba golfa v osnovnih šolah 
  
Vadba golfa v OŠ se izvaja v skladu z programom Golf zveze Slovenije in ''Mladinske golf 
izkaznice''. S pomočjo prilagojene dvoranske golf opreme in ostalih dvoranskih rekvizitov, otroci 
razvijajo splošne psiho-motorične sposobnosti in se spoznavajo z golfskimi veščinami. Vadba 
spodbuja gibanje, zdrav način življenja ter dolgoročno športno aktivnost, ki pozitivno vpliva na 
njihov gibalni razvoj. Vadbo vodijo strokovno izobraženi vaditelji in učitelji golfa, ki z uporabo 
didaktičnih pripomočkov in strokovno pripravljenih načrtov posameznih vadb skozi zabavo in 
igro otrokom pomagajo osvojiti golfske veščine in spodbujajo razvoj osnovnih motoričnih 
sposobnosti. V sklopu programa se enkrat mesečno v vsaki enoti pripravi tekmovanje v 
spretnostnih nalogah v golfu. Udeleženci s tem preverijo pridobljeno znanje in hkrati pridobijo 
povratno informacijo o napredku v igri v primerjavi z ostalo generacijo udeležencev. 
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Vadba je potekala enkrat tedensko v telovadnicah osnovnih šol med šolskim letom, in sicer od 
oktobra do junija, nato pa so imeli zainteresirani možnost spoznati tudi golf na pravem golf 
igrišču, in sicer opcijsko v obliki vadbe za šolske otroke na igrišču na Otočcu v mesecih maju in 
juniju. Cilj vadbe za osnovnošolce je omogočiti spoznavanje golfa čim večji generaciji otrok, 
zato poskušamo vsako leto razširiti mrežo osnovnih šol, kjer ponujamo vadbo golfa.  
 
V letošnjem šolskem letu je GKGO preko izvajalca šole golfa ponudil vadbo na naslednjih 
osnovnih šolah v MONM in bližnji okolici: za minimalno plačilo 15 € na mesec so bili odprti 
termini na OŠ Center, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Mali Slatnik in OŠ Vavta vas, brezplačna pa sta 
bila dva termina na OŠ Drska. Skozi celo leto se je izvajala vadba na OŠ Drska in OŠ Mali 
Slatnik, na drugih šolah OŠ Grm, OŠ Center in OŠ Otočec pa smo zaradi premajhnega števila 
udeležence bili primorani z vadbo prenehati po dveh mesecih, na OŠ Vavta vas pa z vadbo 
nismo niti pričeli. Iz ekonomskih vidikov smo združili skupine otrok iz OŠ Grm, OŠ Center in OŠ 
Otočec. Kot alternativo smo šolsko vadbo izvajali prostorih notranjega golf centra Golfy v 
Novem mestu. Kot dodatna ponudba je v mesecih maju in juniju šolskim otrokom omogočena 
tudi vadba na golf igrišču, in sicer enkrat tedensko po eno šolsko uro.  
 
3.2 Otroci in mladinci  
 
Program poteka skozi celo leto (razen v juliju in avgustu) v obliki organizirane skupinske vadbe 
in individualno po pripravljenem programu za posameznika-tekmovalca. V zimskem času je 
potekala vadba v notranjem vadbenem golf centru GOLFy, v poletnem času pa na golf igrišču. 
Potek vadbe in načrtovanje posameznih vadbenih enot pripravlja strokovno usposobljen učitelj 
golfa glede na znanje in potrebe posameznika. Tekmovalci pa trenirajo tudi individualno, saj je 
za treninge golfa potrebno veliko časa. Poleg izpopolnjevanja in utrjevanja tehnike, kondicijske 
priprave je potrebno veliko časa nameniti sami igri na igrišču. V času tekmovalne sezone pa 
mladinci preživijo veliko časa na tekmovanjih pod okriljem nacionalne panožne zveze in v tujini, 
ki trajajo tudi več dni. 
  
V prvi polovici leta smo s pridobitvijo vadbenega centra v Novem mestu zagotovili tudi prostor 
za treninge v zimskem času, tako je tam potekala tako individualna in skupinska organizirana 
vadba. V zimskem času sta se izvajali dve skupini – za otroke in mladince, v poletnem času pa 
smo zaradi interesa vadbo za otroke uspeli povečati celo na dve skupini na teden.  
 
Zelo dobri rezultati, ki so posledica kvalitetnih treningov in tudi podpore, ki jo omogoča klub, 
smo v letošnji sezoni imeli kar tri člane državnih reprezentanc, in sicer člana in članico 
mladinske državne reprezentance ter člana moške selekcije. Otroci in mladinci se udeležujejo 
klubskih tekmovanj, šolskih tekmovanj, pokalnega tekmovanja Slo Am tour v organizaciji Golf 
zveze Slovenije, slednja tekmovanja štejejo tudi za WAGR (Svetovna amaterska jakostna 
lestvica) ter državnih in mednarodnih mladinskih prvenstev. 
 
Število otrok v skupinah se je skozi celo leto povečevalo, hkrati pa se je povečala tudi količina 
vadbe, saj smo zaradi interesa otrok v maju pričeli z vadbo v dveh skupinah. Prav tako smo s 
povečanjem udeležbe na šolskih tekmovanjih, državnih prvenstvih za najmlajše ter organizacijo 
turnirjev za otroke izpolnili zastavljene cilje. Napredek naših otrok in mladincev v smislu 
rezultatov na državnem nivoju je zelo opazen, kar potrjuje tudi članstvo naših mladincev v 
mladinskih in članskih državnih reprezentancah. Tudi med najmlajšimi je viden kakovostni 
preskok, za katerega je zaslužna naša strokovna ekipa ter vztrajno pridobivanje izkušenj na 
tekmovanjih. K uspešnosti pa je nedvomno pripomoglo tudi odprtje notranjega vadbenega 
centra v Novem mestu, s čimer je našim klubskim programom omogočena celoletna vadba.  
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Doseženi uspehi v letu 2018 in udeležba na tekmovan jih:  
• Mednarodno prvenstvo Slovenije, Moravske Toplice, 17. – 19.5.2018 : 20. mesto Zupančič 

Jan, 26. mesto Levak Veronika  
• Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije, Arboretum, 24.-26.6.2018: 6. mesto Veronika 

Levak, Kristjan Kos +28, Kafol Aljoša +48  
• Državno prvenstvo U14: 2. mesto Mia Lavrih U10, 11. mesto Anže Lavrih U12  
• Slo am tour pokalno tekmovanje skupno: 2. mesto Veronika Levak U18, 8. mesto Aljoša 

Kafol U18, 12. mesto Kristijan Kos U16  
• Slo am tour, Otočec, 25. – 27.5.2018: 1. mesto Levak Veronika U18, 16. mesto Jan Zupančič 
člani, 7. mesto Kafol Aljoša U18  

• Slo am tour, Moravske Toplice, 27. – 29.4.2018: 10. mesto Jan Zupančič člani, 10. mesto 
Kos Kristijan U16  

• Slo Am tour, Ptuj, 6.-8.4.2018: 5. mesto Jan Zupančič člani  
• Slo Am tour, Arboretum, 31.8.-2.9.: 1. mesto Veronika Levak  
• Slo Am tour, Moravske Toplice, 14.-16.9.2018: 4. mesto Veronika Levak  
• Šolsko tekmovanje skupno: 2. mesto Mia Lavrih U10, 5. mesto Kaja Gorenc U18, 6. mesto 

Anže Lavrih U12, 18. mesto Fon Vid Borja  
• Šolsko tekmovanje, Lipica, 21.4.2018: 5. mesto Kos Kristijan U18  
• Šolsko tekmovanje, Stanežiče,31.3.2018: 1.mesto Mia Lavrih U10, 8.mesto Anže Lavrih U12  
• Šolsko tekmovanje, Brdo, 3.6.2018: 2. mesto Mia Lavrih U10, 7. mesto Kaja Gorenc U18, 10. 

mesto Anže Lavrih U12, 13. mesto Vid Bor Fonja U12  
• Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovaške, Welten, 15.-17.8.2018: 6.mesto Veronika Levak  
 
3.3. Člani  
 
a.) Selekcija članov in članic 
  
je v letu 2018 GKGO zastopala na tekmovanjih v organizaciji Golf zveze Slovenije – Državno 
klubsko in ekipno prvenstvo Slovenije, Državno prvenstvo Slovenije za amaterje in amaterke, 
Mednarodno amatersko prvenstvo Slovenije.  
 
Uspehi članskih selekcij: 
 
Državno posamično in klubsko ekipno prvenstvo 2018 - 
članice  

3. mesto  Veronika Levak  

Državno posamično in klubsko ekipno prvenstvo 2018 - člani  15. mesto  Jan Zupančič  
26. mesto Aljoša Kafol 

 
b.) Selekciji seniorjev in seniork  
 
sta nastopali na pokalnih tekmovanjih, ki jih organizira Golf zveza Slovenije in na mednarodnem 
prvenstvu seniorjev in seniork. Uspehi seniorskih selekcij: 
 

Mednarodno prvenstvo seniorjev  9. mesto  Andrej Kralj  
13. mesto  Gašper Pelko  
29. mesto  Stojan Žibert  

Mednarodno prvenstvo seniork  10. mesto  Milica Korošec  
13. mesto  Jožica Pelko  
15. mesto  Vera Cerle  

Končna lestvica pokalnih tekmovanj - seniorji  3. mesto  Ekipa GKGO (ekipno)  
1. mesto  Andrej Kralj (posamezno)  
8. mesto  Gašper Pelko (posamezno)  

Končna lestvica pokalnih tekmovanj - seniorke  6. mesto  Ekipa GKGO (ekipno)  
11. mesto  Milica Korošec (posamezno)  
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4 ORGANIZACIJA KLUBSKIH TURNIRJEV  
 
Klub je v letu 2018 organiziral ali soorganiziral cca 30 turnirjev:  
 

• 7 tekem za klubsko lestvico od tega Novo mesto open, 2 na dnevih golfa na Otočcu,  
• 10 tekem za Audi Eclectic,  
• 7 tekem za Seniorsko ligo ob ponedeljkih  
• 3 družabne turnirje in  
• Match play klubsko tekmovanje  

 
4.1 Klubski Match Play  
 
Klub je organiziral Match play tekmovanje v katerem je sodelovalo 43 tekmovalcev.  
 
Rezultat tekmovanja:  
 

1. Žajber Boštjan  
2. Pakar Mitja  
3. Šašek Franc  

 
4.2 Audi Eclectic  
 
Organiziranih je bilo 10 tekem, v kvalifikacijski lestvici je sodelovalo 15 tekmovalk.  
Na zadnjem turnirju so igralke finale popestrile z zanimivimi priboljški in nagradami za najboljše.  
 
Rezultati lestvice: 

 
 
4.3 Klubska lestvica  
 
V organizaciji kluba je bilo izvedenih 7 turnirjev za klubsko lestvico, katerih se je udeležilo 84 
članov, povprečno 40/turnir. Pogoj najmanj 3 odigrane turnirje za uvrstitev na klubski lestvici je 
izpolnilo 52 članov. 
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4.4 Seniorska ponedeljki - lestvica  
 
Izvedenih je bilo 7 turnirjev prvi ponedljek v mesecu. Za lestvico je štelo 5 najboljših. Rezultate 
lestvice je vodil GGO.  
 
4.5. Družabni turnirji 
 
Klub je organiziral 3 družabne turnirje, ki so bili sicer dobro sprejeti s strani udeležencev, žal pa 
ugotavljamo, da bi bila lahko udeležba bistveno večja. 
 
 
6 IZLETI IN DRUŽENJA  
 
Zaradi želje po okrepitvi klubskega družabnega življenja in vklučitev čim večjega števila članov 
smo v letu 2018 organizirali:  

• tridnevni izlet na Madžarsko,  
• prijateljsko srečanje s slovenskimi klubi,  
• druženje na tematskih klubskih srečanjih (seniorski ponedeljki, družabni turnirji,…)  
• sofinanciral zimsko vadbo in druženje ob sredah v »Vadbenem centru Golfy«  

 
7 IZOBRAŽEVANJE ČLANOV  
 
Klub je svojim članom omogočil tedensko vadbo s profesionalnim učiteljem golfa, organiziral 
šolo golfa za otroke in mladino ter v primeru včlanitve, novim članom sofinanciral izobraževanje 
po programu »Slovenija igra golf«.  
Za potrebe izobraževanja po novih pravilih golfa je klub poslal na izobraževanje dva člana, in 
enega na izobraževanje za podaljšanje učiteljske licence.  
 
8 UGODNOSTI ČLANOV GOLF KLUBA GRAD OTO ČEC  
 
Polnopravnim članom GKGO je klub v letu 2018 nudil ugodnosti, ki so jih člani tudi v večini 
izkoristili, in sicer:  

• Organizacija in sofinanciranje pokalov in medalj na igrišču GGO.  
• Organizacija in sofinanciranje pokalov in medalj v sklopu prijateljskih srečanj z drugimi 

klubi.  
• Plačilo prevoza na tekme s prijateljskimi klubi.  
• Subvencionirano šolo golfa za otroke, mladino in člane.  
• Plačano startnino na tekmah za klubske lestvice.  
• V sklopu akcije »Slovenija igra golf« včlanitev novim kandidatom le za 21 EUR.  
• Plačano startnino in igralnino ekipam in posameznikom na tekmah v organizaciji GZS.  
• Na turnirju predsednika kluba in zaključnem turnirju plačano startnino in pogostitev.  
• Ugodnosti in popuste dogovorjene z igriščem GGO (popust pri nakupu letnih in dnevnih 

kart, najem avtomobilčka, shramba palic in opreme,….).  
 


