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1. NAMEN 
 
Delovanje društva v obdobju 2016-2020 bo sledilo namenu, ki ga opredeljuje 7. člen statuta: 
 
Namen društva je združevati interese članov društva pri rekreativnem in tekmovalnem igranju golfa ter 
širiti zavedanje o pomenu aktivnega športnega udejstvovanja za kakovostnejše življenje. Prav tako je 
namen razvoj in popularizacija golfa v Republiki Sloveniji, še posebej razvoj mladinskega golfa. 
Društvo deluje v javnem interesu na področju športne vzgoje mladine in športne rekreacije. 
 
2. CILJI 
 
8. člen statuta društva določa naslednje cilje: 

 Spodbujanje in krepitev zavesti o nujnosti aktivnega življenja v vseh starostnih obdobjih;  

 Omogočanje množičnega ter kvalitetnega udejstvovanja na športno-rekreativnem in 
tekmovalnem področju;  

 Promocija golfa kot enega od pomembnih športno-rekreacijskih področij;  

 Kakovosten razvoj in popularizacija golfa kot pomembne športne in rekreacijske aktivnosti ter 
izboljšanje turistične ponudbe kraja;  

 Načrtovan razvoj mladinskega golfa in športne rekreacije;  

 Organiziranje igranja, vadbe, izobraževanj in drugih oblik udejstvovanja na področju golfa,  

 Omogočiti športno aktivnost čim širšemu krogu prebivalstva. 
 
3. DEJAVNOSTI in AKTIVNOSTI 
 
9. člen statuta društva opredeljuje dejavnosti s katerimi dosegamo cilje.  
 
V nadaljevanju tega dokumenta so zapisane posamezne dejavnosti iz statuta in aktivnosti, jih bo v tem 
okviru izvajal klub v obdobju 2016-2020. 
 
• Promocija in informiranje o delu društva in o pomenu golfa kot zdravega načina življenja v javnih 

občilih in na spletu;  
o Spletna stran,  
o Facebook,  
o članki v lokalnih medijih,  
o udeležba na medijskih dogodkih v sodelovanju z igriščem,  
o aktivna vloga članov pri promociji golfa,  
o …  

 
• Skrb za podmladek in širjenje članstva z ustvarjanjem pogojev za aktivno vključevanje in 

pridobivanje novih članov v organizirano igranje golfa;  
o šola golfa v osnovnih šolah,  
o vključitev otrok in posredno tudi staršev v organizirano vadbo/trening na igrišču,  
o člani pridobivajo nove člane,  
o poskus reaktivacije bivših članov, 
o promocija golfa v večjih podjetjih v sodelovanju z igriščem. 

 
• Organiziranje oz. sodelovanje pri športni vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine na 

področju igranja golfa. 
• Organiziranje predstavitev, vadbe, izobraževanj in drugih oblik udejstvovanja na področju golfa za 

svoje člane in tudi drugo zainteresirano javnost. 
• Organiziranje izpopolnjevanja in izobraževanja članov kluba.  
• Spremljanje napredka svojih članov;  

o nadaljevanje in nadgradnja sodelovanja s profesionalnimi učitelji golfain igriščem v izvedbi 
raznih oblik vadbe in treningov, 

o aktivnosti zapisane v točki 4. tega dokumenta. 
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• Zagotavljanje terminov in prostorov vadbe oz. športnega udejstvovanja;  
o Sodelovanje z igriščem na Otočcu pri zagotavljanju čim bolj ugodnih pogojev igranja  in 

vadbe za svoje člane,… 
 
• Organiziranje turnirjev oz. raznih tekmovanj. 
• Organiziranje udeležbe na različnih tekmovanjih in srečanjih svojih članov;  

o organiziranje klubskih turnirjev in tekmovanj, 
o popestritev z ne-HCP oblik druženja članov, 
o organiziranje klubskih izletov (zimski, 3 dnevni,…), 
o spodbujanje delovanja sekcij v klubu (seniorji, seniorke, Eclectic, mladina),  
o pridobiti aktivne vodje sekcij aktivirati sekcijo članic in članov.  

Tekmovalni golf: 
o Vsaka sekcija ima (lahko) tekmovalno ekipo za udeležbo na tekmovanjih GZS,pogoj za 

vključitev v ekipo je udeležba na klubskih dogodkih (lestvicah). Prednost imajo boljši igralci 
z nižjim HCP. 

o Podeljevanje klubskih priznaj za vidne dosežke. 
o V skladu s finančnimi zmožnostmi kluba sofinanciranje udeležbena tekmovanjih. 

 
• Sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;  

o Sodelovanje s prijateljski klubi (izleti na prijateljska srečanja - klub organizira prevoz). 
 

• Koordiniranje in izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k razvijanju in pospeševanju turizma in športa 
v kraju in v Republiki Sloveniji:  

o Promocija igrišča Otočec in turizma na Dolenjskem ob raznih srečanjih in dogodkih. 
o Pomoč igrišču pri  prodaji njihovih uslug ( iskanje oblik za organiziranje turnirjev na Otočcu). 
o Sodelovanje z Golf zvezo Slovenije. 

 
• Pridobivanje sponzorskih in drugih sredstev za subvencioniranje udejstvovanja članstva: 

o Javljanje na razne razpise s področja športa. 
o Pridobivanje sponzorjev. 
o Pridobivanje sponzorjev za subvencioniranje tekmovanj. 
o Spodbujanje sekcij v klubu za pridobivanje sponzorjev, kjer bi bilo 75 % pridobljenih 

sredstev namenjeno financiranju dejavnosti v sekciji. 
 

• Vodenje evidenc o članstvu: 
o Vodenje članstva v Golf zvezi Slovenije. 

 
4. CILJI IN VIZIJA NA PODROČJU OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA GOLFA 
 
V letu 2016 smo v GKGO na področju otroškega in mladinskega golfa postavili dolgoročno vizijo in 
cilje, ki jih bomo uresničili v sodelovanju z izvajalcem šole golfa. S strokovnim delom in kvalitetnim 
izvajanjem programov bomo zagotovili učinkovit razvoj golfa kot športa v lokalnem in širšem okolju ter 
tako omogočili večjo prepoznavnost kluba in posledično tudi povečanje števila članov. GKGO je z 
izvajalcem šole golfa določil jasne cilje in dolgoročno vizijo ter pripravil akcijski načrt.  
 

 Cilji na področju otroškega in mladinskega golfa: 
o Vzpostavitev kvalitetnega dela z otroci in mladino na področju golfa in delovanje šole golfa. 
o Vzpostavitev dela v vseh osnovnih šolah Mestne občine Novo mesto. 
o Vzpodbuditi MONM k večjemu sodelovanju in spodbudi razvoja golfa. 
o Kvalitetno in načrtovano izvajanje programov treningov za otroke do 16. leta starosti ter za 

mladince/ke od 16. leta starosti dalje. 
o Postopna vpeljava otrok v tekmovanja na klubski ravni in na državni ravni (tekme GZS-ja, 

državna tekmovanja) pod strokovnim vodstvom. 
o Zagotoviti celostno planiranje in izvajanje treningov ter priprav na tekmovanja za tekmovalce. 
o Izpeljava razširjene lige v golfu za otroke v osnovnih šolah na področju Dolenjske. 
o Zagotoviti izobraževanja in usposabljanja za pridobitev naziva vaditelj golfa v šolah. 
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 Vizija GKGO na področju otroškega in mladinskega golfa: 
o Kvalitetno izvajanje in širjenje programov Šole golfa ter povečanje števila otrok in mladincev, ki 

se ukvarjajo z golfom. 
o Povečanje popularizacije golfa kot športa na rekreativni in tekmovalni ravni med otroci, mladinci 

in odraslimi na področju MONM in širše. 
o Povečanje števila članov GKGO. 
o Povečanje obiska golf igrišča Grad Otočec. 
o Povečanje zanimanja podjetij za sponzoriranje kluba in programov. 
o Povečanje zanimanja podjetij za storitve na področju golfa. 
o Postopno povečanje vidnih rezultatov otrok in odraslih na tekmovanjih na lokalnem, regijskem 

in državnem nivoju. 
o Povečanje potreb po strokovnem kadru na področju dela z otroci in odraslimi v golfu. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


