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AKTIVNOSTI GLEDE NA USMERITVE KLUBA

V letu 2020 smo ohranili vse dobre stvari iz preteklih let in nadaljevali z vadbo članov, delom z
otroci in mladino. Organizacijo dogodkov in delovanja kluba je ovirala COVID situacija, je pa
vodstvo kluba in članstvo aktivno delovalo, da se izvedejo vse možne aktivnosti, ki jih je bilo možno
glede na priporočila in omejitve NIJZ.
Izvedene aktivnosti glede na splošne usmeritve 2020:










2

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«.
Udeleževali smo se tekem v organizaciji Golf Zveze Slovenije.
Organizirali smo turnirje, ki štejejo v tekmovanju za klubsko lestvico (v organizaciji kluba so
bili zaradi COVID situacije izvedeni samo 3 turnirji za klubsko lestvico. Na teh turnirjih je
sodelovalo 58 tekmovalcev, povprečno 41 tekmovalcev na turnir).
Organizirali smo klubski Match play tekmovanje (udeležilo se ga je 28 tekmovalcev).
Organizirali smo dva »After job » turnirja na 9 luknjah
Organizirali smo v »Klubski Eclectic«. Udeleževalo se ga je 23 članov in članic.
Razpisana sta bila dva izleta – na Bled in v Moravske Toplice, ki sta zaradi situacije s Covidom
odpadla, izpeljan je bil 3 dnevni izlet na igrišča v okolici Dunaja
Redno je bila vzdrževana spletna stran kluba in FB stran.

ČLANSTVO

V letu 2020 je imel klub 171 članov s plačano članarino.
Število aktivnih članov se je glede na leto 2019 povečalo za 14.
Gibanje članstva skozi leta:
članarine leto
2013
otroci do 12
0
mladina, študenti
16
odrasli
190
Slovenija igra golf
skupaj
206

2014
0
6
176

2015
1
8
179

182

188

2016
5
9
164
4
182

2017
6
12
171
12
201

2018
11
8
174
11
204

2019
5
7
134
11
157

2020
5
12
146
8
171

Po znatnem upadu članstva v letu 2019 je z izboljšanjem urejenosti igrišča na Otočcu opaziti tudi
trend rasti članstva v klubu.

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.
V letu 2020 ni bilo organiziranih vadb za odrasle zaradi COVID situacije, so pa bile v anketi
članstva izražene želje, da se tako vadbo organizira, ko bo to situacija dovoljevala.
3.1 Vadba golfa za osnovnošolce
Vadba golfa v OŠ v skladu s programom GZS in »Mladinske golf izkaznice se je v letu 2020
odvijala le na OŠ Drska, enkrat tedensko dve skupini, 24 udeležencev. Na preostalih šolah ni bilo
aktivnosti.
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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. 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. Udeleženci s tem preverijo
pridobljeno znanje in hkrati pridobijo povratno informacijo o napredku v igri v primerjavi z ostalo
generacijo udeležencev.
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.
Vadba je bila organizirana v treh skupinah skozi celotno letno leto (razen počitnic): Otroci –
rekreacija, Otroci – tekmovalna skupina in Mladinci – tekmovalna skupina. Zaradi povečanega
števila vpisanih v programe smo tekom leta morali nekoliko prilagoditi urnike in sicer smo torkovo
skupino v septembru razdelili v dve, dolžino treninga posamezne skupine pa na 1,5 ure. Podobno
smo razdelili tudi sredino skupino v dve in prilagodili dolžino treninga na 1,5 ure. V juniju smo
prvič vzpostavili delovanje skupine Mala šola golfa, ki je namenjena najmlajšim od 3. do 6. leta
starosti. Trening je potekal ob torkih 1 uro na teden.
Zaradi situcaije s Covid-19 smo v pomladnem delu z 1 mesec prekinili treninge. Del treningov, ki
jih nismo mogli izpeljati v marcu pa smo uspešno nadomestili in tako uspeli zagotoviti čim manjšu
upad. Število otrok se je že ob ponovni vzpostavitvi treningov po prvem valu povečalo. V
jesenskem delu drugega vala so omejitve ravno tako delno vplivale na delovanje šole golfa.
Izvajanje smo prilagajli glede na ukrepe vlade. V mesecu novembru smo začasno ukinili delovanje
skupine Mala šola golfa in jo bomo ponovno vzpostavili v letu 2021, ko bodo razmere to dopušale.
Pri ostalih skupinah pa smo skozi celotno obdobje uspeli obdržati treninge v prilagojeni obliki.
Prvo polovico novembra smo skupine prilagodili možnemu številu prisotnih na treningu (5 otrok +
učitelj) in treninge pričeli izvajati v centru GOLFyCity. Po sprejetem odloku o omejitvi druženja pa
smo bili primorani treninge izvajati preko online sistema Zoom. V centru GolfyCity so vzpostavili
okolje za delo na daljvo (dostop do nemetenega delovanja preko Zooma, video kamera za zajem
dela trenerja). Do konca leta so tako treningi potekali na daljavo. Večino treningov je bilo
namenjeno fizični pripravi, povečanju/vzdrežvanju gibljivosti, moči ter vzdržljivosti. Menimo,da so
otroci in mladinci na tak način dobili primerno vadbo ravno v pravem času (po tekmovalno
obdobje), ki je tudi sicer namenjeno tovrstni obliki treninga v večini časa.
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.
V letošnjem letu so bile v programu izvajanja predvidene tudi priprave za otroke in mladince, ki
obiskujejo treninge. Prve so bile uspešno izpeljane v času zimskih počitnic (februar 2020), druge
prirpave so bile izpeljane v času poletnih počitnic (avgust 2020). Tretje pa so bile predvidene v
času jesenskih počitni in so bile odpovedane zaradi situacije in omejitev v zvezi s Covid-19.
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Ocenjujemo, da so sicer izpeljane priprave potekale nad pričakovanji in jih bomo planirali v skladu
z zmožnostmi tudi v prihodnjih sezonah.
Število otrok v skupinah se postopno povečuje. Program treningov pa se prilagaja njihovim
potrebam glede na telesno starost udeležencev. 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
viden, kar potrjujejo tudi uspehi najmlajših udeležencev na državnih tekmovanjih. S
posodobitvijo notranjega golf centra s simulatorjem golfa so vadeči pridobili še dodatno možnost
za kvaliteten trening v zimskem času oz. v primeru slabega vremena. Z razširjeno ponudbo
treningov v obliki strnjenih priprav pa se je kvaliteta treninga še izboljšala.

SEZNAM UDELEŽNCEV PROGRAMOV ŠOLE GOLFA (OTROCI in MLADINCI) po
dnevih:
PONEDELJEK - TM
Ime
Priimek
Kristijan Kos
Lev
Strasberger
Kaja
Gorenc
Anže
Lavrih

TOREK - RO
Ime
Priimek
Patrik
Antončič
Erazem
Bevc
Luka
Bajuk
Mihael
Blatnik
Eva
Perić
Ana Marija
Božič
Sven Kristijan Polanko
Neža
Gorše

SREDA + TO ali PO
Ime
Priimek
Lev
Strasberger
Kaja
Gorenc
Anže
Lavrih
Luka
Bajuk
Lan
Božič
Jaka
Cimerman
Filip
Prijatelj
Ana
Kos
Patrick
Antončič
Leon
Vidic

TOREK - MŠG
Ime
Priimek
Neža
Iskra
Sofija
Martinčič
Lana
Lavrih Fir
Miloš
Mišković
Leo
Miketič

4. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH in DOSEŽENI USPEHI V LETU 2020

4.1. Otroci in mladina (vodja Matjaž Lavrih)
Šolski pokal (pokalno tekmovanje - 8 tekem oz. 10 tekmovalnih dni):
Kategorija U10
Kategorija U12
Kategorija U18
Kategorija U12
Dečki
Dečki
Dečki
Deklice
2. mesto
1. mesto
3. mesto
3. mesto
Patrick Antončič Vidic Leon
Lev Strasberger
Mia Lavrih
4. mesto
3. mesto
4. mesto
Mihael Blatnik
Luka Bajuk
Anže Lavrih
5. mesto
Erazem Bevc
SLO TOUR (pokalno tekmovanje 4 tekme oz. 12 tekmovalnih dni, bela udarjališča)
-

7. mesto Lev Strasberger v kategoriji mladinci U16
10. mesto Anže Lavrih
v kategoriji mladinci U14

Državno prvenstvo za dečke in deklice do 14 let - Kranjska Gora (22. - 23.8.2020)
- 2. mesto Mihael Blatnik v kategoriji U10
- 1. mesto Vidic Leon
v kategoriji U12
- 8. mesto Anže Lavrih v kategoriji U14
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Državno člansko posamično in ekipno prvenstvo - Cubo (18. - 20.8.2020)
kategorija U16 (3 × 18L, bela udarjališča):
- 13. mesto Lev Strasberger
- 14. mesto Anže Lavrih

4.2. seniorke (vodja Milica Koročec)
Letošnje leto seniorkam ni bilo naklonjeno. Niso uspele igrati vseh organiziranih tekem
pokalnega tekmovanja seniork.
Ekipno so padle za dve mesti, glede na preteklo leto. Letos je ekipa na 10. mestu od 11 ekip.
Posamično zasedajo naslednja mesta od skupno uvrščenih 56 tekmovalk:
- 16 mesto Milica Korošec
- 33 mesto Jožica Pelko
- 33 mesto Vera Cerle
- 49 mesto Mirjana Fink.

4.3. seniorji (vodja Matevž Aš)
Ekipo seniorjev je sestavljalo 15 tekmovalcev, ki so redno ali občasno sodelovali na tekmovanjih
v okviru GZ Slovenije.
Junija so nas na odprtem seniorskem prvenstvu Slovenije zastopali:
v seštevni igri
- Kralj (1. mesto),
- Pelko (2. mesto),
- Šašek (4. mesto),
- Urek (5. mesto),
v neto igri pa
- Uršič (1. mesto),
- Hribar J. (3. mesto),
- Lampe (6. mesto) in
- Martinčič (11. mesto).
Na podlagi teh dosežkov sta Kralj in Pelko postala državna reprezentanta, ki sta nas uspešno
zastopala na evropskem prvenstvu na Dunaju. Ekipa Slovenije je dosegla 12. mesto.
Oktobra se je končalo še pokalno tekmovanje Slovenije, na katerem je ekipa Otočca po šestih
odigranih tekmah zasedla 2. mesto, zmagala je ekipa Bleda, tretji pa je bil Arboretum. Med
posamezniki se je Kralj uvrstil na 3. mesto. Med 10 najboljših pa so se uvrstili Pelko, Urek in
Šašek. Dobro so nas zastopali tudi ostali igralci: Iskra, Lampe, Sadek, Hribar J., Martinčič,
Šehič, Zajc, Berlan in Jasnič. Na tekmah je bila naša ekipa vedno najštevilnejša.
Hvala vsem našim tekmovalcem, ki so žrtvovali svoj čas ter nas častno zastopali in dosegli
odlične tekmovalne uspehe. Važno je, da smo bili pravočasno obveščeni, dobro organizirani in
enotni. Za to in za pozitivno klimo ter vzdušje poskrbijo vodje ekip.

5. ORGANIZACIJA KLUBSKIH TEKMOVANJ
Klub je v letu 2020 organiziral klubske turnirje in druga tekmovanja. Vseh planiranih dogodkov žal
zaradi COVID situacije nismo izvedli.
Organizirali smo
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3 turnirje za klubsko lestvico od tega Odprto prvenstvo Novega mesta,
2 popoldanska HCP turnirja ,
Match play klubsko tekmovanje ,
Klubski Ecelectic .

5.1 Klubska lestvica 2020
V organizaciji kluba so bili izvedeni 3 turnirji za klubsko lestvico, 2 najboljša rezultata sta skupni
rezultat posameznika. Trije najboljši po kategorijah:
Ime in priimek

Skupaj

Ime in priimek

BRUTO MOŠKI

Skupaj

BRUTO ŽENKE

1

UREK Vladimir

56

1

KOROŠEC Milica

34

2

ŠAŠEK Franc

52

2

CERLE VERA

28

2

PELKO Gašper

52

3

DULAR Vesna

27

NETO MOŠKI

NETO ŽENSKE

1

MELE Milan

76

1

ZAJC Bogdana

77

2

URŠIČ Iztok

75

2

PLEVNIK Darinka

74

3

MARTINČIČ Andrej

74

3

KRIŽAN Jadranka

73

5.2 Klubski Match Play
Klub je organiziral Match play tekmovanje v katerem je sodelovalo 28 tekmovalcev in tekmovalk.
Rezultati:
1. Urek Vladimir
2. Pelko Gašper
3. Šehić Šemso
5.3 Audi Eclectic
Vsako 1. in 3. sredo v mesecu so se na Eclectic načinu igranja srečevali člani in članice. V vsaki
naslednji igri igralci izboljšujejo svoj najboljši razultat na posamezni jamici v dotedanjih zaključenih
igrah. Na koncu se od seštevka vseh udarcev odšteje polovica igralnega HCP. Tekmovanje je
bilo zaključeno 21.10.2020, ko zaradi razmer na igrišču in omejitev povezanih s COVID situacijo
tekmovanje ni bilo več možno nadaljevati. Končni rezultati:

Ime in priimek

Skupaj

ŽENSKE
1

Cerle Vera

68,5

2

Korošec Milica

70,5

2

Barkovič Zorica

71,5

MOŠKI
1

Uršič Iztok

63,0

1

Hribar Jože

63,0

3

Sobočan Miro

67,5
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6. IZLETI IN DRUŽENJA
Zaradi želje po okrepitvi klubskega družabnega življenja in vklučitev čim večjega števila članov
smo v letu 2020 organizirali:
 Med februarskimi počitnicami je bil za otroke orgnaiziran golf kamp v Savudriji
 Razpisana sta bila dva odlična 2 dnevna izleta – Bled in Moravske Toplice vendar sta
zaradi premajnega števila prijav odpadla
 tridnevni izlet na Dunaj,
 druženje po skupnih turnirjih – predsedničin in Novo mesto open
 sofinancirali zimsko vadbo in druženje v vadbenem centru Golfy.
7. IZOBRAŽEVANJE ČLANOV
Naš član Dušan Dular je opravil izobraževanje in naredil izpit za sodnika golfa. Klub je financiral
izobraževanje.
8. UGODNOSTI ČLANOV GOLF KLUBA GRAD OTOČEC
Polnopravnim članom GKGO je klub v letu 2020 nudil ugodnosti, ki so jih člani tudi v večini
izkoristili, in sicer:
 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 predsednice kluba plačano startnino in pogostitev.
 Ugodnosti in popuste dogovorjene z igriščem GGO (popust pri nakupu letnih in dnevnih kart,
najem avtomobilčka, shramba palic in opreme,….).
9. DELO UPRAVNEGA ODBORA
UO je v letu 2020 opravil šest sej, od tega tri preko Zoom aplikacije.
V letu 2020 je prišlo do spremembe v članstvu UO. V prvi polovici leta smo najprej razširili UO
za dva nova člana. V drugi polovici leta pa smo sprejeli dve odstopni izjavi članov UO.
UO verjame, da je razvoj kluba mogoč samo z razširitvijo članov UO, ki aktivno pristopijo v
izpoljnjevanju zastavljenih ciljev. Glede na cilje, ki si jih je zadal OU v letu 2020 potekajo
nadaljnji pogovori za razširitev članov UO.
Ravno z namenom čimbolj jasne usmeritve kluba smo tudi opravili anketo med člano kluba.
Opravili smo tudi več sestankov z lastniki in predstavniki igrišča. UO je zastopa stališče, da je
prava pot našega sodelovanja vzajemno spoštovanje in sprejemanje poslovne politike tako GGO
kot GKGO.
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10. FINANCE IN INVENTURA
Grobi finančni rezultat 2020
Grobi finančni rezultat 2020
Članarine

18.392,00 €

69%

8.202,51 €

31%

26.594,51 €

100%

Članarine pri GZS

5.373,60 €

20%

Stroški delovanja kluba

5.974,97 €

22%

Vadba in startnine GZS za otroke in mladino

3.835,99 €

14%

Vadba in startnine GZS za odrasle

4.563,15 €

17%

Družabni golf

4.846,86 €

18%

rezervni sklad

1.999,94 €

8%

26.594,51 €

100%

Sponzorstva in razpisi
PRIHODKI skupaj

ODHODKI skupaj

Podrobni razrez po zgornjih planskih postavkah bo podan na skupščini kluba.





Priloga 1: Izkaz poslovnega izida 2020
Priloga 2: Bilanca stanja 2020
Priloga 4: Inventura
Priloga 3: Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2020
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