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AKTIVNOSTI GLEDE NA USMERITVE KLUBA

V letu 2021 smo ohranili vse dobre stvari iz preteklih let in nadaljevali z delom z otroki in mladino.
Organizacijo dogodkov in delovanja kluba je oviralo COVID obdobje, vendar sta tako vodstvo
kluba, kakor tudi člani aktivno delovala, da so se izvedele vse možne aktivnosti glede na priporočila
Izvedene aktivnosti glede na splošne usmeritve 2021:










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«.
Udeležilismo se tekem v organizaciji Golf Zveze Slovenije.
Organizirali smo 6 turnirjev, ki štejejo v tekmovanju za klubsko lestvico Na teh turnirjih je
sodelovalo 67 tekmovalcev, povprečno 36 tekmovalcev na turnir).
Organizirali smo klubski Match play tekmovanje (udeležilo se ga je 22 tekmovalcev).
Z GGO smo soorganizirali turnir za začetnike.
Organizirali smo v »Klubski Eclectic«. Udeleževalo se ga je 18 članov in članic.
Organizirali smo 3 dnevni izlet v Zalasprings in medklubsko srečanje v Lipici.
Redno je bila vzdrževana spletna stran kluba in FB stran.

2

ČLANSTVO

V letu 2021 je imel klub 226 članov s plačano članarino. Število aktivnih članov se je glede na leto
2020 povečalo za 45.
Gibanje članstva skozi leta:
članarine leto
otroci do 12
mladina, študenti
odrasli
novi golfisti
skupaj
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Po znatnem upadu članstva v letu 2019, se je z izboljšanjem urejenosti igrišča in spremljajoče
infrastrukture ter popularizacije golfa in izvajanja šole golfa na Otočcu nadaljeval tudi trend rasti
članstva v klubu. Klub je v letu 2021 pridobil kar 55 novih članov (4 A člani, 4 B člani, 4 otroci,
3 mladinci in kar 40 začetnikov).
3. VADBA, TEKMOVANJA IN DOSEŽKI
Osnovi cilj in namen je spodbujanje vseh članov kluba k vadbi, igranju golfa, tekmovanju na
rekreativnih turnirjih, turnirjih na državnem in meddržavnem nivoju.
V letu 2021 ni bilo organiziranih vadb za odrasle, so pa bile v zadnji anketi članstva ponovno
izražene želje, da se tako vadbo organizira, ko bo to situacija dovoljevala.
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3.1 Vadba golfa za osnovnošolce
Vadbe golfa na osnovnih šolah v letu 2021 nismo izvajali zaradi razmer in omejitev, ki so bile
povezane s COVID-19.
3.2 Otroci in mladinci
Program rednih klubskih treningov je potekal skozi celo leto (razen v juliju in avgustu) v obliki
organizirane skupinske vadbe in individualno po pripravljenem programu za posameznikatekmovalca. V zimskem času je potekala vadba v notranjem vadbenem golf centru GOLFyCity, 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 so
trenirali 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 štirih skupinah skozi celotno letno leto (razen počitnic):Otroci – Mala
šola golfa, Otroci – rekreacija, Otroci – tekmovalna skupina 1, Otroci – tekmovalna skupina 2 in
Mladinci – tekmovalna skupina. V letošnjem letu smo v peljali spremembo pri organizaciji
klubskih treningov. Nekoliko smo zmanjšali količino skupinskih trenigov ter dodali individualne
trenige. Nova razporeditev ur tedensko je razvidna iz podnjega seznama:






PON – Mladinci – 1 ura tedensko skupinsko + 1 ura mesečno individualno
TOR – Otroci – Mala šola golfa – 45 min tedensko skupinsko
TOR – Otroci – Rekreacija – 1,5 ure tedensko skupinsko + 0,5 ure mesečno individualno
SRE – Otroci – tekmovalna skupina 1 – 1 ura tedensko skupinsko + 0,5 ure mesečno
individualno
SRE – Otroci – tekmovalna skupina 2 – 1 ura tedensko skupinsko + 0,5 ure mesečno
individualno

Zaradi situcaije s Covid-19 smo del treningov izpeljali »na daljavo« in tako izkoristili treninge za
vodeno kondicijsko in koordinacijsko vadbo. Drugih posebnosti zaradi omejitev ni bilo in smo
preostali del trenigov izpeljali v celoti po predvidenem planu.
Otroci in mladinci so se uspešno udeleževali 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 prvomajskih počitnic ( april, maj 2021),
druge prirpave so bile izpeljane v času poletnih počitnic (julij 2021). Tretje pa v času jesenskih
počitnic, ki smo jih uspešno izpeljali na igrišču golf Adriatic – Savudrija, Hrvaška.
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 udeležencev na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Z uvedbo
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individualnih treningov smo uspeli narediti še korak naprej in tako udeležnecem omogočili
kvalitetnejši in konstantnejši napredek v tehniki udarcev.
SEZNAM UDELEŽNCEV PROGRAMOV ŠOLE GOLFA (OTROCI in MLADINCI)
po dnevih oz. skupinah:
PONEDELJEK TM
Ime Priimek
Leon Vidic
Lev Strasberger
Kaja Gorenc
Anže Lavrih
Nejc Lumpret
Filip Prijatelj

TOREK - RO
Ime
Priimek
Patrik
Antončič
Gal
Giodani
Lana
Lavrih Fir
Sven Kristijan Polanko
Neža
Gorše
Nik
Podržaj

SREDA + TO ali PO
Ime
Priimek
TS1
Patrick
Antončič
Leon
Vidic
Luka
Bajuk
Filip
Prijatelj
Neža
Gorše
Ana Marija Božič

Lev
Kaja
Anže
Lan

TS2
Strasberger
Gorenc
Lavrih
Božič

Jaka
Ana
Mia

Cimerman
Kos
Lavrih

TOREK - MŠG
Ime
Priimek
Bjorn Božič
Luka
Božič
Lana
Lavrih Fir
Lan
Lavrih Fir

odsoten zaradi
poškodbe

4. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH in DOSEŽENI USPEHI V LETU 2021
4.1. Otroci in mladina (vodja Matjaž Lavrih)
ŠOLSKI POKAL 2021 (Golf Zveza Slovenije) – skupna razvrstitev – 13 turnirjev
Kategorija U10 - dečki:
 Patrick Antončič – 5. mesto
Kategorija U112 – dečki:
 Luka Bajuk – 2. mesto
Kategorija U18 – mladinci:
 Anže Lavrih – 1. mesto
 Lev Strasberger – 2. mesto
 Leon Vidic – 4. mesto
 Filip Prijatelj – 9. mesto
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SLOTOUR 2021 (Golf Zveza Slovenije) – skupna razvrstitev –
5 turnirjev po 3 tekmovalne dni
Kategorija U16:
 Anže Lavrih – 10. mesto
Kategorija U18:
 Lev Strasberger – 7. mesto
Državno klubsko in ekipno prvenstvo 2021 – Arboretum 20.8. – 22.8.2021:
 Anže Lavrih – 10. mesto (kategorija U16)
 Lev Strasberger – 6. mesto (kategorija U18)
 Leon Vidic – 12. mesto (kategorija U16)
Državno tekmovanje za dečke in deklice do 14 let – Kranjska Gora 24.7. – 25.7.2021:
 Leon Vidic – 2. mesto (kategorija U16)
JUNIOR OPEN SERBIA 2021 – Beograd 28.6. – 1.7.2021:
 Anže Lavrih – 8. mesto (kategorija U16)
ODPRTO MEDNARODNO PRVENSTVO SLOVENIJE – Arboretum 18.6. – 20.6.2021:
 Anže Lavrih – 30. mesto (kategorija U16)
ODPRTO MEDNARODNO PRVESTVO MADŽARSKE – Zala Springs – 13.8. – 15.8.2021:


Anže Lavrih – 52. mesto (kategorija U16) - CUT

4.2. seniorke (vodja Milica Koročec)
Letošnje leto seniorkam ni bilo najbolj naklonjeno. Niso uspele igrati vseh organiziranih tekem.
Seniorke so zasedle 9. mesto bruto oz. 8. mesto neto izmed 11 ekip.
Naše barve so zastopale Milica Korošec, Jožica Pelko, Vera Cerle, Mirjana Fink, Alenka
Jakovljevič, Bogdana Zajc in Darinka Plevnik.
Glede na dosežene rezultate inpogoje, v katerih so poteka tekmovanja, ima ekipa še nekaj rezerv.
Za doseganje boljših rezultatov je potrebna številčnejša ekipa, kar bo zagotovilo udeležbo v vseh
kolih tekmovanja.
4.3. seniorji (vodja Matevž Aš)
Ekipo seniorjev je sestavljalo 15 tekmovalcev, ki so redno ali občasno sodelovali na tekmovanjih
v okviru GZ Slovenije.
V pokalnem tekmovanju GZS so zavidanja vreden rezultat dosegli seniorji, ki so zasedli 2. mesto
bruto med 12 ekipami.
Med posamezniki je zmagovalec Andrej Kralj, visoko pa sta se uvrstila še Gašper Pelko
(11.mesto) in Vladimir Urek (13. mesto) med 68 tekmovalci. V ekipi so nastopali še Milan Lampe,
Franc Šašek, Matevž Aš, Rudi Sadek, Jože Hribar in Šemso Šehić.
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Maja so nas na odprtem seniorskem prvenstvu Slovenije zastopali in v seštevni igri zasedli:
-

Kralj Andrej, 2. mesto,
Pelko Gašper, 8. mesto,
Lampe Milan, 13. mesto,

Andrej Kralj je bil tudi član državne reprezentance, ki se je udeležila evropskega prvenstva na
Slovaškem.
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 2021 organiziral klubske turnirje in druga tekmovanja. Kljub COVID situaciji nam
je uspelo organizirati vsa klubska tekmovanja. Organizirali smo:
 6 turnirjev za klubsko lestvico od tega Odprto prvenstvo Novega mesta,
 turnir za začetnike
 match play klubsko tekmovanje ,
 klubski Ecelectic .
5.1 Klubska lestvica 2021
V organizaciji kluba je bilo izvedenih 6 turnirjev za klubsko lestvico. Udeležilo se jih je 67
različnih članov našega kluba. Štirje najboljši rezultati so skupni rezultat posameznika na Klubski
lestvici 2021. Trije najboljši po kategorijah:

Ime in priimek
BRUTO MOŠKI
1 ŠEHIČ Šemso
2 GRUDEN Tomaž
2 BULJUBAŠIČ Jasmin
BRUTO ŽENKE
1 CERLE Vera
2 KOROŠEC Milica
3 JAKOVLJEVIČ Alenka

Skupaj
119
107
107

Ime in priimek
NETO HCP do 14
1 KOLENC Mitja
2 GRUDEN Tomaž
2 UREK Vladimir

Skupaj

61
57
49

NETO HCP 14 do 24
1 KRNC Bojan
2 BOŽIČ Boštjan
3 CERLE Vera

149
148
145

NETO HCP nad 24
1 BLATNIK Jernej
2 ZUPANČIČ Janko
3 JAKOVLJEVIČ Alenka

163
147
143

158
146
136

5.2 Klubski Match Play
Klub je organiziral Match play tekmovanje v katerem je sodelovalo 22 tekmovalcev in tekmovalk.
Zmagal je Urek Vladimir, ki je v finalu premagal Šehič Šemsa.
6 od 8

Poročilo o delu GKGO za leto 2021
Golf klub Grad Otočec

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 v novembru, ko zaradi razmer na igrišču ni bilo več možno
nadaljevati.
Ime in priimek
Skupaj
ŽENSKE
Končni rezultati:
1 Jakovljevič Alenka
66,5
2 Korošec Milica
69,0
2 Fink Mirjana
69,0
MOŠKI
1 Uršič Iztok
65,5
2 Hribar Jože
66,5
Sobočan Miro
3
69,5
Jakovljevič Čedo
6. IZLETI IN DRUŽENJA
Zaradi želje po okrepitvi klubskega družabnega življenja in vklučitev čim večjega števila članov
smo v letu 2021 organizirali dogodke:
 Med krompirjevimi počitnicami je bil za otroke orgnaiziran golf kamp v Savudriji. V sklopu
kampa smo imeli tudi program za odrasle s šolo golfa.
 Na golf igrišču na Otočcu smo dvakrat organizirali priprave za otroke in mladino (april, julij)
 druženje po turnirjih
 3 dnevni izlet v Zalasprings
 Prijateljsko srečanje z golf klubom Lipica na golf igrišču v Lipici
7. UGODNOSTI ČLANOV GOLF KLUBA GRAD OTOČEC
Polnopravnim članom GKGO je klub v letu 2021 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.
 Včlanitev novim kandidatom le za 41 EUR oz. za strošek, ki ga za včlanitev zaračunava GZS.
 Plačano startnino in igralnino ekipam in posameznikom na tekmah v organizaciji GZS.
 Na predsednikovem in zaključnem turnirju kluba plačano startnino in pogostitev.
 Ugodnosti in popuste dogovorjene z igriščem GGO (popusti pri nakupu letnih in dnevnih kart,
najem avtomobilčka, shramba palic in opreme,….).
9. DELO UPRAVNEGA ODBORA
UO je v letu 2021 opravil šest sej, od tega tri preko Zoom aplikacije.
Opravili smo tudi več sestankov z lastniki in predstavniki igrišča. UO je zastopal stališče, da je
prava pot našega sodelovanja vzajemno spoštovanje in sprejemanje poslovne politike tako GGO
kot GKGO.
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Z namenom čim bolj jasne usmeritve kluba smo tudi opravili anketo med člano kluba.
Glavni zaključki iz ankete:
 V anketi je sodelovalo 78 članov kluba, enakomerno porazdeljenih v vse starostne skupine od
20 let naprej. Cca 60 % anketirancev redno vsaj enkrat tedensko igra golf.
 Tretjina igralcev ne igra turnirjev, tretjina se jih redno udeležuje, tretjina občasno.
 Dobra polovica (56%) raje igra turnirje za spremembo HCP, kot pa družabne turnirje.
 15 % igracev se zavzema za startno listo strogo po HCP, več kot 80% pa za fljate s podobnim
povprečnih hendikepom. Dodatno je bilo velikokrat izpostavljeno, da na startni listi ne želijo
»dirigiranih flajtov«.
 Stanje igrišča so anketiranci ocenili 7,7 , urejenost spremljajoče infrastrukture pa 6,6 od 10.
 60% anketirancev izjavlja, da bi se vsaj enkrat mesečno udeležilo vodene skupinske vadbe.
 Delo upravnega odbora je dobilo oceno 7,7 od 10.
 Dve tretjini članov je zadovoljnih z obveščanjem, tretjina z organizacijo klubskih tekmovanj.
 Več kot polovica (54%) si želi nadaljnega izboljšanja sodelovanja kluba in igrišča, tretjina
pričakuje več HCP in/ali družabnih turnirjev.
 30% bi se zagotovo udeležilo klubskih izletov, tretjina odvisno od destinacije, 20% odvisno
od cene.
Anketiranci so v anketi dodali še druga svoja mnenja in pobude, ki bodo pripomogle k boljšemu
delovanju kluba.
10. FINANCE IN INVENTURA
Grobi finančni rezultat 2021
Članarine

20.505,00 €

57%

Sponzorstva in razpisi

15.195,76 €
35.700,76 €

43%
100%

Članarine pri GZS
Stroški delovanja kluba

5.767,12 €
4.641,85 €

16%
13%

Vadba in startnine GZS za otroke in mladino

7.596,87 €

21%

Vadba in startnine GZS za odrasle

6.186,10 €

17%

6.350,13 €
5.158,69 €
35.700,76 €

18%
15%
100%

PRIHODKI skupaj

Družabni golf
Društveni sklad
ODHODKI skupaj

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





Priloga 1: Izkaz poslovnega izida 2021
Priloga 2: Bilanca stanja 2021
Priloga 4: Inventura
Priloga 3: Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2021
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