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   1. VABILO 
 

 
Izvršni Odbor Golf zveze Slovenije sklicuje na podlagi 17. člena statuta GZS II. redno letno skupščino GZS v 2022  v 
torek, 29. novembra 2022 ob 18.00 uri v  klubskih prostorih Golf igrišča Cubo - Smlednik. 
 
 
 

V A B I L O 
 

na 
 

II. REDNO LETNO SKUPŠČINO GOLF ZVEZE SLOVENIJE  
V 2022 

 
 
Za skupščino predlagam naslednji dnevni red : 
 

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine GZS; 

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine GZS; 

3. Potrditev zapisnika I. redne letne  skupščine GZS v 2022; 

4. Vmesno letno poročilo predsednika GZS za 2022; 

5. Sprejem predloga IO GZS za višino članarin članov GZS v 2023; 

6. Predlog plana dela in finančnega plana GZS za 2023; 

7. Razno. 

 
 
 
 

Ljubljana, 10. november 2022 
 

Predsednik Golf zveze Slovenije 
Žiga Osterc  
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   Število delegatov oziroma glasov 
 

Na podlagi 18. člena statuta GZS  je določeno število delegatov oziroma glasov po članih z glasovalno pravico za redno letno 
skupščino Golf zveze Slovenije 29. novembra 2022: 

  ČLAN 
Število 

članov v 
2021 

Vsak 
član 1 
glas  

Dodaten 
glas SKUPAJ    ČLAN 

Število 
članov v 

2021 

Vsak 
član 1 
glas  

Dodaten 
glas SKUPAJ 

1 AKADEMSKI GC 5 1 0 1   30 GK PAR 3 26 1 0 1 

2 EUROPEAN GC 55 1 0 1   31 GK PORTOROŽ 9 1 0 1 

3 G&CC BLED 47 1 0 1   32 GK PTUJ 333 1 3 4 

4 G&CC KRANJ 88 1 0 1   33 GK RADENCI 88 1 0 1 

5 G&CC 
LJUBLJANA 211 1 2 3   34 GK ROGAŠKA JELŠINGRAD 52 1 0 1 

6 G&CC TREBNJE 1 1 0 1   35 GK SLIVNICA 32 1 0 1 

7 GK 2000 ŽALEC 38 1 0 1   36 GK SLOVENSKA BISTRICA 98 1 0 1 

8 GK ADRIA 57 1 0 1   37 GK SMLEDNIK 12 1 0 1 

9 GK ARBORETUM 598 1 5 6   38 GK THE PLAYERS 31 1 0 1 

10 GK BARJE 0 1 0 1   39 GK TRNOVO 175 1 1 2 

11 GK BLED 234 1 2 3   40 GK VELENJE 131 1 1 2 

12 GK BOVEC 61 1 0 1   41 GK ZLATI GRIČ 184 1 1 2 

13 GK BRANIK 63 1 0 1   42 GORIŠKI GC 66 1 0 1 

14 GK CELJE* 0 0 0 0   43 KLUB GOLF PLUS 4 1 0 1 

15 GK CINKARNA 
CELJE 11 1 0 1   44 KOROŠKI GK DRAVOGRAD 9 1 0 1 

16 GK EAGLE BRNIK 165 1 1 2   45 RACMAN GOLF KLUB 252 1 2 3 

17 GK GRAD 
MOKRICE 76 1 0 1     SKUPAJ  GOLF KLUBI 4538 42 27 71 

18 GK GRAD 
OTOČEC 200 1 1 2   47 PGA Slovenije   1 0 1 

19 GK GROSUPLJE 54 1 0 1   48 ALBATROS   1 0 1 

20 GK ILIRIA 20 1 0 1   49 GOLF ARBORETUM   1 0 1 

21 GK KRANJSKA 
GORA 254 1 2 3   50 GOLF INVEST INŽENIRING   1 0 1 

22 GK KRŠKO 1 1 0 1   51 OTOČEC TERME KRKA   1 0 1 

23 GK LEO 33 1 0 1   52 CUBO GOLF   1 0 1 

24 GK LIPICA 320 1 3 4   53 SAVA TURIZEM D.D.   1 0 1 

25 GK LJUBLJANA 46 1 0 1   54 GOLF BOVEC*   0 0 0 

26 GK MARIBOR 22 1 0 1   55 A GOLF   1 0 1 

27 GK MOR. 
TOPLICE 142 1 1 2     SKUPAJ PRIDRUŽENI ČLANI   8 0 8 

28 GK MORJE 28 1 0 1     SKUPAJ GLASOV   79 

29 GK OLIMJE 206 1 2 3  
      

 
*Člani, ki nimajo urejenih obveznosti do GZS na dan sklica skupščine za 2022. 
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   2. ZAPISNIK I. LETNE SKUPŠČINE V 2022 
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   3. VMESNO LETNO POROČILO PREDSEDNIKA GZS ZA 2022 
 

1. GZS SPLOŠNO 
 

Plan dela GZS in finančni okvirji delovanja GZS za leto 2022 so bili sprejeti na redni skupščini GZS 2021.  

Iskanje in pridobivanje sponzorjev je potekalo od začetka leta, vendar smo bili pri tem delno uspešni, saj 
gospodarske družbe, ki smo jih nagovarjali ne izkazujejo velikega interesa za sodelovanje. Uspeli smo pridobiti 
nekaj sponzorjev, nismo pa uspeli realizirati zastavljenega cilja. 

S 1.1.2023 se ponovno spreminjajo Pravila golfa. Trenutno smo v fazi prevoda le-teh. Za pokrivanje stroškov 
prevoda smo pridobili sredstva s strani R&A v višini 50% celotnih stroškov prevoda. Poleg prevoda bo potrebno 
izdelati, še v letošnjem letu, tiskano verzijo Pravil, kar predstavlja za GZS dodatna finančna sredstva. 

Potrebna bo tudi izdelava nove verzije prezentacije (PP) za  predavanja o Pravilih golfa, ki se jo bo uporabljalo na 
seminarju za sodnike golfa in v skrajšani obliki za vse nove golfiste. 

GZS skrbi tudi za vnos podatkov o odigranih turnirjih v tujini, ki nam jih pošiljajo člani, kar predstavlja kar veliko 
dela in še vedno nismo uspeli najti ustrezne rešitve za avtomatiziran vnos, saj čakamo na rešitev, ki jo bo 
ponudila organizacija Svetovnega hendikep sistema ( WHS). S to organizacijo smo tudi v postopku pridobivanja 
certifikata za našo lastno programsko opremo za vodenje hendikepa. Postopek je dolgotrajen in predvidevamo, 
da bo zaključen do konca tega leta. 

Pred nami je nova ocena težavnosti slovenskih golf igrišč, ki jo bomo opravili, ko bo stanje igrišč temu primerno, 
skladno z navodili. Deloma smo postopek že preizkusili letos in ocenili dve igrišči. Časovno bo ta del izjemno 
zahteven, saj obsega veliko dejavnikov,  na katere mora komisija pri izmeri biti pozorna. Tudi tu bomo morali 
nameniti dodatna finančna sredstva.  

 

2. TAJNIŠTVO GZS 
 

V delo  tajništva GZS so vključeni poleg poslovne sekretarke tudi generalni sekretar, predsednik GZS in po 
potrebi tudi člani delovnih teles GZS. 

Del opravil je bil opravljen tudi od doma, velikokrat tudi v času prostih dni (vikendov in praznikov) in večernih 
urah. Vse to, da bi zagotovili nemoteno poslovanje in urejanje tekočih zadev. 

Na e-mail naslove GZS prejmemo dnevno cca 50 mailov na katere je potrebno tako ali drugače reagirati. Poleg 
tega je veliko telefonskih klicev članov klubov za katere urejamo zadeve in njihove potrebe.  

Tudi komunikacija s klubi je včasih otežena, saj le-ti nimajo stalno dosegljivih administratorjev, ali pa jih sploh 
nimajo in urejamo za njih zadeve na zvezi.  

Veliko je komunikacije z golf igrišči, saj se kadri na golf igriščih menjajo in nimajo ustreznega znanja za reševanje 
vseh problemov okoli vodenja in izvedbe klubskih in komercialnih turnirjev. Napake, ki se pojavljajo ob tem 
moramo reševati sprotno, tudi v večernih urah. 

Spodaj navedeno taksativno navedba najbolj pomembnih opravil ne pove vsega, predvsem pa ne koliko časa se 
potrebuje za izvedbo določenih opravil.  

V nadaljevanju so prikazane najbolj pomembne aktivnosti, ki jih izvaja tajništvo GZS: 
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    Udeležba na sejah Strokovnega sveta, Tekmovalne komisije, Sekcije igrišč in Izvršnega odbora, 
Nadzornega odbora in priprava  delovnih gradiv in zapisnikov sej. 

 Priprava letnega koledarja tekmovanj GZS in usklajevanje z igrišči, dogovori glede cen, štartnih časov, 
usklajevanje s kapetani glede izvedbe tekmovanj. 

 Priprava in tiskanje članskih izkaznic ter distribucija po klubih. 

 Spremljanje tekmovanj v tujini, vnašanje rezultatov slovenskih tekmovalcev še isti dan (večinoma v 
večernih urah), glede na zahteve in pravila Svetovnega hendikep sistema. 

 Vodenje lestvic preko programske opreme za pokalna tekmovanja. 

 Vnos tekmovanj v informacijski sistem in v nekaterih primerih tudi vnos samih rezultatov. 

 Priprava vlog za javne razpise Fundacije za šport in Letnega programa športa ministrstva za 
izobraževanje, šolstvo in šport.  

 Priprava končnih poročil za Fundacijo za šport ter Letnega programa športa ministrstva za izobraževanje, 
šolstvo in šport (vsebinska in finančna). 

 Vnos podatkov za kategorizacijo v informacijski sistem Sportsi360 – OKS. 

 Prijava tekmovalcev in ekip na evropska prvenstva, rezervacija prevozov, namestitev in urejanje plačil 
vsega potrebnega, organizacija testiranj pred odhodom, pomoč spremljevalcem med tekmovanjem…. 

 Vsakodnevna komunikacija s klubi, naročanje članarin za nekatere, urejanje podatkov na portalu o 
članstvu, pomoč članom klubov pri dostopu do njihovih osebnih profilov na golfportalu. 

 Vodenje prejetih računov, izdaja računov, priprava potnih nalogov in komunikacija z računovodstvom 

 Poročanje o tekmovanjih, ki so veljavna za WAGR lestvico takoj po tekmovanjih na R&A, prijava 
koledarja in javljanje sprememb 

 Sodelovanje in komunikacija z vzdrževalci informacijskega sistema na golfportalu, 

 Spremljanje delovanja golfportala in preverjanje novosti, ki so bile narejene 

 Pomoč igriščem pri uporabi informacijskega sistema golfportala in vodenju tekmovanj (izdelava 
zahtevnejših štartnih list, pomoč z rezultati) 

 Seznanjanje in informiranje o usposabljanju novih golfistov in pomoč pri postopkih 

 Zbiranje prijav za tekmovanja po koledarju GZS, priprava štartnih list in razpisov, obveščanje 
tekmovalcev. 

 Priprava različnih dopisov, prevodi v angleščino, komunikacija za EGA, IGF, OKS, The R&A in drugimi 
golfskimi inštitucij 

 

3. ČLANSTVO V KLUBIH IN NOVI GOLFISTI 
 

Po nekaj letih stagniranja se je članstvo v klubih povečalo in jih je bilo na dan 7.11.2022 v slovenskih golf klubih 
4705. Lahko smo zadovoljni predvsem z novimi člani – golfisti, ki so v letošnjem letu opravili tehnično 
usposabljanje in bili seznanjeni s Pravili golfa skozi predavanja na zoom-u. Teh oseb je cca 500, kar predstavlja 
več kot 10% vsega članstva v letu 2021. 
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   Iz statističnih podatkov pa ugotavljamo, da je bil tudi osip članov (niso obnovili članstva v 2022) podoben kot v 
preteklih letih. Se pa je kar nekaj oseb iz preteklih let ponovno včlanilo v klube. 

 

Pregled članstva po golf klubih na dan 7.11.2022 in primerjava s prejšnjimi leti: 

GOLF KLUB 2020 2021 
Razlika 

do 
2020 

2022 
Razlika 

do 
2021  

GOLF KLUB 2020 2021 
Razlika 

do 
2020 

2022 Razlika 
do 2021 

AKADEMSKI GK 9 5 -4  5 0   GK LJUBLJANA 49 46 -3  49 3  

EUROPEAN GK 28 55 27  42 -13   GK MARIBOR 20 22 2  20 -2  

G&CC BLED 51 47 -4  46 -1   GK MORAVSKE TOPLICE 120 142 22  149 7  

G&CC KRANJ 90 88 -2  134 46   GK MORJE 24 28 4  25 -3  

GCK LJUBLJANA 258 211 -47  182 -29   GK OLIMJE 168 206 38  178 -28  

GK 2000 ŽALEC 39 38 -1  36 -2   GK PAR 3 28 26 -2  19 -7  

GK ADRIA 56 57 1  52 -5   GK PORTOROŽ 9 9 0  9 0  

GK ARBORETUM 560 598 38  617 19   GK PTUJ 350 333 -17  313 -20  

GK BARJE 8 0 -8  5 5   GK RADENCI 77 88 11  78 -10  

GK BLED 250 234 -16  232 -2   GK ROGAŠKA JELŠINGRAD 51 52 1  46 -6  

GK BOVEC 63 61 -2  55 -6   GK SLIVNICA 35 32 -3  28 -4  

GK BRANIK 60 63 3  60 -3   GK SLOVENSKA BISTRICA 88 98 10  109 11  

GK CELJE 19 0 -19  0 0   GK SMLEDNIK 18 12 -6  9 -3  

GK CINKARNA CELJE 12 11 -1  13 2   GK THE PLAYERS 15 31 16  35 4  

GK EAGLE BRNIK 177 165 -12  155 -10   GK TREBNJE 11 1 -10  1 0  

GK GRAD MOKRICE 88 76 -12  89 13   GK TRNOVO 178 175 -3  182 7  

GK GRAD OTOČEC 167 200 33  201 1   GK VELENJE 148 131 -17  143 12  

GK GROSUPLJE 60 54 -6  53 -1   GK ZLATI GRIČ 198 184 -14  198 14  

GK ILIRIA 23 20 -3  19 -1   GORIŠKI GK 72 66 -6  72 6  

GK KRANJSKA GORA 229 254 25  262 8   KLUB GOLF PLUS  9 4 -5  4 0  

GK KRŠKO 1 1 0  1 0   KOROŠKI GK DRAVOGRAD 10 9 -1  12 3  

GK LEO 36 33 -3  38 5   RACMAN GOLF KLUB 221 252 31  347 95  

GK LIPICA 334 320 -14  382 62   SKUPAJ 4517 4538 21  4705 167 

 

Pregled števila članov po klubih, ki niso obnovili članstva v nobenem izmed slovenskih golf klubov v letu 2022: 

GOLF KLUB ŠT. 
ČLANOV DELEŽ  GOLF KLUB ŠT. 

ČLANOV DELEŽ 

GK PTUJ 63 18,92%  GK BRANIK 10 15,87% 

GK ARBORETUM 59 9,87%  GK PAR 3 7 26,92% 

GK OLIMJE 55 26,70%  GK ROGAŠKA JELŠINGRAD 6 11,54% 

GK LIPICA 54 16,88%  G&CC KRANJ 6 6,82% 

RACMAN GOLF KLUB 42 16,67%  GK MORJE 5 17,86% 

GK GRAD OTOČEC 39 19,50%  GK 2000 ŽALEC 5 13,16% 

GK TRNOVO 33 18,86%  GK LJUBLJANA 5 10,87% 

GK ZLATI GRIČ 32 17,39%  GK BOVEC 5 8,20% 

EUROPEAN GK 29 52,73%  GORIŠKI GK 5 7,58% 
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GK KRANJSKA GORA 23 9,06%  GK SLOVENSKA BISTRICA 5 5,10% 

GCK LJUBLJANA 21 9,95%  G&CC BLED 3 6,38% 

GK BLED 19 8,12%  GK GROSUPLJE 3 5,56% 

GK VELENJE 18 13,74%  GK MARIBOR 2 9,09% 

GK MORAVSKE TOPLICE 17 11,97%  GK SLIVNICA 2 6,25% 

GK EAGLE BRNIK 17 10,30%  KOROŠKI GK DRAVOGRAD 1 11,11% 

GK GRAD MOKRICE 14 18,42%  GK ILIRIA 1 5,00% 

GK RADENCI 13 14,77%  GK THE PLAYERS 1 3,23% 

GK ADRIA 11 19,30%  GK LEO 1 3,03% 
    SKUPAJ 632 13,52% 

 

4. SELEKCIJE IN REPREZENTANCE GZS 
 

Poročila o delu selekcij so podana v dodatku tega gradiva in jih ne bomo na tem mestu ponavljali. 

 

5. TEKMOVANJA GZS 
 

Koledar tekmovanj za 2022 je bil usklajen s Tekmovalno komisijo GZS, Strokovnim svetom GZS, vodstvom selekcij 
in reprezentanc, ter potrjen na IO GZS. Koledar je bil izdelan v začetku leta 2022 in smo vsa predvidena 
tekmovanja tudi izpeljali.   

GZS je v letu 2022 organizirala in izpeljala 44 tekmovanj v trajanju 77 dni. Poleg ligaških tekmovanj v kategorijah 
mladinci/mladinke, člani/članice, mid amaterji, seniorji in seniorke izpeljemo v teh kategorijah tudi vsa državna 
prvenstva. 

Posebna vrsta tekmovanj so Šolska tekmovanja (11), ki jih organiziramo po vseh 9-lukenjskih igriščih v Sloveniji. 

V letošnjem letu je bil odziv zelo dober saj je bilo v povprečju na teh tekmovanjih cc 45 mladih tekmovalcev. 

Za to kategorijo organiziramo tudi posebno državno prvenstvo. 

 

Uspešno smo izvedli tudi dvoje evropskih prvenstev pod okriljem Evropske golf zveze 

Konec meseca avgusta je potekalo Evropsko ekipno prvenstvo za seniorke na golf igrišču Arboretumu, ki se ga je 
udeležilo 19 držav oziroma državnih reprezentanc. Začetek oktobra pa evropsko klubsko prvenstvo za članice na 
golf igrišču Cubo Ljubljana. Slednjega se je udeležilo 18 klubskih ekip (zmagovalci nacionalnih prvenstev) iz 17 
držav. 

Oceno tekmovalne sezone in samih tekmovanja mora pripraviti Tekmovalna komisija GZS na koncu sezone. 

 

6. PROMOCIJA GOLFA 
 

Tudi v letu 2022 je bilo veliko narejeno na področju promocije golfa, tako na golfportalu, družbenih omrežjih in v 
tiskanih medijih. Spremljali smo vse naše profesionalne tekmovalke na turnirjih v tujini, objavljali intervjuje z 
njimi, pripravili zapise o samih tekmovanjih itd.. Prav tako smo objavljali vse zapise (tekstovne in foto) o 
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   amaterskih tekmovanjih doma in v tujini, kjer so nastopali slovenski tekmovalci. Vse to zahteva veliko dela in 
angažmaja.  

Izpeljali smo tudi Dan slovenskega golfa (DSG). Letos je bil izveden v dveh terminih septembra. Na te dogodke, ki 
potekajo na skoraj vseh golf igriščih vabimo predvsem negolfiste, ki se lahko brezplačno seznanijo z osnovami 
golfa. Skupaj z golfisti iz klubov se lahko pomerijo tudi v tekmovalnem delu (igrajo v paru z golfisti). 
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   4. OBRAVNAVA IZHODIŠČ PREDLOGA ČLANARIN ZA 2023 
 

A. UVOD  
 

Na podlagi razprave na redni letni skupščini GZS 2022 in sklepa skupščine, ki je zadolžila IO GZS da pripravi 
predlog za povečanje prispevka klubov za GZS je IO GZS smo pripravili predloge glede povečanja prihodkov 
GZS v letu 2023. Povečanje prispevka klubov je nujno, v kolikor želimo izpeljati osnovne naloge, projekte, ki so 
»obveza« GZS kot nacionalne športne zveze in dodatne projekte promocije golfa v RS ter posledično 
povečanja članstva v klubih oziroma novih golfistov.  
 
Zadnji sklep skupščine GZS o višini članarine je bil sprejet v letu 2005 in nato dopolnjen v 2006. Od tega leta 
dalje se višina ni spreminjala. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2006 do novembra 2022 znaša v 
Sloveniji 47,8 % (vir Statistični urad RS).   
 
V  Sloveniji je bil trend upadanja aktivnega članstva od leta 2012 dalje. Na letnem nivoju članstva ne obnovi 
članstva v klubih med 600 in 700 oseb. Prirast članstva z novimi člani pa se je v zadnjih dveh letih povečal. 
 
Upad števila aktivnega članstva in posledično prihodkov od članarin ne pomeni tudi sorazmerno zmanjšanje 
stroškov, saj so aktivnosti, ki jih izvaja GZS trajne in niso odvisne od števila članstva. 
 
Za delovanje zveze je bilo potrebno skozi vsa ta leta zagotoviti v povprečju skoraj 50% dodatnih sredstev iz 
različnih virov. Vedno težje je pridobivati sponzorska sredstva, v  zadnjem obdobju pa skoraj nemogoče, kljub 
trudu, ki ga vlagamo v to.  

 
V vseh teh letih smo poskušali uravnavati stroške s prihodki, kar pa je pomenilo občasno krčenje posameznih 
programov in dejavnosti, krčili pa smo tudi stroške storitev.  
 
Proračuni primerljivih golf zvez v tujini so nekajkrat višji od proračuna GZS, predvsem, ko primerjamo to s 
številom aktivnih članov. Povprečen strošek GZS na posameznega člana je bil v teh letih 58,77 €.  

 

B. PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV 2012 – 2021 
 

Tabela 1 - Sumarni pregled članov, skupnih prihodkov, prihodkov od članarin, deleža članarin v skupnih prihodkih, 
stroškov, prispevek posameznega člana in strošek GZS na posameznega člana po letih.  

LETO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ČLANOV 6200 5796 5477 5165 5054 4872 4564 4605 4517 4538 

SKUPAJ PRIHODKI v € 343.869  399.585  357.249  290.638  294.847  268.530  287.645  279.034  263.378  241.812  
PRIHODEK OD 
ČLANARIN v € 200.529  191.750  192.480  162.665  165.045  157.355  137.230  147.771  148.015  147.415  

PRIHODEK OD 
ČLANARIN v % 58% 48% 54% 56% 56% 59% 48% 53% 56% 61% 

RAZLIKA OD ČLANARIN 
DO SKUPNIH 
PRIHODKOV v € 

143.340  207.835  164.769  127.973  129.802  111.175  150.415  131.263  115.363  94.397  
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SKUPAJ STROŠKI v € 333.669  375.849  353.588  299.678  305.442  268.369  284.531  286.309  239.334  242.543  
RAZLIKA PRIHODKI – 
STROŠKI v € 10.200 23.736 3.661 -9.040 -10.595 161 3.114 -7.275 24.044 -731 

PRISPEVEK 
POSAMEZNEGA ČLANA 
ZA GZS v € 

32,34 33,08 35,14 31,49 32,66 32,30 30,07 32,09 32,77 32,48 

STROŠEK GZS NA 
POSAMEZENGA ČLANA 
v € 

53,82 64,85 64,56 58,02 60,44 55,08 62,34 62,17 52,99 53,45 

RAZLIKA MED STROŠKI 
IN PRISPEVKOM NA 
ČLANA v € 

21,47 31,76 29,42 26,53 27,78 22,79 32,27 30,08 20,22 20,96 

 
 

C. DELOVANJE GZS 
 
Obseg delovanja GZS se je v tem obdobju povečal, posledično pa je to pomenilo tudi večje stroške.  
Uvedena so bila nova tekmovanja v okviru GZS, celoten sistem usposabljanja strokovnih delavcev, sofinanciranje 
mladinskih programov, promocija in izvajanje projekta »Slovenija igra golf«, aktivnosti selekcij in reprezentanc 
GZS, itd.. Prav tako so se stroški tekmovanj (udeležba naših reprezentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih) 
dvignili za skoraj 100%.  
 
Stroške omenjenih tekmovanj predstavljajo: 

• Kotizacije EGA in organizatorju posameznega tekmovanja  
• Stroški prenočitev in prehrane 
• Stroški prevozov 
• Stroški spremljevalcev (trenerjev) 

 
Področja, ki jih financiramo, so med seboj povezana in težko je ukiniti en program, ne da bi imelo to vpliv na 
drugega. V veliki meri podpiramo delo selekcij in reprezentanc, v kolikor tega ne bi bilo, je nesmiselno pošiljati 
tekmovalce nepripravljene na mednarodna tekmovanja in obratno. 
 
Poleg tega smo sofinancirani s strani Fundacije za šport in LPŠ v višini skoraj 40% stroškov za priprave in udeležbe 
reprezentanc na tekmovanjih (izključno evropska in svetovna prvenstva). V kolikor tega ne bi izvajali, tudi teh 
sredstev ne bi pridobili.  
 

D. PROJEKCIJA FINANCIRANJA GZS V 2023 
 
V letu 2023 in nadaljnjih letih moramo zagotoviti dodatna sredstva zaradi prej omenjene več letne inflacije, ker 
moramo izpeljati pomembne projekte/naloge, ki so obveza GZS, kot nacionalne panožne zveze za golf v RS. Obseg 
dejavnosti in projekti za 2023 so navedeni v planu dela za 2023. 

 
Za izpeljavo omenjenih projektov in zagotovitvijo delovanja GZS bomo potrebovali na letnem nivoju iz naslova 
članarin minimalno cca 50.000 dodatnih sredstev v proračunu GZS za 2023.   
 
V evropskih državah imamo relativno najnižji prispevek za krovno organizacijo s strani članov in klubov (povprečje 
v Evropi je cca 70 Eur). 
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   E. PREDLOG SKLEPA O VIŠINI ČLANARIN ZA 2023 
 

Glede na vse povedano in predstavljeno pričakujemo, da bo predlog IO GZS za višino članarin dobil podporo med 
člani GZS. 

Predlog sklepa o katerem se na skupščini glasuje: 

Na podlagi 12., 14. in 21. člena statuta je skupščina Golf zveze Slovenije dne 29.11.2023 sprejela naslednji 
 
SKLEP O LETNI ČLANARINI ČLANOV ZVEZE (KOTIZACIJI) IN ČLANSKEM PRISPEVKU ČLANOV ČLANOV ZVEZE 
ZA 2023 
 

1. LETNA ČLANARINA ČLANOV ZVEZE (KOTIZACIJA) 
1.1  Klubi – člani zveze in pridruženi člani plačajo za delovanje zveze letno članarino (kotizacijo) v 

višini 400 EUR. 
1.2 Člani zveze so dolžni plačati letno članarino (kotizacijo) za leto 2023 najkasneje do 31.12. 

2022. 
2. ČLANSKI PRISPEVEK ČLANOV ČLANOV ZVEZE (GOLF KLUBI) 

 
2.1  Višina članskega prispevka 

Člani članov zveze (golf klubi) plačujejo zvezi za njene storitve in delovanje zveze letni članski 
prispevek ob izdaji letne izkaznice/licence GZS po naslednjih merilih: 

1. odrasli člani klubov – članov zveze – v višini 40 EUR; 
2. mladi člani klubov – članov zveze – v višini 10 EUR; 

2.2 Član člana zveze plača članski prispevek pred naročilom članske izkaznice/licence GZS za leto 
2023 in sicer preko kluba. 

2.3 Član člana zveze plača članski prispevek preko kluba, v katerem ima prvo članstvo po lastni 
izbiri. 

2.4 Za izdajo nove članske izkaznice/licence v primeru njene izgube plača član člana zveze stroške 
za njeno tiskanje v višini 5 EUR. 

2.5 Za prvi vpis člana člana zveze v centralno bazo podatkov zveze je član dolžan plačati prispevek 
v višini 10 EUR (vpis novega člana). 

2.6 Druge določbe o članskem prispevku 
2.6.1 Za leto 2023 so klubi dolžni naročiti članske izkaznice/licence za svoje člane in plačati 

članski prispevek najkasneje do 28.2.2023 za vse člane, ki so imeli status člana na dan 
31.12.2022. 

2.6.2 Za izdajo članske izkaznice člana člana zveze po 1.3.2023, ki je imel status člana na 
dan 31.12.2022, ima zveza pravico zaračunati prispevek za ponovni vpis v centralno 
bazo podatkov članov v višini 5 EUR, ker bodo s 1.3.2023 izbrisani iz centralne baze vsi 
doslej vpisani člani članov zveze, za katere do 28.2.2023 ne bo naročena članska 
izkaznica/licenca in plačan članski prispevek v roku 8 dni po prejemu računa s strani 
GZS. 
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   5. PREDLOG PLANA DELA 2023 

 

I. UVOD 
Plan delovanja GZS je izdelan na podlagi obveznih in znanih storitev, ki jih opravlja GZS, predlogu vodstva 
selekcij in reprezentanc, komisij GZS in projektov, ki jih moramo izpeljati v letu 2023, podlaga pa so 
spremembe v Pravilih golfa 2023 in WHS (svetovnem hendikep sistemu).  Poleg tega želimo izpeljati še 
nekaj projektov, ki se navezujejo na promocijo golfa in vključevanje novih golfistov v slovenski golf. 

Uspešnost izpeljave zastavljenih ciljev je odvisna od več faktorjev, predvsem sodelovanja vseh deležnikov 
v slovenskem golfu in finančnih sredstev, ki jih moramo pridobiti s povečanjem članarine klubov, javnih 
razpisov, sponzoriranja, iskanja oglaševalcev in lastnih storitev. 

Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2005 do konca oktobra 2022 znaša 47,8 % (vir Statistični 
urad RS).  To pomeni, da so sredstva, ki jih ima GZS na razpolago skoraj prepolovljena, na drugi strani pa 
se je v vseh teh letih obseg delovanja GZS povečal za 300 ali celo več procentov.  

Eno so želje in predvidevanja kakšne projekte želimo oziroma v nekaterih primerih celo moramo izpeljati 
zaradi sprememb v določilih mednarodnih organizacij (EGA, R&A, USGA), ki se nanašajo na Pravila golfa, 
hendikepa, itd., drugo pa je realnost zaradi omejenih finančnih sredstev. Idej je veliko, vse pa zahtevajo 
dodatna finančna sredstva, ki pa jih velikokrat kljub prizadevanjem ne moremo realizirati. 

II. VODSTVO IN TAJNIŠTVO GZS 
 
V nadaljevanju so prikazane najbolj pomembne utečene letne aktivnosti, v katera je vključeno tajništvo 
GZS po navodil vodstva, organov in delovnih teles GZS in zakonsko določenih zadevah in jih bomo izvajali 
tudi v letu 2023: 
 

1) Udeležba na sejah Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Strokovnega sveta, Tekmovalne 
komisije ter priprava  delovnih gradiv in zapisnikov sej. 

2) Vsakodnevna komunikacija s klubi, naročanje članarin za nekatere, urejanje podatkov na portalu 
o članstvu, pomoč članom klubov pri dostopu do njihovih osebnih profilov na golfportalu. 

3) Priprava in tiskanje članskih izkaznic ter distribucija po klubih. 
4) Priprava vlog za javne razpise Fundacije za šport in Letnega programa športa ministrstva za 

izobraževanje, šolstvo in šport.  
5) Priprava končnih poročil za Fundacijo za šport ter Letnega programa športa ministrstva za 

izobraževanje, šolstvo in šport (vsebinska in finančna). 
6) Vodenje in urejanje dokumentacije GZS: pogodbe, prejeti računi, izdaja računov, priprava potnih 

nalogov in komunikacija z računovodstvom GZS. 
7) Priprava različnih dopisov, prevodi v angleščino, komunikacija za EGA, IGF, OKS, The R&A in 

drugimi golfskimi inštitucijami. 
8) Vnos podatkov za kategorizacijo v informacijski sistem Sportsi360 – OKS. 
9) Priprava letnega koledarja tekmovanj GZS in usklajevanje z igrišči, dogovori glede cen, štartnih 

časov, usklajevanje s kapetani glede izvedbe tekmovanj. 
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   10) Spremljanje tekmovanj v tujini, vnašanje rezultatov slovenskih tekmovalcev še isti dan, glede na 
zahteve in pravila Svetovnega hendikep sistema. 

11) Vodenje lestvic preko programske opreme za pokalna tekmovanja. 
12) Vnos tekmovanj v informacijski sistem in v nekaterih primerih tudi vnos samih rezultatov. 
13) Prijava tekmovalcev in ekip na evropska prvenstva, rezervacija prevozov, namestitev in urejanje 

plačil vsega potrebnega, organizacija testiranj pred odhodom, pomoč spremljevalcem med 
tekmovanjem…. 

14) Poročanje o tekmovanjih, ki so veljavna za WAGR lestvico takoj po tekmovanjih na R&A, prijava 
koledarja in javljanje sprememb 

15) Sodelovanje in komunikacija z vzdrževalci informacijskega sistema na golfportalu 
 

16) Spremljanje delovanja golfportala in preverjanje novosti, ki so bile narejene 
17) Pomoč igriščem pri uporabi informacijskega sistema golfportala in vodenju tekmovanj (izdelava 

zahtevnejših štartnih list, pomoč z rezultati) 
18) Seznanjanje in informiranje o usposabljanju novih golfistov in pomoč pri postopkih 
19) Zbiranje prijav za tekmovanja po koledarju GZS, priprava štartnih list in razpisov, obveščanje 

tekmovalcev. 
 

III. TEKMOVANJA GZS 
 

Zadržali bomo sistem tekmovanj iz preteklih let z določenimi popravki in spremembami, ki jih bo 
pripravila tekmovalna komisija GZS. Umestitev posameznih tekmovanj v koledar tekmovanj GZS je precej 
zahtevno delo saj v kratki tekmovalni sezoni težko rezerviramo vsa igrišča in uskladimo termine.  
 
Preko 40 tekmovanj oziroma 70 tekmovalnih dni je potrebno izvesti v 6 mesecih tekmovalne sezone. V to 
niso vštete priprave razpisov, predpriprave in organizacija tekmovanj  itd..  
 
Za naše člane reprezentanc in selekcij pa sta problematična mesec julij, ko potekajo vsa evropska 
prvenstva, avgusta potekajo tuja mednarodna prvenstva, poleg tega pa je za vse tudi mesec letnih 
počitnic in bi bila udeležba na tekmovanjih v tem mesecu okrnjena. 
 
V veliki meri želimo izpolniti predloge in želje klubov in samih tekmovalcev, vendar so le-te včasih 
diametralno nasprotne in je velikokrat nemogoče upoštevati vse predloge in želje. 
 
Prizadevali si bomo izpeljati tekmovanja na višjem strokovnem organizacijskem in tehničnem nivoju 
vendar so za to potrebni dodatni strokovno usposobljeni sodelavci, ki pa jih moramo plačati, kar pa 
pomeni dodatna finančna sredstva. 
 

 
A. DRŽAVNA PRVENSTVA (DP) 

 
a) DP za midamaterje 
b) DP seniorji in seniorke 
c) DP dečki/deklice U14 
d) Ekipno klubsko in posamično DP 

 
B. MEDNARODNA PRVENSTVA (MP) 
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a) MP amatersko (amaterji/amaterke) 
b) MP mladinsko U21 

 
C. POKALNA TEKMOVNJA 

 
a) Klubsko pokalno za seniorje 
b) Klubsko pokalno za seniorke 
c) Klubsko pokalno za midamaterje 
d) Slo Tour 

 
D. ŠOLSKA TEKMOVANJA 

 
Šolska tekmovanja bomo organizirali in izvedli v enakem obsegu kot v lanskem letu vendar bi razširili 
program tekmovanja s projektom kakor je opisan v točki IX. V nadaljevanju. 

 

IV. REPREZENTANCE IN SELEKCIJE 
 

A. PLAN TEKMOVANJ ZA SELEKCIJE - 2023 
 

V naslednjem letu je v planu tekmovanj za reprezentance nastop na Svetovnem prvenstvu za moške in 
ženske, Evropskem ekipnem prvenstvu za moške, ženske in mladince ter European Young Masters. V 
mesecu juliju bo naša reprezentanca nastopila tudi na Evropskem individualnem prvenstvu za moške in 
ženske. 
 
Kvalifikacijski kriteriji za Svetovno ekipno prvenstvo še niso znani in bodo objavljeni do konca leta 2022. 
Naslednje leto se igra Svetovno ekipno prvenstvo le na enem igrišču, tako da bo število nastopajočih držav 
omejeno.  

 
a) Svetovna prvenstva 

18.-21.9. Espirito Santo Trophy   Jumeirah Golf (Dubaj) 
25.-28.9. Eisenhower Trophy    Jumeirah Golf (Dubaj) 

 
b) Evropska ekipna prvenstva 

11.-15.7. Evropsko ekipno prvenstvo za moške  Royal Waterloo GC (Belgija) 
11.-15.7. Evropsko ekipno prvenstvo za mladince GC of Geneva (Švica) 
11.-15.7. Evropsko ekipno prvenstvo za ženske Tawast G&C Club (Finska) 
27.-29.7. European Young Masters  Sedin GC (Slovaška) 

 
c) Evropska individualna prvenstva 

28.6.-1.7.  Evropsko individualno prvenstvo za moške  Parnu Bay Golf Links (Estonija) 
26.-29.7. Evropsko individualno prvenstvo za ženske Tegelberga GC (Švedska) 

 
B. PLAN SKUPNIH PRIPRAV SELEKCIJ - 2023 

 
a) Bazično obdobje: november -februar 
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   V bazičnem obdobju bodo naši reprezentanti največ treninga opravili v svojih domačih golf klubih, ter 
nadgradili trening s skupinskimi pripravami konec bazičnega obdobja. 

 
17.-19.2.  Skupne priprave – vse selekcije  
24.-26.2. Skupne priprave – vse selekcije 

 
b) Predtekmovalno obdobje: marec – april  
V predtekmovalnem obdobju bodo naši reprezentanti nadaljevali s treningi v domačih golf klubih in opravili 
daljši pripravljalni trening kamp pred začetkom tekmovalne sezone v tujini. Po prvih odigranih tekmovanjih 
bomo ponovno opravili skupne priprave za vse selekcije, da se pripravimo za prihajajoča večja tekmovanja. 

 
11.-17.3. Skupne priprave – vse selekcije - tujina 
25.-27.4. Skupne priprava – vse selekcije - Slovenija 

 
c) Tekmovalno obdobje: maj – september  
Na podlagi doseženih rezultatov v letu 2023 bodo izbrane ekipe za Evropska ekipna prvenstva, ki bodo 
opravile še zadnje priprave pred tekmovanjem. 

 
4.-6.7.  Skupne priprava – ekipe za EP – Slovenija 
23.-24.9. Skupne priprave – ekipe za Svetovna prvenstva – Slovenija 

 

V. PRAVILA GOLFA 2023 
 

S 1.1.2023 stopijo v veljava nova Golf Pravila 2023. Prevod pravil poteka, bo pa potrebno vse skupaj 
urediti za slovensko verzijo pravil. Naloga GZS je, da na več načinov seznani vse igralce z novimi pravili 
2023. V omejeni količini nameravamo izdati tiskano verzijo pravil in postaviti vsa pravila na golfportalu. 
Izdelati in urediti moramo tudi novo verzijo Zloženke, ki je primarno namenjena novim golfistom. 
 
V dogovoru z R&A bo končna slovenska verzija pravil objavljena na spletnih straneh R&A in v njihovi 
mobilni aplikaciji.  

 

VI. WHS 2023 
 

Pri svetovnem hendikep sistemu ne prihaja do sprememb same vsebine, se je pa WHS organizacija 
odločila uvesti izmenjavo podatkov med nacionalnimi zvezami. Posledično bo potrebno kot prvo pridobiti 
pisno soglasje članov slovenskih klubov, da se lahko njihovi podatki začasno avtomatsko uporabijo v tujini 
ob prijavi na tekmovanja (turnirje), oziroma, da se rezultati doseženi v tujini avtomatsko beležijo v 
evidenci rezultatov oziroma sprememb osebnega hendikepa posameznika. WHS zagotavlja, da se podatki 
ne bodo hranili v nobeni centralni bazi podatkov, kar je pomembno s strani varovanja osebnih podatkov. 
 
Da bi se lahko vključili v sistem izmenjave podatkov, bo potrebno nadgraditi naš informacijski sistem 
vodenja hendikepov, kar pa predstavlja dodatna finančna sredstva v proračunu GZS. Poleg nadgradnje 
sistema moramo v centralni WHS sistem vnesti vse potrebne podatke o slovenskih igriščih, kar pa pomeni 
da je potrebno vsa igrišča izmeriti in oceniti ter vse podatke vnesti v sistem (podrobno v nadaljevanju). 
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   VII. IZMERA IN OCENA SLOVENSKIH GOLF IGRIŠČ 
 

Slovenska golf igrišča so bila izmerjena in ocenjena pred 15 leti. V tem obdobju se je na igriščih marsikaj 
spremenilo in je sedanja veljavna ocena igrišč neprimerna in ne odraža dejanskega stanja. 
 
Po pravilih »WHS Course&Slope rating« bi morala biti igrišča ocenjena najmanj vsakih 10 let. Projekt nove 
ocene igrišč smo imeli v planu že v letu 2019 vendar je situacija s COVID-om to preprečila. Kot prvo WHS 
ni uspel organizirati dodatnega usposabljanja za izvajalce ocenjevanja igrišč. V GZS tudi nismo imeli 
potrebne programske opreme za vnos podatkov o ocenah in izračunu CR in SR. V letu 2022 smo uspeli 
pridobiti dostop do te programske opreme, ki smo jo tudi že uspešno preizkusili in vnesli podatke za golf 
igrišče Lipica. 

 

VIII. INFORMIRANOST 

 
MEDIJI: Golfportal, FB, Instagram in tedensko pošiljanje Golf novic članom v slovenskih klubih. 

 

IX. PROMOCIJA GOLFA 
 

A. ŽENSKI DNEVI GOLFA NA VSEH IGRIŠČH 
 
V prvi polovici leta (april ali maj), bi istočasno organizirali skupaj z golf igrišči, golf klubi in strokovnimi 
delavci Dan ženskega golfa. Namen je pritegniti v golf nove golfistke v vseh starostnih skupinah.  
 
Poiskati koordinatorko za ženski golf, ki izvaja promocijo in koordinacijo spodaj naštetih aktivnosti. 
  
a) Spoznavanje z golfom za ženske 
  
Na vseh igriščih (10) bi organizirali brezplačno spoznavanje z golfom za ženske – 2 uri spoznavanje z 
golfom. Akcija, bi se izvajala v mesecih april, maj junij, september oktober. 

-          vsako igrišče ima 5 x 2 urni spoznavanja z golfom 
  
b) Vse-slovenski dan ženskega golfa 
  
Obstoječe golfistke pripeljejo eno žensko-negolfistko in skupaj igrajo 9 lukenj. Pred igro se organizira 
spoznavanje golfa s trenerjem. Vse-slovenski dan golfa poteka na vseh igriščih istočasno.  
 

B. DSG 
 
Izvedbo Dneva slovenskega golfa bomo pripravili in organizirali skupaj z golf klubi, golf igrišči in 
strokovnimi delavci. Temu dogodku želimo dati večji pomen predvsem pa pritegniti več udeležencev 
in po dogodku vzpostaviti z njimi komunikacijo, da se odločijo za vključitev v golf. Do sedaj povratnih 
informacij nismo imeli. 

 
C. FESTIVAL ŠPORTA – OKS 

Kot v preteklih letih bomo tesno sodelovali z OKS glede udeležbe in izvedbe na dogodkih, ki jih 
organizira OKS. Ti dogodki so zelo dobra priložnost za promocijo mladinskih golf šol, ki pa v preteklih 
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   letih niso v polni meri sodelovale pri tem. Za te in podobne dogodke moramo izdelati zanimive 
promocijske materiale, ki jih lahko posredujemo udeležencem oziroma njihovim staršem, skrbnikom. 
 

D. PROMOCIJA GOLFA – STRATEŠKI PARTNERJI 
 
Povezava z večjimi podjetji in vključitev golfa kot zdravega načina življenja v njihovo komunikacijo z 
uporabniki (primer potencialnih partnerjev: Zavarovalnica Triglav, Spar,....) 

X. MLADINSKI GOLF – PROJEKT 
    
1. Projekt vključevanja otrok  v golf 

  
Šolski koordinator, ki skrbi za promocijo šolskega golfa in izvedbo dodatno predlaganih aktivnosti. 
  
Dopolnjeni program Šolska tekmovanja 2023 
  
a) po samem tekmovanju bi organizirali še tekmovanje v preizkusu znanja (skills test: pič, čip, patanje….) 
b) po tekmovanju bi otroci povabili svoje prijatelje in skupaj igrali 3 kratke luknje v obliki dvojic (texas 
scramble) 

  
2. Mladinski trening kamp  

  
Za klube/igrišča, ki se ukvarjajo z mladinskim golfom, bomo organizirali kamp s trenerji selekcij in 
reprezentanc.  
 
GZS bo v sodelovanju s klubskimi trenerji organizirala za igralce, ki niso v selekcijah: 
-          2 x 1 dan kamp - vzhodna Slovenija  
-          2 x 1 dan kamp - osrednja Slovenija 
 
Na kamp bi povabili naše profesionalne igralce (Pia, Katja, Nastja, Žan Luka, Anže, Mark), da bi organizirali 
kliniko za otroke.   

XI. USPOSABLJANJA  
 

A. STROKOVNI DELAVCI V GOLFU 
 
Dodatno izpopolnjevane strokovnih delavcev v golfu 2 x 
Delavnice s tujimi strokovnjaki, ki usposabljajo trenerje & reprezentanco: 

-          s področja biomehanike, tehnike golfa 
-          s področja športne psihologije 

 
B. LICENČNI SEMINAR IN IZPIT ZA GOLF SODNIKE 

 
Izvesti 2-dnevni seminar za obstoječe in nove sodnike golfa in izpit za golf sodnika. 

 
C. SEMINAR ZA VODJE TEKMOVALNIH KOMISIJ 

 



 

 

 

 

 

Stran 23 od 34 

Golf zveza Slovenije /Slovenian Golf Association 

Ulica gledališča BTC 2 

1122 Ljubljana, SI, Slovenija 

       

      

   
Izvedba seminarja je bila predvidena že v letu 2020, vendar zaradi situacije z omejitvami (COVID) ni bilo 
izvedeno. 
1- ali 2-dnevni seminar bomo izvedli v februarju 2023. 
 

D. GOLF PRAVILA ZA NOVE GOLFISTE 
 

Nadaljevali bomo s predavanji preko zoom-a za nove golfiste. Samo prezentacijo bo potrebno popraviti in 
dopolniti z novimi določili v Pravilih golfa 2023.  
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   6. PREDLOG PRORAČUNA 2023 
 

Okvirno finančni plana za leto 2023 je pripravljen na podlagi predvidenih stroškov, ki izhajajo iz plana dela in oceni 
prihodkov, ki naj bi jih dosegli. Prihodki so odvisni oda povečanja članarine in javnih sredstev Fundacije za šport in 
LPŠ. Predlagamo, da se tak finančni plan sprejme na skupščini GZS v novembru, na skupščini v mesecu aprilu 
2023, ko bodo znani vsi parametri, pa se po potrebi glasuje o rebalansu proračuna 2023, v kolikor bi prišlo do 
velikih odstopanj od načrtovanega proračuna 2023.  

 

VRSTA PRIHODKA PLAN 2022 DELEŽ PLAN 2023 DELEŽ 

ČLANARINE 150.000 € 45,59% 200.000 € 54,79% 

FUNDACIJA ZA ŠPORT 12.000 € 3,65% 17.000 € 4,66% 

MIZKŠ - LPŠ 70.000 € 21,28% 60.000 € 16,44% 

DONACIJA R&A PROJEKTI 10.000 € 3,04% 20.000 € 5,48% 

ŠTARTNINE 4.000 € 1,22% 6.000 € 1,64% 

PRIDOBITEV HENDIKEP INDEKSA 4.000 € 1,22% 4.000 € 1,10% 

VPIS REZULTATOV TURNIRJI - IGRIŠČA 20.000 € 6,08% 18.000 € 4,93% 

DRUGI PRIHODKI  R&A ZA  TEKME 2.000 € 0,61% 2.000 € 0,55% 

STROKOVNO USPOSABLJANJE 0 € 0% 4.000 € 1,10% 

SPONZORSTVO IN TRŽENJE 30.000 € 9,12% 30.000 € 8,22% 

DONACIJE 10.000 € 3,04% 0 € 0,00% 

PRIHODKI IZMER IGRIŠČ 0 €   2.000 € 0,55% 

DRUGI PRIHODKI 17.000 € 5,17% 2.000 € 0,55% 

SKUPAJ PRIHODKI 329.000 € 100,00% 365.000 € 100,00% 
 

RAZLIKA ZA 2023 =   PRIHODKI  MINUS  STROŠKI  4.380 € 
 

STROŠKOVNA MESTA PLAN 2022 DELEŽ PLAN 2023 DELEŽ 

SM10 - SPLOŠNI STROŠKI 116.210 € 35,40% 122.860 € 34,26% 
SM11 - SELEKCIJE IN REPREZENTANCE 127.242 € 38,76% 154.900 € 43,19% 
SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI 10.000 € 3,05% 10.000 € 2,79% 
SM13 - TEKMOVANJA GZS 31.660 € 9,64% 31.660 € 8,83% 
SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG. 6.800 € 2,07% 8.300 € 2,31% 
SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER 0 0% 3.000 € 0,84% 
SM17 - ZALOŽNIŠTVO 14.000 € 4,26% 5.000 € 1,39% 
SM24 - PROMOCIJA IN MEDIJI (PR) 21.400 € 6,52% 21.400 € 5,97% 
NEPREDVIDENI STROŠKI - REZERVA 1.000 € 0,30% 1.500 € 0,42% 
SKUPAJ 328.312 € 100,00% 358.620 € 100,00% 
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SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI PLAN 2023 
UPRAVA 74.900,00 € 
PRAVNO SVETOVANJE 3.000,00 € 
VZDRŽEVANJE RAČ.OPREME 1.500,00 € 
GOLFPORTAL - VZDRŽEVANJE 14.210,00 € 
TELEFON, INTERNET, POŠTA 2.600,00 € 
NAJEMNINE 11.200,00 € 
PIS.MAT.,STROK.LITER. 2.150,00 € 
POTNI STROŠKI 0,00 € 
REPREZENTANCA 0,00 € 
POSVETI, SKUPŠČINA 600,00 € 
STROŠKI DRUGIH STORITEV 200,00 € 
NABAVA IZTROŠENIH OSN. SREDSTEV 3.000,00 € 
AMORTIZACIJA 7.000,00 € 
KOMBI-ZAVAR., CESTNINE, REGISTRACIJA… 2.500,00 € 
SKUPAJ 122.860,00 € 

 

SM24 PROMOCIJA MEDIJI PLAN 2023 
STROŠKI IZVAJANJA PROJEKTOV PROMOCIJE 4.000,00 € 
UREDNIŠKO IN NOVINARSKO  DELO ZA MEDIJSKE 
KANALE 14.400,00 € 
OBJAVE V MEDIJIH 2000 € 
TISKOVINE 1000 € 
SKUPAJ 21.400,00 € 

 

SM11 SELEKCIJE IN REPREZENTANCE PLAN 2023 
TEKMOVALNE OBLEKE IN PREMA 10.000 € 
ZIMSKO OBDOBJE 9.500 € 
PREDTEKMOVALNO OBDOBJE 22.000 € 
TEKMOVALNO OBDOBJE 7.200 € 
POTEKMOVALNO OBDOBJE 1.500 € 
SVETOVNA PRVENSTVA 23.800 € 
EVROPSKA EKIPNA PRVENSTVA 61.400 € 
EVROPSKA INDIVIDUALNA PRVENSTVA 13.000 € 
OSTALA TEKMOVANJA 6.500 € 
SKUPAJ 154.900 € 
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   SM12  - MLADINSKI IN ŠOLSKI PLAN 2023 
IZOBRAŽEVANJE 0,00 € 
MEDŠOLSKA TEKMOVANJA 2.000,00 € 
STROKOVNA POMOČ KLUBOM 2.000,00 € 
SOFINANCIRANJE MLADINSKIH TEKMOVANJ 8.000,00 € 
SKUPAJ 12.000,00 € 

 

SM13 - TEKMOVANJA GZS PLAN 2023 

POKALNO ŠOLSKO TEKMOVANJE 2.360,00 € 
POKALNO SLO_AM 5.200,00 € 
POKALNO SENIORKE 1.250,00 € 
POKALNO SENIORJI 1.250,00 € 
DRŽAVNA PRVENSTVA 13.648,00 € 
OSTALA TEKMOVANJIA 5.750,00 € 
DAN SLOVENSKEGA GOLFA  2.202,00 € 
SKUPAJ 31.660,00 € 

 

SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG. PLAN 2023 
TUJINA 8.000,00 € 
DOMA 300,00 € 
SKUPAJ 8.300,00 € 

 

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER PLAN 2023 
TUJINA 0,00 € 
DOMA 3.000,00 € 
SKUPAJ 3.000,00 € 

 

SM17 - ZALOŽNIŠTVO PLAN 2020 
STROKOVNA LITERATURA 5.000,00 € 
REVIJA GOLF SLOVENIJA 0,00 € 
SKUPAJ 5.000,00 € 
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   DODATEK K POROČILU – SELEKCIJE IN PREPREZENTANC GZS V LETU 2022 
 

Svetovno prvenstvo za moške 
Članska moška reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega 
obdobja smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje 
zimskih tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih in-doorjih, ter odvisno od 
vremenskih razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih.  
 
Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerno vadbeno igrišče. Daljši sedemdnevni 
trening kamp smo opravili v Italiji, na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer je bila prisotna članska selekcija. Celotni trening 
kamp je bil namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča 
Arzaga, Paradiso in Verona. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu in juniju, kjer smo opravili dva 3-dnevna trening kampa 
na golf igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno 
dobro pripravljeno golf igrišče.   
 
Razpored trening kampov za mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
- 27.-29. junij 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
Po odigranih Evropskih ekipnih prvenstvih smo na podlagi kvalifikacijskih kriterijev v juliju izbrali  3-člansko reprezentanco za 
letošnje Svetovno prvenstvo za moške. V ekipo za letošnje Svetovno prvenstvo za moške so se kvalificirali Luka Naglič, Gal Patrik 
Štirn in Luka Strašek, spremljal jih je trener Uroš Gregorič.  
Reprezentanca je na tekmovanje prišla tri dni pred tekmovanjem in opravila trening na golf igrišču Le Golf National in Saint Nom 
de Breteche, ki sta gostili Svetovno prvenstvo. Na vsakem igrišču smo opravili en trening in hkrati še vadili na vadišču, da so se 
tekmovalci pripravili na golf igrišči. 
 
Prvi dan tekmovanja je naša reprezentanca začela zelo dobro in bila večino časa z rezultatom rahlo pod parom igrišča. Na zadnjih 
luknjah golf igrišča Le National so rezultat nekoliko poslabšali Naglič je zaključil par igrišča in Strašek 76 udarcev, medtem ko Štirn 
80 udarcev. Po tekmovanju smo opazili, da ima Luka Strašek zapisan nižji rezultat, kar je botrovalo v  diskvalifikacijo za prvi dan in 
tako je prvi dan štel rezultat 80 udarcev. Devet udarcev nad parom igrišča je našo reprezentanco potisnil na 54. mesto. Drugi dan 
so naši tekmovalci igrali na drugem igrišču, kjer je bil enako Luka Naglič ves čas tekmovanja okoli para igrišča in ponovno slabše 
zaključil zadnje dve luknji ter končal udarec nad parom igrišča. Luka Strašek je obratno slabše začel in potem držal rezultat nekaj 
udarcev na parom in zaključil z 75 udarci. Tretji dan so bili vsi trije naši povprečni in igrali Luka Strašek 75, Luka Naglič 76 in Gal 
Patrik Štirn 77 udarcev. Vseeno so bili naši tekmovalci za zadnji dan odločni, da pokažejo dobro igro zadnji dan. Ponovno so začeli 
solidno in bili okoli para igrišča, kar pa so s slabšim zaključkom na drugih devetih luknjah nekoliko pokvarili. Tako je Slovenija 
zaključila na končnem 51. mestu od 71. držav. 
Končni rezultati: 

1. mesto   Italija    - 31 udarcev 
2. mesto  Švedska   - 30 udarcev 
3. mesto   ZDA   - 26 udarcev 
… 
51. mesto  Slovenija  + 26 udarcev 

 
Svetovno prvenstvo za ženske 
Članska ženska reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega 
obdobja smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje 
zimskih tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih in-doorjih, ter odvisno od 
vremenskih razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih. Nekaj naši tekmovalk je tudi na študiju v tujini in tako 
trenirajo ter tekmujejo na svojih univerzah v ZDA do zaključka študijskega leta v mesecu maju. 
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Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerni vadbeno igrišče. Daljši sedemdnevni trening 
kamp smo opravili v Italiji na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer je bila prisotna članska selekcija. Celotni trening kamp je bil 
namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča Arzaga, 
Paradiso in Verona. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu in juniju, kjer smo opravili dva 3-dnevna trening kampa na golf 
igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno dobro 
pripravljeno golf igrišče.   
 
Razpored trening kampov za mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
- 27.-29. junij 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
Po odigranih Evropskih ekipnih prvenstvih smo na podlagi kvalifikacijskih kriterijev v juliju izbrali 3-člansko reprezentanco za 
letošnje Svetovno prvenstvo za ženske. V ekipo za letošnje Svetovno prvenstvo za ženske so se kvalificirale Lana Malek, Barbara 
Car in Inja Fric, spremljal jih je trener Uroš Gregorič.  
Reprezentanca je na tekmovanje prišla tri dni pred tekmovanjem in opravila trening na golf igrišču Le Golf National in Saint Nom 
de Breteche, ki sta gostili Svetovno prvenstvo. Na vsakem igrišču smo opravili en trening in hkrati še vadili na vadišču, da so se 
tekmovalke pripravile na obe golf igrišči. 
 
Prvi dan tekmovanja je Lana Malek dobila visoko vročino in kljub zdravniškemu posredovanju ni igrala prvi dan. To je pomenilo, 
da sta nastopili le dve tekmovalki prvi dan in hkrati, da bosta oba rezultata veljala za skupen rezultat. Barbara Car je začela 
tekmovanje zelo dobro in ves čas držala rezultat okoli para igrišča, ter tudi zaključila z udarcem nad parom golf igrišča 73. Inja Fric 
je igrala manj zanesljivo in prvi dan igrala 78 udarcev. S popoldanskim treningom je tudi Inja dobila boljši občutek in hkrati smo 
tudi upali, da bo Lana lahko nastopila drugi dan. Žal je bilo Lanino počutje še slabše in bila celo odpeljana v bolnišnico na dodatne 
preiskave. Takrat nam je že bilo jasno, da Lana ne bo igrala tekmovanja. Drugi dan je bil zelo uspešen za obe naši. Inja je zelo dobro 
začela in nekoliko slabše zaključila na zadnjih luknjah z rezultatom 74, medtem ko je bila Barbara tudi drugi dan zelo konstantna 
in zaključila z 72 udarci. Po dveh dnevih sta bili tako naši tekmovalki na 26. mestu. Zadnja dva dneva se je poznala odsotnost ene 
tekmovalke in obe naši sta bili manj sigurni v igri in še nekoliko slabše patanje je botrovalo v  slabši rezultat: Barbara 79 in Inja 82. 
Vseeno sta bili obe tekmovalki zelo motivirani za dobro igro zadnji dan. Barbara tudi zadnji dan ni našla pravega udarca in tako 
zaključila z 81 udarci, Inja pa 79 udarci. Na koncu je to pomenilo 41. mesto od 56 nastopajočih držav. Vsekakor se je močno poznala 
odsotnost ene tekmovalke na tekmovanju in zato slabša uvrstitev od pričakovanj. 
 
Končni rezultati: 

1. mesto   Švedska   - 13 udarcev 
2. mesto   ZDA   - 13 udarcev 
3. mesto  Nemčija in Japonska - 12 udarcev 
… 
41. mesto  Slovenija  + 46 udarcev 

 
Evropsko ekipno prvenstvo za ženske 
 
Članska ženska reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega 
obdobja smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje 
zimskih tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih in-doorjih, ter odvisno od 
vremenskih razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih. Nekaj naši tekmovalk je tudi na študiju v tujini in tako 
trenirajo ter tekmujejo na svojih univerzah v ZDA do zaključka študijskega leta v mesecu maju. 
 
Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerni vadbeno igrišče. Daljši sedemdnevni trening 
kamp smo opravili v Italiji na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer je bila prisotna članska selekcija. Celotni trening kamp je bil 
namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča Arzaga, 
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Paradiso in Verona. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu in juniju, kjer smo opravili dva 3-dnevna trening kampa na golf 
igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno dobro 
pripravljeno golf igrišče.   
 
Razpored trening kampov za mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
- 27.-29. junij 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
Zadnji trening kamp na golf igrišču Royal Bled smo izkoristili za trening kratke igre in igre na obeh blejskih golf igriščih. Predvsem 
smo vadili tudi match igro, saj je drugi del tekmovanja na ekipnih evropskih prvenstvih match igra.  
 
Za letošnje Evropsko ekipno prvenstvo so se v ekipo uvrstile Barbara Car, Neža Šiftar, Lana Malek, Lara Ječnik, Inja Fric in Iza Bela 
Ivanko, spremljala sta jih dva trenerja Matjaž Car in Matej Dolenc. Ekipa je odšla na tekmovanje tri dni pred tekmovanjem, da so 
se lahko tekmovalke navadile na links golf igrišče in vetrovne razmere v Veliki Britaniji.  
Prva dva dneva tekmovanja so imele naše tekmovalke seštevno igro, ki je določila potem igro naprej za končno mesto v skupini. 
Naše tekmovalke so po seštevni igri bile s skupnim rezultatom +64 udarcev, le 3 udarce za skupino B. Najbolje od naših tekmovalk 
je igrala Barbara Car z rezultatom v dveh dneh +10 udarcev. Slovenija je v match igri nastopila v tretji skupini C proti reprezentanci 
Belgije, Poljske in Slovaške. Prvi dan match iger so naše nastopile proti reprezentanci Slovaške, ki so jo premagale z rezultatom 3,5 
proti 1,5. Drugi dan tekmovanja je nastopila proti reprezentanci Poljske in ravno tako zmagali z rezultatom 4 : 1. Zadnji dan match 
iger je odločal za končno mesto v skupini C in naše so igrale proti reprezentanci Belgije, ko so izgubile 1 : 4 in to je pomenilo končno 
18. mesto za našo reprezentanco. 
 
Končni rezultati:  
Seštevna igra - individualno: 
T43. mesto Barbara Car   81, 75 
T62. mesto Lara Ječnik   79, 79    
T72.mesto Inja Fric   78, 81 
T76. mesto Neža Šiftar  77, 83 
T86. mesto Lana Malek  76, 85 
117. mesto Iza Bela Ivanko  85, 88 
 
Match igre: 
Slovenija : Slovaška  3,5 : 1,5  (zmaga: Neža Šiftar/Lana Malek, Iza Bela Ivanko, Barbara Car; neodločeno Lara Ječnik) 
Slovenija : Poljska  4 : 1   (zmaga: Lara Ječnik/Inja Fric, Iza Bela Ivanko, Neža Šiftar, Barbara Car) 
Slovenija : Belgija  1 : 4  (zmaga: Inja Fric)  
 
Končna uvrstitev: 

1. mesto   Anglija 
2. mesto  Italija 
3. mesto  Španija 
… 
17. mesto  Slovenija 

 
Evropsko prvenstvo za moške Divizije II. 
 
Članska reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega obdobja 
smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje zimskih 
tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih in-doorjih, ter odvisno od vremenskih 
razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih.  
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Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerni vadbeno igrišče. Daljši sedemdnevni trening 
kamp smo opravili v Italiji na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer je bila prisotna članska selekcija. Celotni trening kamp je bil 
namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča Arzaga, 
Paradiso in Verona. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu in juniju, kjer smo opravili dva 3-dnevna trening kampa na golf 
igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno dobro 
pripravljeno golf igrišče.  Na zadnjem trening kampu je bila prisotna le reprezentanca, ki je nastopila na Evropskem ekipnem 
prvenstvu in smo vadili tudi match igro, ki jo igramo na tekmovanju. 
 
Razpored trening kampov za mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
- 27.-29. junij 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
V Bolgarijo je reprezentanca v sestavi Kristjan Vojteh Burkelca, Gal Patrik Štirn, Luka Naglič, Žiga Strašek, Luka Strašek in Jan Čirič 
odšla tri dni pred tekmovanjem, tako da je imela možnost dveh trening krogov na golf igrišču Pravets. Na treningu smo spoznali 
luknje, ter izdelali taktiko za igro na tekmovanju.  
Prvi dan tekmovanja je bila na vrsti seštevna igra, kjer je štelo 5 najboljših rezultatov od 6 tekmovalcev. Naši niso začeli najbolje, 
vendar so svojo igro stopnjevali in bolje zaključili dan. Najboljšo igro od naših tekmovalcev so odigrali Kristjan Vojteh Burkelca in 
Luka Naglič (-3), Strašek Luka (-2), Gal Patrik Štirn (-1), Žiga Strašek (0) in Jan Čirič (+1). S skupnim rezultatom – 9 udarcev so našo 
reprezentanco čakali match igre. Prvi dan match igre je naša reprezentanca igrala proti reprezentanci Bolgarije in v dopoldanskih 
dvojicah igrali neodločeno 1 : 1 in nato v popoldanskih dvobojih dobili štiri dvoboje in enega izenačili, kar je pomenilo napredovanje 
v finale. V finalu je naša reprezentanca igrala proti reprezentanci Hrvaške, kjer je bila dopoldanska slika podobna z rezultatom 1 : 
1. Popoldanska igra je odločala za prvo mesto in tudi sedaj so naši predvsem v zaključku igre dobivali luknje in na koncu zmagali 3 
dvoboje,  1 izenačili in 1 izgubili. To je pomenilo zmago za Slovenijo in uvrstitev nazaj v prvo divizijo za leto 2023. 
 
Rezultati: 
Seštevna igra - individualno: 
T3. mesto  Kristjan Vojteh Burkelca   69 
T3. mesto  Luka Naglič   69 
5. mesto  Luka Strašek   70 
6. mesto  Gal Patrik Štirn   71 
7. mesto  Žiga Strašek   72 
T9. mesto  Jan Čirič    73 
 
Match igre: 
Slovenija : Bolgarija  5,5 : 1,5  (zmaga Naglič/Štirn, Naglič, Strašek L., Čirič, Štirn; neodločeno Burkelca) 
Slovenja : Hrvaška  3,5 : 2,5 (zmaga Naglič/Štirn, Naglič, Štirn, Burkelca; neodločeno Čirič) 
 
Končni vrstni red: 

1. mesto   Slovenija 
2. mesto  Hrvaška 
3. mesto  Poljska 

 
 
Evropsko individualno prvenstvo za moške 
 
Moška reprezentanca se ni udeležila Evropskega individualnega prvenstva. 
 
Evropsko individualno prvenstvo za ženske 
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Članska ženska reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega 
obdobja smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje 
zimskih tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih in-doorjih, ter odvisno od 
vremenskih razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih. Nekaj naši tekmovalk je tudi na študiju v tujini in tako 
trenirajo ter tekmujejo na svojih univerzah v ZDA do zaključka študijskega leta v mesecu maju. 
 
Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerni vadbeno igrišče. Daljši sedem dnevni trening 
kamp smo opravili v Italiji na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer je bila prisotna članska selekcija. Celotni trening kamp je bil 
namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča Arzaga, 
Paradiso in Verona. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu in juniju, kjer smo opravili dva 3-dnevna trening kampa na golf 
igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno dobro 
pripravljeno golf igrišče.   
 
Razpored trening kampov za mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
- 27.-29. junij 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
Na Evropsko individualno prvenstvo za ženske se je uvrstila le ena naša tekmovalka in sicer Inja Fric. Letošnje Evropsko prvenstvo 
je potekalo v Franciji na golf igrišču Golf de Saint Germain, kjer je nastopilo 145 tekmovalk.  
Inja Fric je odšla na tekmovanje 3 dni pred tekmovanjem in lahko opravila dva trening kroga na golf igrišču, ter se tako spoznala s 
taktiko igranja. Prvi dan tekmovanja je Inja Fric začela manj sigurno in dan zaključila s štirimi udarci nad parom igrišča. Veliko boljšo 
igro je pokazala drugi dan, ko je zaključila dva udarca pod parom in uvrstitev med prvih sedemdeset tekmovalk. Tretji dan 
tekmovanja je Inja naredila kar 6 brdijev, vendar hkrati tudi več slabih lukenj, kar je bilo na koncu 75 udarcev in trije udarci preveč 
za uvrstitev v finale. Inja Fric je tako zaključila na končnem 84. mestu.  
 
Končna uvrstitev: 

1. mesto   Savannah de Bock  -19 udarcev 
2. mesto  Charlotte Heath   -19 udarcev 
3. mesto  Ines Archer   -17 udarcev 
… 
T84. mesto  Inja Fric    +5 udarcev 

 
 
Evropsko ekipno prvenstvo za mladince do 18. let 
 
Mladinska reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega obdobja 
smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje zimskih 
tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih indoorjih, ter odvisno od vremenskih 
razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih.  
 
Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerni vadbeno igrišče. Daljši sedemdnevni trening 
kamp smo opravili v Italiji na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer so bili prisotni člani mladinske selekcije. Celotni trening 
kamp je bil namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča 
Arzaga, Paradiso in Verona. Mladinska selekcija se je na koncu priprav pomerila z reprezentanco Veneto v match igri, kjer je letos 
zmagala reprezentanca Veneto. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu, kjer smo opravili 3 dnevni trening kamp na golf 
igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno dobro 
pripravljeno golf igrišče. Na podlagi kvalifikacijskih kriterijev je bila v sredini meseca junija določena mladinska reprezentanca za 
letošnje Ekipno evropsko prvenstvo. Zadnji trening kamp pred tekmovanjem smo izvedli v mesecu juniju na golf igrišču Royal Bled, 
kjer smo specialno vadili match igro in tudi še dodatno trenirali kratko igro. 
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Razpored trening kampov za mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
- 27.-29. junij 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
Mladinska reprezentanca je imela letos tudi tekmovanje Olympic Hopes 2022, kjer so nastopili 4 naši igralci. Tekmovanje poteka 
v match igri med vsemi prijavljenimi reprezentancami in od 5 nastopajočih reprezentanc je naša osvojila prvo mesto. 
 
Na tekmovanje v Nemčijo je naša mladinska reprezentanca v sestavi Babnik Jaka, Babnik Žiga, Leon Car, Tom Li Dobnik, Tomi 
Bezenšek in Nejc Čop Tomšič ter trenerjem Alešem Gregoričem odšla 3 dni pred tekmovanjem. Tako je imela dovolj časa, da se 
odpočije od potovanja in odigra 2 trening kroga na golf igrišču St. Leon, ki je pred kratkim dobilo novo podobo in je zelo primerno 
za velika tekmovanja. 
 
Prva dva dni tekmovanje poteka v seštevni igri, kjer je letos nastopilo 19 reprezentanc, saj zaradi pandemije korone v zadnjih dveh 
letih niso uspeli normalno organizirati evropskih prvenstev. Naša reprezentanca je že prvi dan pokazala, da je dobro pripravljena 
in že po prvem dnevu končala na 13. mestu. Tudi drugi dan so naši mladinci nadaljevali s konstantno igro in po seštevni igri pridobili 
še eno mesto. Sledili so 3 dnevi match igre, ki so odločali za končno uvrstitev v skupini B od 9. do 16. mesta. Prva match igra je bila 
proti ekipi Norveške, ki jo je naša reprezentanca premagala že lansko leto in tako je bilo tudi letos. Drugi dan match igre so naši 
igrali proti reprezentanci Irske, kjer so morali priznati premoč. Podobno sliko smo videli zadnji dan, ko so naši igrali proti 
reprezentanci Danske.  
 
Končno 12. mesto je naša najboljša uvrstitev na Ekipnih evropskih prvenstvih za mladince in hkrati pomeni uvrstitev na Ekipno 
evropsko prvenstvo za naslednje leto. 
 
Rezultati seštevna igra - Slovenija: 
- T22. mesto Žiga Babnik   71, 71 
- T32. mesto Jaka Babnik   71, 73 
- T52. mesto Leon Car   76, 71 
- T83. Nejc Čop Tomšič  73, 79 
- T97. Tom Li Dobnik   80, 77 
- T97. Tomi Bezenšek   75, 82 
 
Rezultati match-igra – Slovenija: 
- Slovenija : Norveška   3 : 2 
- Slovenija : Irska   1 : 4 
- Slovenja : Danska   1,5 : 3,5 
 
Končni vrstni red: 
1. mesto   Nemčija 
2. mesto  Anglija 
3. mesto  Španija 
…. 
12. mesto  Slovenija 
 

European Young Masters – U16 
 

Mladinska reprezentanca je začela s pripravami na sezono 2022 že v jesenskem delu leta 2021. Pred začetkom bazičnega obdobja 
smo opravili telesna in golfska testiranja v sodelovanju s Fakulteto za šport. Ocena testiranj nam nudi osnovo za planiranje zimskih 
tehničnih in telesnih treningov. Prvi del bazičnih priprav igralci izkoristijo treninge v notranjih indoorjih, ter odvisno od vremenskih 
razmer nekaj malega tudi na odprtih domačih golf igriščih.  
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Prve reprezentančne priprave smo opravili v mesecu februarju v Lipici, kjer smo utrjevali tehniko dolge in kratke igre, ter vsak dan 
tudi igrali na golf igrišču. Lipica je zaradi bližine golf igrišča večini igralcev zelo primerni vadbeno igrišče. Daljši sedemdnevni trening 
kamp smo opravili v Italiji na golf igrišču Paradiso v bližini Verone, kjer so bili prisotni člani mladinske selekcije. Celotni trening 
kamp je bil namenjen vadbi dolge in kratke igre, ter tekmovanjem na golf igrišču ter vadišču. Hkrati smo igrali različna golf igrišča 
Arzaga, Paradiso in Verona. Mladinska selekcija se je na koncu priprav pomerila z reprezentanco Veneto v match igri, kjer je letos 
zmagala reprezentanca Veneto. S pripravami smo nadaljevali v mesecu aprilu, kjer smo opravili 3 dnevni trening kamp na golf 
igrišču Royal Bled. Blejsko igrišče nam nudi odlične pogoje za treninge tako dolge kot kratke igre, predvsem pa izredno dobro 
pripravljeno golf igrišče. Na podlagi kvalifikacijskih kriterijev je bila v konec meseca junija določena mladinska reprezentanca za 
letošnje tekmovanje European Young Masters.  
 
Razpored trening kampov za mlajšo mladinsko reprezentanco: 
- 10.-11. februar 2022 (2 dni) Slovenija (Lipica)  
- 12.-18. marec 2022 (7 dni) Italija (Paradiso)  
- 26.-28. april 2022 (3 dni) Slovenija (Royal Bled) 
 
Mladinska reprezentanca je imela letos tudi tekmovanje Olympic Hopes 2022, kjer so nastopili 4 mladinci in 4 mladinke. 
Tekmovanje poteka match igra med vsemi prijavljenimi reprezentancami. Med 5 nastopajočimi reprezentancami je naša 
mladinska moška reprezentanca osvojila 1. mesto, medtem ko je mladinska ženska reprezentanca osvojila 3. mesto.  
 
Na tekmovanje na Finsko je naša mladinska reprezentanca v sestavi Leon Car, Timon Svetek Zgonec, Zala Jesih in Eva Kiri Fevžer v 
spremstvu trenerja Matjaža Carja odšla 3 dni pred tekmovanjem, ker tako imela možnost opraviti dva trening kroga pred samim 
tekmovanjem.  
 
Tekmovanje poteka v individualni konkurenci in hkrati tudi v ekipni. Naš najbolj izkušenj tekmovalec Leon Car je začel nekoliko 
slabše, vendar dvigoval svojo pripravljenost naslednje tri dni in tako zaključil na T22. mestu. Timon Svetek Zgonec, ki ima manj 
izkušenj iz velikih tekmovanj je igral v okviru svojih zmožnosti in zaključil na T39. mestu. Naši dve mladinki sta nekoliko mlajši in 
zato bolj nihata v igri. Naša najboljša je bila Eva Kiri Fevžer, ki je končala na 37. mestu in Zala Jesih na T42. mestu. Ekipno je naša 
reprezentanca osvojila 18. mesto. 
 
Rezultati - individualno: 
 
Mladinci: 
1. mesto  Denny Kloeth  70, 68, 70 
2. mesto  Jack Murphy  68, 74, 68 
3. mesto   Jorge Siyuan Hao  69, 71, 70 
… 
T22. mesto   Leon Car  80, 75, 70 
T39. mesto  Timon Svetek Zgonec 76, 80, 76 
 
Mladinke: 
1. mesto  Perla Sol Sigurbrandsdottir 72, 72, 70 
2. mesto  Kristina Lebova    75, 72, 68 
3. mesto  Anna Canado    75, 70, 70 
… 
37. mesto  Eva Kiri Fevžer  82, 79, 75 
T42. mesto  Zala Jesih  79, 84, 79   
 
Rezultati – ekipno: 
 
1. mesto  Češka    
2. mesto  Španija 
3. mesto  Italija 
… 
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18. mesto   Slovenija 
 
Poročilo pripravil: Uroš Gregorič – glavni trener reprezentanc GZS 
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