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ZAPISNIK 

9. seje IO (korespondenčna) 

 

9. korespondenčna seja IO je potekla od 5. do 7. februarja  2021 preko elektronske pošte.    

Za 9. korespondenčno sejo je bil predlagan sledeči dnevni  red oziroma predlogi sklepov: 

1. Določitev višine nadomestila za vnos rezultatov v centralno bazo podatkov o rezultatih za sezono 2021 

Obrazložitev in predlog: 

Znesek za vnos rezultatov za sezono 2021 zaradi izrednih razmer (epidemije/pandemije) določimo na 1,50 € + DDV, 

enako kot v letu 2020. Pripravi se pogodbe in se jih pošlje na vsa igrišča. 

Predlog sklepa: 

Sklep št:  1/9 2021: 

Izvršni odbor Golf zveze Slovenije  sprejme za vnos rezultatov v centralno bazo rezultatov na golfportalu  s strani 

igrišč in klubov višino nadomestila v znesku 1,50 € + DDV za vsak vnesen rezultat za leto 2021. 

2. Potrditev sklepov Strokovnega sveta o »Plan dela selekcij in reprezentanc GZS v 2021« in razširitev selekcij na 

»Perspektivni del selekcij«.  

Obrazložitev: 

Plan dela selekcij je bil prvič obravnavan na  2.seji strokovnega sveta in ponovno na 3. seji SS z določenimi popravki, 

4.2.2021. Na 3. seji je SS obravnaval predlog za razširitev selekcij z »Perspektivno selekcijo U16« v katerih so mladi 
igralci in igralke, ki niso dosegli  vseh potrebnih točk za uvrstitev v »A« ali »B« selekcije, so pa na »robu« za uvrstitev. 
Strokovni svet je mnenja, da je »Perspektivna selekcija U16« potrebna, saj bodo člani in članice te selekcije zastopali 
Slovenijo na mladinskih tekmovanjih U16 v letu 2021 in je nujno potrebno, da se jim omogoči in izpelje pripravljalni 
program in skupen kamp v mesecu marcu.  (Priloga_01 in Priloga_02)      
   . 

Predlog sklepa:      

Sklep št: 2/9 2021 
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Izvršni odbor Golf zveze Slovenije potrjuje na podlagi predloga SS GZS Plan dela selekcij GZS za 2021 in razširitev 

selekcij z »Perspektivno selekcijo U16«. 

3. Koledar tekmovanj  in pogoji tekmovanj za sezono 2021 

Obrazložitev: 

Predlog koledarja tekmovanj in pogojev tekmovanja za 2021 je pripravila Tekmovalna komisija GZS in jih potrdila na 

sejo TK 2.2.2021. Koledar in pogoji so bili posredovani tudi Strokovnemu svetu, ki jih je obravnaval na seji 4.2.2021 in 

jih potrdil. (Priloga_03 do Priloga_10) 

Predlog sklepa: 

Sklep št:  3/9 2021 

Izvršni odbor Golf zveze Slovenije potrdi koledar tekmovanj GZS, Splošne pogoje tekmovanj in posamezen razpise 

za Šolsko tekmovanje, SLO Tour, Mid amaterke in Mid amaterje ter Seniorke in Seniorje za sezono 2021. 

 

 

Glasovanja se je udeležilo 7 članov Izvršnega odbora, ki so soglasno na glasovnicah  potrdili predlog sklepa št.: 1/9, 
2/9 in 3/9 2021. 

 

 

Ljubljana, 8. februar 2021 

Žiga Osterc 

        Predsednik 

        Golf zveza Slovenije 
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