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KORESPONDENČNA REDNA LETNA SKUPŠČINA
GOLF ZVEZE SLOVENIJE 2020
VABILO
Na podlagi 17. člena statuta GZS in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 z dne 27. novembra 2020 sklicuje Izvršni odbor Golf zveze Slovenije korespondenčno redno letno
skupščino GZS 2020 s pričetkom 08. decembra 2020 in zaključkom ob 12:00 uri 23. decembra 2020.
Za korespondenčno redno letno skupščino GZS 2020 predlagamo naslednji dnevni red :
1. Imenovanje organov korespondenčne redne letne skupščine 2020:
-

Za predsedujočega in podpisnika zapisnika : Žiga Osterc;
V verifikacijska komisijo: Metka Jamar, Matjaž Car, Boris Zupančič;
Za overovatelja zapisnika: Boštjan Primec in Stane Bobnar.

2. Korespondenčno glasovanje o Poslovnem poročilu za leto 2019;
3. Korespondenčno glasovanje o Planu dela in finančnem načrtu za 2020;
4. Seznanitev članov GZS z vmesnim poročilom o delu GZS v letu 2020 in finančnem rezultatu do
31.11.2020;
5. Korespondenčno glasovanje za člane Nadzornega odbora GZS 2020 – 2024 (mandat 4 leta);
6. Korespondenčno glasovanje za člane Disciplinske komisije GZS 2020 – 2024 (mandat 4 leta);
7. Korespondenčno glasovanje o Planu dela in finančnemu načrtu za leto 2021;
8. Korespondenčno glasovanje o podelitvi priznanj Skupščine GZS Ani Belac, Pii Babnik in Katji Pogačar za
tekmovalne dosežke v leto 2020 na podlagi 21. člena 6. točke Statuta GZS.

PRILOGE- GRADIVA:
Priloga 1 – Poslovno poročilo za 2019;
Priloga 2 – Plan dela in finančni načrt za 2020;
Priloga 3 - Vmesno poročilo o delu GZS v letu 2020 in finančnem rezultatu do 31.11.2020;
Priloga 4 - Plan dela in finančni načrt GZS za leto 2021

Ljubljana, 7. december 2020
Predsednik Golf zveze Slovenije
Žiga Osterc l.r.
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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 2020:
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PRILOGA 1
1. POROČILO NADZORNEGA ODBORA GZS
2. POSLOVNO POROČILO ZA 2019
3. AJPES POSLOVNI IZKAZI
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Golf zveza Slovenije
Šmartinska 152
1122 Ljubljana
NADZORNI ODBOR GOLF ZVEZE SLOVENIJE
Izvršnemu Odboru in Skupščini GZS
Predmet : Poročilu o delu nadzornega odbora GZS za leto 2019
Nadzorni odbor GZS se je sestal na dveh sejah, kjer je obravnaval finančno in materialno poslovanje
GZS za leto 2019. Poleg pregleda dokumentacije so pojasnila in odgovore na zastavljena vprašanja
posredovali g. Jože Obrersnel– predsednik Finančne komisije , g. Gorazd Kogoj – generalni sekretar
GZS, in ga. Marjana Medved ‐ predstavnica podjetja Sončni vzhod d.o.o. , ki za GZS opravlja
računovodske storitve.
Na obeh sejah je Nadzorni odbor posebno pozornost posvetil odprtim terjatvam in ostalim bilančnim
postavkam, predvsem s stališča njihove realnosti.
Na osnovi pregledane dokumentacije ugotavljamo, da se poslovne knjige vodijo v skladu s SRS 33, ter
da je dokumentacija pravilno oštevilčena in arhivirana, da je knjigovodstvo ažurno, ter da je finančno
poslovanje preverjeno in odobreno s strani predsednika finančne komisije.
Nadzorni odbor meni, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten
prikaz finančnega položaja Golf zveze Slovenije na dan 31.12.2019 ter njenega celotnega
vseobsegajočega donosa za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodski mi standardi.
Poslovno poročilo je skladno z računovodskimi izkazi.

Nadzorni odbor predlaga skupščini GZS sprejem naslednjih sklepov:
1. Sprejme in potrdi se letno finančno poročilo o poslovanju
GZS za leto 2019.

Nadzorni odbor GZS
Lojze Zajc
Lukas Hollige
Viljem Kern
Ljubljana, 24.4. 2019
P.s. Člani Nadzornega odbora so Letno finančno poročilo potrdili preko elektronske pošte.

GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Poslovno poročilo
2019
(AJPES)

Ljubljana, april 2019
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I. KRATKA PREDSTAVITEV GOLF ZVEZE SLOVENIJE
Golf zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je prostovoljna krovna organizacija golf klubov, drugih združenj in
organizacij s področja golfa, katerih cilj, namen in osnovna dejavnost je razvoj ter organizacija golfa v Republiki
Sloveniji, kar je opredeljeno tudi v prvem členu statuta GZS.
V letu 2019 je bilo v Zvezo včlanjenih 45 klubov in trije priključeni člani (Albatros – ustanova za razvoj mladinskega
golfa, PGA Slovenije in Združenje golf igrišč). GZS je tudi polnopravna članica Olimpijskega komiteja Slovenije,
članica Evropske Golf Zveze – EGA ter članica Svetovne Golf Zveze – IGF. Vsi igralci golfa v Sloveniji naj bi bili člani
enega izmed golf klubov, ki je polnopravni član GZS.

Članstvo v klubih članih GZS v letu 2019
V letu 2019 se je v klubih, članih GZS, rahlo povečalo glede na 2018. Na koncu leta 2019 je bilo 4605 članov v
klubih, od tega se je na novo včlanilo 356 oseb.

II. VLOGA, CILJI IN NALOGE
1. Vloga
Vloga zveze je združevati in usklajevati delo svojih članov kot krovna organizacija na področju golf športa in
njegovega predstavljanja v razmerjih z državnimi in drugimi organi ter ostalimi športnimi in drugimi organizacijami
doma in v tujini. S strani mednarodnih organizacij na področju golfa so bila dodeljena Golf zvezi Sloveniji
pooblastila za teritorij R Slovenije, ki tako predstavlja edino avtoriteto in je tudi nosilka uradnih licenc za Pravila
golfa, Pravila amaterskega statusa, Prevoda pravil golfa in amaterskega statusa, WHS hendikep sistema in USGA
izmero in oceno golf igrišč.

2. Cilji
Cilj delovanja zveze je množičen in kakovosten razvoj ter organiziranost golfa kot tekmovalnega in rekreativnega
športa v Republiki Sloveniji ter njegova popularizacija. Za izvajanje prej omenjenih ciljev in nalog je bila izdelana in
sprejeta na Redni letni skupščini GZS 2016 »Dolgoročna strategija razvoja golfa v RS (2016-2020)«, ki opredeljuje
posamezne aktivnosti, ki naj bi se izvajali skozi različne projekte, ki pa so med seboj povezani in soodvisni. V samo
izvajanje so vključeni golf klubi, zveza, PGA – profesionalno združenje učiteljev golfa ter slovenska golf igrišča.
Strategijo razvoja predstavlja šest osnovnih ciljev :
1.
Promocija golfa kot športa
2.
Pritegniti v golf nove člane ne glede na starost, spol ali socialni položaj;
3.
Obdržati obstoječe člane v klubih in omogočiti aktivno udeležbo v golfu;
4.
Izobraževanje strokovnih kadrov;
5.
Razvoj in podpora mladinskemu golfu;
6.
Omogočiti razvoj vrhunskega tekmovalnega golfa v Sloveniji na nacionalnem in mednarodnem nivoju.
Izvajanje ciljev na nivoju zveze je odvisno od letnih finančnih virov s katerimi razpolaga zveza v tekočem letu.

3. Naloge
Za uresničevanje ciljev so opredeljene naloge in aktivnosti, ki jih zveza izvaja skozi leto. To vse je prikazano v III.
Poglavju tega dokumenta.
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III. PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI, KI JIH JE ZVEZA IZVAJALA V LETU 2019
1. DELO Z MLADIMI
Razvoj mladinskega golfa je eden ključnih projektov Golf zveze Slovenije in ga izvajamo že od leta 2006.
Nosilec celotnega projekta je Golf zveza Slovenije v sodelovanju z PGA Slovenije. V izvedbo projekta smo vključili
golf klube člane GZS v različnih regijah po Sloveniji. Izvajanje projekta je trajno, vanj pa vključujemo vse
zainteresirane golf klube, ki so nosilci projekta za svojo regijo in so glavna vez do osnovnih in srednjih šol.
Razvoj šolskega golfa temelji izključno na aktivnostih vaditeljev golfa v šolah in interesu igrišč v bližini. Učinki
strokovnega in usmerjenega dela z mladino se odražajo v številu udeležencev na mladinskih tekmovanjih (skoraj
60% udeležencev izhaja iz projekta MGI).
GZS je sofinancirala v višini 70% vsa mladinska in šolska tekmovanja v letu 2019, s tem pa zmanjšala stroške
udeležbe za klube iz katerih prihajajo tekmovalci.
V letu 2019 smo v sodelovanju z OKS pripravili in izvedli promocijo med osnovnošolci na prireditvah, ki jih je
organiziral OKS, poleg tega pa smo samostojno izvedli za otroke promocijo golfa v Kobilarni Lipica. Dogodkov se je
udeležilo preko 1500 osnovnošolcev.

2. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU GOLFA
Eden izmed pomembnih elementov razvoja golfa so strokovni kadri, ki izvajajo usposabljanje novih golfistov, v
klubih pa kot klubski trenerji skrbijo za tekmovalni golf in delo z mladimi.
Glede na novi Zakon o športu in Pravilniku o usposabljanju strokovnih delavcev v športu smo morali pripraviti nove
programe za Strokovni delavec I.- športno treniranje – golf in Strokovni delavec II.- športno treniranje – golf.
Programi so bi potrjeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
V letu 2019 smo razpisali in izvedli oba programa. Izobraževanje še poteka in ga bodo slušatelji zaključili v 2020.
Na omenjena usposabljanja se je prijavilo 17 oseb.

3. VRHUNSKI TEKMOVALNI GOLF – DELO SELEKCIJ IN REPREZENTANC
a) Pripravljalni trening kampi in testiranja
V letu 2018 smo začeli z zimskimi pripravami in opravili telesna in golfska testiranja v mesecu novembru. Prvi dan
smo izvedli golfska testiranja, kjer smo naredili analizo leta golf žogice in impakta s Trackmanom in video analizo
golf zamaha pri železih, lesovih in pičanju. Hkrati smo naredili analizo biomehanskih lastnosti, kjer smo izmerili:
obrat spodnjega dela telesa, obrat zgornjega dela telesa, prijem, delovanje desne roke v zamahu nazaj, nalaganje
golf palice, impakt položaj rok in bokov. Slednje nam je v pomoč pri učenju tehnike zamaha. Drugi dan smo opravili
telesne meritve na Fakulteti za šport, kjer smo izmerili 7 testov po metodi FMS. Sklop testov se je nanašal na
gibljivost in stabilnost. Nato smo izmeriti njihovo eksplozivnost v rokah in nogah ter moč. Na koncu so opravili še
tek, ki je pokazatelj njihove vzdržljivosti. Dobljeni golfski in telesni rezultati so bili nato predstavljeni trenerjem v
klubih in izdana priporočila za oblikovanje zimskega treninga na področju tehničnih sprememb in telesne priprave.
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V zimskem obdobju je selekcija opravila zimske priprave na golf igriščih Grado in Lignano v naslednjih terminih: 19.21. januar (Grado), 3.-6. februar (Lignano), 7.-11. februar (Lignano), 16.-18. februar (Lignano). Na prvih štirih
trening kampih so bili prisotni Gal Patrik Štirn, Žiga Strašek, Luka Strašek, Vid Potočar, Vid Slavec, Martin Čurič,
Kristjan Vojteh Burkelca, Nik Pogorelčnik Hojnik, Jakob Balkovec, Nejc Čop Tomšič, Leon Car, Vida Obersnel, Neža
Šiftar, Veronika Levak, Iza Bela Ivanko, Barbara Car, Lana Malek, Ester Polak. Vremenski pogoji so bili dobri in
selekcije so lahko opravile trening po začrtanem planu in s pomočjo klubskih trenerjev tudi nadgradili tehniko
zamaha. Poudarek na zimskih treningih je bil na vadbi kratke igre na vadišču, izvajanju vaj na vadišču in
tekmovanjih med prisotnimi člani. Vsak dan smo poleg treninga tudi igrali na igrišču ter vadili taktiko igranja.
Na predtekmovalnem trening kampu v Paradisu je bilo prisotnih 15 igralcev in igralk: Žan Demšar, Gal Patrik Štirn,
Žiga Strašek, Luka Strašek, Vid Potočar, Vid Slavec, Martin Čurič, Kristjan Vojteh Burkelca, Jakob Balkovec, Nejc Čop
Tomšič, Leon Car, Vida Obersnel, Barbara Car, Iza Bela Ivanko in Lana Malek ter 4 trenerji. Poudarek na vseh trening
kampih je bila kratka igra, ker je ravno kratka igra velikokrat največji minus v igri naše reprezentance. Igro na igrišču
smo izkoristili vsak trening kamp za različna tekmovanja in jih pripravljali za tekmovalno sezono. Poleg golfske igra,
pa smo na letošnjih pripravah dali tudi poudarek na telesno pripravo in vsak dan izvajali telesne vaje pred začetkom
treninga in raztezne vaje po koncu treninga. Zadnji dan treninga kampa smo igrali tradicionalni dvoboj proti ekipi
Veneto in letos prvič zmagali z rezultatom 6:1.
V tekmovalni sezoni smo imeli skupne priprave na Bledu, kjer se je zbrala moška, ženska in mladinska
reprezentanca, ki je v mesecu juliju nastopila na letošnjih Evropskih ekipnih prvenstvih. V sodelovanju z golf
igriščem Royal Bled, ki nudi najboljše pogoje za trening v Sloveniji, smo izvedli tridnevne skupne priprave. Vsak dan
smo najprej dopoldan vadili kratko igro in dolgo igro na vadišču, nato pa prva dva dneva igrali seštevno igro na
Kraljevem igrišču. Zadnji dan smo izkoristili za match igro – 9 lukenj Four somes na Jezerskem igrišču in nato še 18
lukenj single match na Kraljevem igrišču.

b) Evropska članska prvenstva
Evropsko ekipno prvenstvo za moške
Od 9. do 13. julija je na golf igrišču Ljunghusen na Švedskem potekalo Evropsko ekipno prvenstvo za moške, kjer je
po letu 2005 ponovno nastopila tudi naša moška reprezentanca v sestavi Luka Naglič, Žan Luka Štirn, Gal Patrik
Štirn, Jan Hribernik, Vid Potočar in Kristjan Vojteh Burkelca ter trener Uroš Gregorič in kapetanka Urša Orehek.
Od 3.-5. julija smo imeli 3 dnevne priprave, na golf igrišču Royal Bled, kjer smo vadili dolgo in kratko igro, ker so
pogoji za trening na tem igrišču najboljši. Nato pa vsak dan igrali enaki obliki tekmovanj, kot na Evropskem
prvenstvu. Prva dva dneva smo igrali seštevno igro in nato zadnji dan 27 lukenj match igro (single match in
foursomes).
Golf igrišče Ljunhusen je golf igrišče po obliki links, ki so značilni za obalo Škotske in Irske. Globoki bunkerji, visoka
trava, trde zelenice in močan veter zahteva od igralcev dobro dodelano taktiko igranja in odlično kontrolo leta
žogice.
Naša reprezentanca je prišla na tekmovanje tri dni pred samim tekmovanjem in naredila krajši trening na vadišču že
prvi dan ter nato odigrala dvakrat trening krog in razdelala taktiko igre. Na podlagi trenutnih vremenskih razmer in
položajev zastavic smo še dodatno opredelili taktiko igre za vsakega igralca posebej.
Prvi dan tekmovanja je naša ekipa začela slabo, saj so trije naši dobri tekmovalci igrali močno pod svojimi
zmožnostmi in podobna slika je bila naše ekipe tudi v popoldanskem delu tekmovanja. Rezultat 27 udarcev čez par
igrišča je našo ekipo potisnil na konec razpredelnice in drugi dan je bila igra naših le za odtenek boljša.
Match igre v skupini B so v naslednjih treh dnevih odločale za končno uvrstitev in mesti od 9 do 16. Prvi dan so naši
igrali proti ekipi Francije, ki je le za las zgrešila napredovanje v skupino A. Naši igralci so igrali v match igrah boljše,
kot prva dva dneva, vendar so bili Francozi občutno boljši nasprotnik in zmagali 4,5 : 0,5. Drugi dan tekmovanja
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smo igrali proti reprezentanci Finske, branilni lanskega naslova prvakov, in pokazali bolj izenačene dvoboje a
vendar morali na koncu priznati premoč 4 : 1. Zadnji dan tekmovanja je naše reprezentanca nastopila proti ekipi
Češke, in na začetnih luknjah tudi prevzela občutno vodstvo na igrišču. Zadnje luknje so bili naši manj zbrani in na
koncu izgubili z rezultatom 3 : 2. Končno 16. mesto za našo reprezentanco je slab izkupiček, vendar vseeno
motivacija pa trening za prihajajoča prvenstva.
Končni ekipni rezultati (16 ekip) :
16. mesto
Slovenija

c) Evropsko ekipno prvenstvo za ženske
Od 9.-13. julija 2019 je na golf igrišču Is Molas v Italiji potekalo Ekipno evropsko prvenstvo za ženske, ki se ga je
udeležila tudi naša ženska reprezentanca v sestavi Pia Babnik, Lara Ječnik, Vida Obersnel, Tijana Jovičevič, Inja Fric
in Hana Mirnik ter trener Janez Grilc in kapetan ekipe Matej Dolenc.
Od 3.-5. julija smo imeli 3 dnevne priprave, na golf igrišču Royal Bled, kjer smo vadili dolgo in kratko igro, ker so
pogoji za trening na tem igrišču najboljši. Nato pa vsak dan igrali enaki obliki tekmovanj, kot na Evropskem
prvenstvu. Prva dva dneva smo igrali seštevno igro in nato zadnji dan 27 lukenj match igro (single match in
foursomes).
Na samo tekmovanje je ekipa odšla 3 tri pred začetkom prvenstva in tako lahko opravila dva trening kroga na golf
igrišču in se seznanili s taktiko igranja. Vremenske razmere na Sardiniji so bile izredno vroče, zato smo opravili le
najnujnejše treninge na igrišču, ter več časa posvetili regeneraciji pred tekmovanjem
Prva dva dneva, ko je bila na vrsti seštevna igra, so naše tekmovalke igrale zelo dobro. Predvsem je blestela Pia
Babnik, ki je igrala najnižji rezultat tekmovanja -7 in tako so ekipno dosegle 10. mesto. Veliki met in uvrstitev med
prvih 8 ekip se žal ni posrečil, saj je bila naša reprezentanca po drugem dnevu le za dva udarca za uvrstitev med
prvih 8 reprezentanc. V individualni razvrstitvi, pa je Pia Babnik ohranila prvo mesto s skupnim rezultatom 9
udarcev pod parom. V nadaljevanju tekmovanja so potekale še match igre, kjer smo najprej igrali proti
reprezentanci Rusije, kjer so naše izgubile dvoboj 3 : 2. Drugi dan match iger je naša reprezentanca igrala proti
Švicarkam, kjer je ponovno izgubila 3,5 proti 1,5 točke. Zadnji dan je potekal dvoboj proti reprezentanci Avstrije in
naša reprezentanca je ponovno izgubila z rezultatom 3,5 : 1,5. Tri porazi v match igri je našo ekipo potisnil na rep B
skupine in končno 16. mesto
Končni ekipni rezultati (20 ekip):
16. mesto
Slovenija
Rezultati seštevna igra:
1. mesto
Pia Babnik

-9 (65, 70)

d) Evropsko individualno prvenstvo za moške

Od 26. do 29. junija je na golf igrišču Diamond v Avstriji potekalo Evropsko individualno prvenstvo za moške, kjer
sta nastopila tudi dva naša reprezentanta Žan Luka Štirn in Luka Naglič.
Na tekmovanje sta tekmovalca odšla 3 dni pred tekmovanjem in tako odigrala dva trening kroga na igrišču, ki gosti
največja tekmovanja v Avstriji. Igrišče je dolgo in vodne ovire, visoka trava dodata težavnost igrišču.
Tekmovanje poteka štiri dni in zadnji dan se uvrsti le 60 najboljših igralcev. Prvi dan tekmovanje je dobro začel Žan
Luka Štirn, ki je bil le tri udarce za vodilnim. Luka Naglič je začel tekmovanje nekoliko slabše in igral +5 udarcev.
Naslednje dni je Žan Luka igral 74 in 73, kar je zadostovalo za uvrstitev v finale in nato še enkrat z rezultatom 72
zasedel odlično 28. mesto. Luka Naglič je odlično igral tretji dan tekmovanja in z rezultatom 70 le za dva udarca
zgrešil napredovanje v finale. Zaključil je izven finala na 70. mestu.
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Individualni rezultati:
T28. mesto Žan Luka Štirn
T70. mesto Luka Naglič

par (69, 74, 73, 72)
+5 (76, 75, 70) CUT

e) Evropsko individualno prvenstvo za ženske
Od 24. do 27. julija je na golf igrišču Parkstone V Angliji potekalo Evropsko individualno prvenstvo za ženske, kjer je
letos nastopila le ena naša igralka Inja Fric.
Na tekmovanje je odšla v tri dni pred tekmovanjem in odigrale dva dneva treninga na golf igrišču ter se spoznale z
golf igriščem. Igrišče v Angliji leži v parku, vendar pa visoka trava ob robu igrišča doda svoj čar igrišču.
Tekmovanje poteka 4 dni in v zadnji dan tekmovanja se uvrsti samo 60 najboljših igralk. Inja Fric je začela
tekmovanje z rezultatom 76, vendar je nato igrala naslednja dva dneva zelo dobro 71 in 72 in si s tem priborila
napredovanje v finalni dan. Zadnji dan je nekoliko zdrsnila po lestvici navzdol in tako zaključila na 50. mestu.
Individualni rezultati:
T50. mesto Inja Fric

+6 (76, 71, 72, 75)

f) Evropska mladinska prvenstva
Evropsko ekipno prvenstvo za mladince do 18. let – Div. II
Evropsko ekipno prvenstvo za mladince je potekalo od 10. do 13. julija na Poljskem (Toya Golf & Country Club
Wroclaw), kjer je nastopila tudi naša mladinska reprezentanca v sestavi Strašek Luka, Tomšič Čop Nejc, Golob
Max, Balkovec Jakob, Martin Čurič in Jaka Babnik ter jih je spremljal trener Aleš Gregorič in kapetan Marko Šporar.
Za pripravljalno tekmovanje je naša mladinska reprezentanca nastopila na tekmovanju Olympic Hopes 2019 v
Moravskih Toplicah, kjer so tekmovanja potekala v dnevu seštevne igre in nato naprej v match igri.
Od 3.-5. julija smo imeli 3 dnevne priprave, na golf igrišču Royal Bled, kjer smo vadili dolgo in kratko igro, ker so
pogoji za trening na tem igrišču najboljši. Nato pa vsak dan igrali enaki obliki tekmovanj, kot na Evropskem
prvenstvu. Prva dva dneva smo igrali seštevno igro in nato zadnji dan 27 lukenj match igro (single match in
foursomes).
Na tekmovanje so tekmovalci in spremstvo odšli 3 tri pred začetkom tekmovanja in dva dneva izkoristili za trening
na igrišču in izdelavo taktike igranja. Na tekmovanju je nastopilo 8 reprezentanc (Wels, Škotska, Rusija, Belgija,
Slovaška, Slovenija, Madžarska in Poljska).
Tekmovanje je potekalo štiri dni, prva dva dneva seštevna igra in zadnja dva match-igra, kjer so prvi štiri ekipe
igrale za prva štiri mesta in zadnje za mesto od 5 do 8. Naši so po seštevni igri zasedli 5 mesto in igrali drugi dan
občutno boljše kot prvi dan. Ekipno je to pomenilo +47 udarcev. Sledili so dva dni match igre, kjer je Slovenija
najprej igrala proti reprezentanci Slovaške in je zmagala z rezultatom 4:1. Zadnji dan v finalu B skupine je nastopala
proti reprezentanci Poljske in sicer tekom igre vodila, vendar so kasneje zaradi slabega vremena tekmovanje
prekinili. Ker se vremenske razmere niso ustalile, so celotni drugi dan organizatorji odpovedali, kar je pomenilo
zmaga za našo ekipo. Dve zmagi v skupini B sta pomenili končno 5. mesto na tekmovanju. V divizijo I. za naslednje
leto so se uvrstile ekipe Welsa, Škotske in Rusije.
Končni vrsti red (8 ekip):
5. mesto

Slovenija

Ekipni rezultati:
Slovenija : Slovaška = 4 : 1
Slovenija : Poljska = dvoboj ni bil odigran
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European Young Masters – U16
Tekmovanje European Young Masters je potekalo na golf igrišču Golf & Spa Kuneticka Hora na Češkem od 25.-27.
julija. V ekipo so se uvrstili Jakob Balkovec, Nejc Čop Tomšič, Barbara Car in Izabela Ivanko. Ekipo je na tekmovanju
spremljal trener Aleš Gregorič.
Na tekmovanje so tekmovalci odšli tri dni pred samim tekmovanjem in tako imeli dovolj časa za regeneracijo po
dolgi vožnji. Naši so imeli dva dneva za trening kroga na golf igrišču, ki je eno izmed najboljših na Češkem.
Tekmovanje poteka tri dni in je bilo zaradi slabih vremenskih razmer skrajšano samo na dva dneva. Od naših
tekmovalcev je najbolje igrala Barbara Car, ki je dosegla končno 16. mesto z odličnimi rezultati 71, 74, Jakob
Balkovec je zaključil na 37. mestu z rezultati 73, 74, na 42. mestu Nejc čop Tomšič z rezultati 75, 75 ter Izabela
Ivanko na 49. mestu z rezultati 84, 77. Ekipno je Slovenija zasedla 21. mesto od 27 držav. Na žalost je bilo tretji dan
odpovedan, ko je naša reprezentanca igrala zelo dobro in je Jakob Balkovec zaključil s svojim najboljšim rezultatom
65 udarcev, kar bi tudi močno izboljšalo položaj naših v ekipni razvrstitvi.
Individualni rezultati – dečki:
T37. mesto Jakob Balkovec
T42. mesto Nejc Čop Tomšič
Individualni rezultati – deklice:
T16. mesto Barbara Car
T49. mesto Izabela Ivanko

+3 (73, 74)
+6 (75, 75)
+1 (71, 74)
+17 (84, 77)

Ekipni rezultati (27. ekip)
21. mesto
Slovenija

g) Mednarodna tekmovanja, ki so se jih udeležili člani selekcij in reprezentanc GZS
1. Mednarodno prvenstvo Portugalske, Montado, 30.1.-2.2.2019
2. Nicos Severis Cyprus Junior Open, Minthis Hills GC, 15.-17.2.2019
3. Mednarodno prvenstvo Španije, Club Zaudin, 17.2.-3.3.2019
4. Mednarodno prvenstvo Italije, Is Molas, 20.-23.3.2019
5. Malta Junior Open, Royal Malta GC, 15.-17.4.2019
6. Internationaux de France U21 – Trophee Esmond, 18.-22.4.2019
7. Internationaux de France U18 – Trophee Carlhian, Les Aisses, 18.-22.4.2019
8. Amatersko prvenstvo Škotske, Royal Troon GC 19.-21.4.2019
9. Mednarodno prvenstvo Srbije, Beograd, 11.-13.5.2019
10. German Boys & Girls, St Leon & Rot, 30.5.-1.6.2019
11. Annika Invitational Europe 2019, Vasatorps Golfklubb, 18.-20.6.2019
12. Mladinsko prvenstvo Srbije, Beograd, 23.-25.6.2019
13. The Amateur Championship, Portmarnock, 17.-22.6.2019
14. Mednarodno prvenstvo Slovaške, Welten, 25.-28.6.2019
15. Mladinsko prvenstvo Češke, Karlštejn, 18.-20.7.2019
16. Mladinsko prvenstvo Avstrije, Golf Klub Gutenhof, 19.-21.7.2019
17. Mednarodno amatersko prvenstvo Češke, Karlovy Vary 7.-10.8.2019
18. Mednarodno amatersko prvenstvo Madžarske, Balaton, 9. – 11.8.2019
19. British Boys Champonship, Saunton, 13.-17. 8.2019
20. British Girls Championship, Panmure GC, 13.-17. 8.2019
21. Mladinsko prvenstvo Slovaške, Sedin Golf Resort, 14.-16.8.2019
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Hungarian Junior Open Championship, Pannonia G&CC, 23.-25.8.2019
Mladinsko prvenstvo Italije, Villa Condulmer, 3.-5.9.2019
Duke of York Young Champions Trophy, Royal Portrush Golf Club, 10.-12.9.2019
Croatian International Boys & Girls Championship, Riverside Golf Zagreb, 20.-22.9.2019
European Ladies Club Trophy, Balaton GC, 3.-5.10.2019
European Men's Club Trophy, Golf Du Medoc, 24.-26.10.2019
Doral-Publix Junior Classic, Trump National Doral, 22.-23.12.2018
CJGA World Junior Challenge, Innisbrook Golf Resort, 28.-30.12.2018
Orlando International Amateur Championship, Panther Lake and Crooked Car GC, 28.-30.12.2018
South Beach International Amateur, 19.-22.12.2018
Orlando International Amateur for Juniors, Crooked Cat, 3.-5.1.2019
Portuguse Intercollegiate Open, Penha Longa, 9.-12.2.2019
Atlantic Trophy, Penha Longa, 15.-17.2.2019
Gara Citta di Castelfranco, GC Ca Amata, 29.-31.3.2019
Mattone d'Oro, Bergamo GC, 2.-4.5.2019
Citta di Treviso Trophy, 10.-12.5.2019
US kids – European Championship, Royal Musselburgh, 28.-30. 5.2019
Austrian Junior Tour 3, GC Linz St Florian, 21.-23.6.2019
Trofeo della Montecchia, Montecchia GC, 10.-12. 7.2019
Leone Di San Marco, Veenzia, 25.-27.7.2019
Amundi Czech Ladies Challenge, Konopiste, 1.-3.8.2019
Tipsport Czech Ladies Open, Karlstejn, 23.-25.8.2019
Austrian Junior Tour 5, St. Veit, 27.-28.8.2019
Slovak Amateur Junior Tour III, Hruba Borsa, 14.-16.9.2019
Evolve Spanish Junior Championship, Bonmont G&C Club, 29.10.-1.11.2019

h) Univerzitetna tekmovanja ZDA
Člani in članice reprezentanc GZS, ki so tekmovali in zastopali univerze, ki jih zastopajo v ZDA:
Žan Luka Štirn, Luka Naglič, Jure Vasle, Ana Belac, Inja Fric, Hana Mirnik

4. TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI ZVEZE
GZS organizira pokalna in državna prvenstva in mednarodna prvenstva v vseh kategorijah – otroci do 10 let,
mladinci, člani - članice, MID –amaterji ter seniorji. Izpeljana so bila vsa predvidena tekmovanja GZS razen
mednarodnega mid amaterskega tekmovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev.
V organizaciji GZS je bilo skupno izvedenih 40 tekmovanj v trajanju 70 tekmovalnih dni.
Na teh tekmovanjih je bilo odigranih skoraj 4000 krogov.
Pri starejših kategorijah (seniorji, seniorke) je bilo število udeležencev v skladu z pričakovanji, predvsem pri
pokalnih tekmovanjih. Državna prvenstva v teh kategorijah so pod pričakovanji. Organizacija državnih prvenstev
predstavlja določene finančne stroške (sodniki, organizacija, pano za rezultate, rezultati v živo, itd.), ki pa niso
premo sorazmerni z številom udeležencev. Prav tako je s strani igrišč težko pričakovati, da bodo igrišča urejena
100% za samo tekmovanje, saj je finančni učinek tekmovanja skromen.
Pri MID amaterskem pokalnem tekmovanju je bila udeležba malo slabša.
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Kljub sofinanciranju mladinskih tekmovanj se število udeležencev v letu 2019 ni povečalo. Nekatere razpisane
kategorije so tako rekoč »prazne« oziroma je število udeležencev pod vsemi pričakovanji. Prav tako se najboljši
tekmovalci niso udeleževali teh tekmovanj, saj jih večina študira v ZDA.
Na šolskih tekmovanjih je udeležba relativno dobra, predvsem na nekaterih tekmah (igriščih).
V letu je bila GZS tudi organizator mednarodnega ekipnega tekmovanja za mladince U16 - European Olympic Hopes
Trophy. Tekmovanje je potekalo v Moravskih toplicah in se ga je udeležilo 6 srednje evropskih držav.

5. PROMOCIJA GOLFA - SLOVENIJA IGRA GOLF 2019
Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z akcijo »Slovenija igra golf«, ki smo jo nadaljevali po začrtani poti iz leta 2017. V
akcijo vključevanja v golf se je prijavilo cca 500 oseb, dokončalo pa je usposabljanje 400 oseb, ki so potem
pridobile dovoljenje za igranje golfa ali pa so se vključili v golf klube.

6. INFORMIRANOST ČLANOV ZVEZE
Informiranost članov in širše javnosti je pomembne element osveščanja pri trajnostnem razvoju golfa. Javni mediji
zelo redko poročajo o dogajanju na golfu in golfskih tekmovanjih. Polega objavljanja informacij na naših spletnih
straneh (www.gollfportal.si) in socialnem omrežju FB smo v letu 2019 izdali dve tiskani številki revije Golf Slovenija.

7. OSTALE DEJAVNOSTI ZVEZE
Poleg projektov, ki so opisani v poglavju III, opravlja zveza še sledeče naloge :
7.1 Organizacija in izvajanje tekmovanj
- Pokalna tekmovanja;
- Državna prvenstva;
- Dan Slovenskega Golfa;
- Mladinska tekmovanja;
- Šolska tekmovanja;
7.2 Opravila, ki jih izvajamo pri organizaciji in izvedbi:
- Priprava letnih koledarjev;
- Izdelava razpisov za tekmovanja;
- Zbiranje prijave, izdelava startnih list;
- Organizacija posameznih turnirjev;
- Izvedba posameznih turnirjev;
- Izdelava strokovnih navodil za organizacijo tekmovanj;
- Izdelav priročnikov za izvajalce tekmovanj;
7.3 EGA HCP SYSTEM
- Vodenje HCP za vse člane članov klubov GZS;
- Kontrola turnirjev za spremembo HCP;
- Informiranje igrišč in strokovna pomoč pri uporabi EGA HCP Systema;
- Statistična obdelava podatkov o turnirjih za spremembo HCP;
7.4 Državne reprezentance in selekcije
- Koordinacija strokovnega vodstva;
- Koordinacija z golf klubi;
- Planiranje tekmovalnih sezon;
- Organizacija treningov;
- Organizacija trening kampov;
- Organizacija strokovnih predavanj za tekmovalce;
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- Prijave na turnirje v tujino;
- Organizacija potovanj in namestitev;
- Sodelovanje z drugimi državami;
7.5 Odnosi s klubi – člani GZS in ostali inštitucijami in organizacijami
A)Klubi:
- Članarine – izdajanje izkaznic
- Informiranje;
- Pomoč pri delovanju klubov;
- Priprava poročil in organizacija letne skupščine;
- Udeležba na skupščinah klubov (povabila) in predstavitve delovanja GZS;
- Vodenje HCP in spreminjanje HCP za člane članov GZS;
- Spreminjanje članstva “A” – “B”;
- Vnos rezultatov turnirjev v tujini.
B) Inštitucije :
-

GIZ GIS - Gospodarsko interesno združenje golf igrišč Slovenije;
PGA – Profesionalna zveza Slovenije
OKS
– Olimpijski komite Slovenije
FŠ
- Fakulteta za šport
IŠ
- Inštitut za šport

C) Slovenska golf igrišča:
- Dogovori glede tekmovanj GZS;
- Dogovori glede pogojev treninga za člane reprezentanc;
- Dogovori glede izvedbe posameznih tekmovanj in pogojev;
- Strokovna pomoč pri izvedbi turnirjev;
- Strokovna pomoč pri primernem urejanju in označitvi igrišč;
7.6 Informacijski sistem in informiranje:
- Vsebinska strokovna pomoč pri izdelavi informacijskega sistema;
- Vzdrževanje podatkovnih baz podatkov o članstvu;
- Priprava predstavitvenih strani ob pomembnih tekmovanjih;
- Objave in napovedi pomembnih tekmovanj;
- Objava novic o tekmovanjih;
- Izdelava sporočil za medije;
- Obveščanje o pomembnih tekmovanjih;
- Izdelava poročil o pomembnih tekmovanjih;
- Sodelovanje z novinarji in izjave za medije;
- Sodelovanje z turističnimi organizacijami;
- Pomoč pri izdelavi raznih diplomskih nalog iz področja golfa;
- Spremljanje medijskih zapisov na področju golfa;
7.7 Sponzoriranje in pridobivanje finančnih sredstev:
- Iskanje sponzorjev;
- Priprava pogodb;
- Usklajevanje pogodb;
- Promocija sponzorjev;
- Izdelava dokumentacije za sponzorje.
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7.8 Ostale dejavnosti, ki jih izvaja GZS:
- Finančno poslovanje zveze;
- Priprav sestankov predsedstva in skupščine;
- Priprava poročil za predsednika, predsedstvo, letna poročila, mednarodne organizacije;
- Izdelava statističnih podatkov GZS in tekmovanj;
- Priprava letnega proračuna;
- Izdelava strategije razvoja GZS;
- Predstavitve;
- Koordinacija komisij (tekmovalno tehnična, HCP, disciplinska);
- Spremljanje strokovne literature in publikacij na področju golfa;
- Udeležba na strokovnih konferencah doma in v tujini;
- Vodenje celotne dokumentacije zveze.
7.9 Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami iz področja golfa
EGA – evropska golf zveza; IGF – Mednarodna golf federacija; PGA – Evropsko združenje za
profesionalni golf; R&A – Razvoj golfa in pravila golfa
Udeležili smo se letnih skupščin teh krovnih organizaciji, prav tako pa smo imel med letom več skupnih
formalnih in neformalnih sestankov.
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IV. VODSTVO GOLF ZVEZE SLOVENIJE
Organi zveze in vodstvo je določeno s Statutom GZS.
Organi GZS so:
1.
2.
3.
4.
5.

Skupščina,
Predsednik,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor,
Disciplinska komisija.

Organe GZS od točke 2 do 5 voli skupščina. Mandat organov GZS traja štiri leta.
Redna letna skupščina zveze je 1 - krat letno.
Predsednik Golf zveze Slovenije je bil v letu 2019 do sklica izredne skupščine GZS in volitev novega predsednika in
izvršnega odbora g. Marijan Jurenec. Čl
ani Izvršni odbor GZS so bili v tem obdobju: Marijan Jurenec – predsednik ,
Mirjana Benedik, Branko Florjanič , Sabina Markoli, Boris Košuta - podpredsednik IO, Zvonko Murgelj , Damir
Popović
, Že
ljo Ču
rićin Boris Zupančič – podpredsednik IO
IO je imel v tej sestavi v letu 2019 4 seje.
Na izredni skupščini GZS v mesecu decembru je bilo izvoljeno novo vodstvo GZS. Za predsednika je bil izvoljen g.
Ži
ga Osterc za člane IO pa: Mirjana Benedik, Že
ljko Ču
rić,Sandi Kovačević,Igor Magdič, Sabina Markoli, Boštjan
Primec, Marko Rajšter in Boris Zupančič
V zvezi delujejo sledeči odbori in komisije:
Strokovni svet;
Komisija za pravila golfa;
Tekmovalna komisija;
Komisija za Hendikep in oceno igrišč;
Finančni odbor.
Za materialno in finančno poslovanje je zadolžen Finančni odbor, ki ga vodi predsednik Jože Obersnel in generalni
sekretar zveze Gorazd Kogoj.
Člani Nadzornega odbora so : Lojze Zajc – predsednik, člana Lukas Hollige in Vili Kern.
Nadzorni odbor se sestaja večkrat letno in pregleduje finančno materialno poslovanje GZS. Prav tako pripravlja
poročila in predloge za IO GZS.
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V. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019
1. PRIHODKI GZS V LETU 2019
Skupni prihodki GZS, ki so bili za leto 2019 planirani v višini 270,0 tisoč eur, so bili v letu 2019 doseženi v višini 279,0
tisoč eur, kar predstavlja 3% povečanje glede na postavljen (zmerno optimističen) plan za to leto in so bili za 3%
manjši, kot so bili doseženi v preteklem letu. V tabeli 1.1. so prikazani prihodki po posameznih vrstah, tako v
primerjavi s planom kot z doseženimi preteklega leta.

4.308,08 €
35.516,00 €
15.109,91 €
6.593,81 €
420,42 €
4.604,08 €
22.660,00 €

137.000,00 €
12.000,00 €
5.000,00 €
36.000,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €

29.950,00 €

35.000,00 €

577,66 €
6.780,00 €
3.713,10 €
3.154,15 €
16.832,00 €

500,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
0,00 €

195,45 €

500,00 €

287.644,66 €

270.000,00 €

100%
94%
178%
102%

99%

78%
86%
0%
164%
90%
89%

8.000,00 €

-7.760,00 €
-69,73 €
-4.000,00 €
1.270,48 €
-293,43 €
-2.005,00 €
0,00 €
8.000,00 €

3.668,65 €

3.168,65 €

734%

279.034,00 €

9.034,00 €

103%

136.471,00 €
11.300,00 €
8.889,98 €
36.892,00 €
4.000,00 €
4.517,25 €
368,48 €
3.700,00 €
8.090,00 €
3.494,32 €
27.240,00 €
430,27 €
3.270,48 €
2.706,57 €
15.995,00 €

RAZLIKA (PLREAL)
-529,00 €
-700,00 €
3.889,98 €
892,00 €
4.000,00 €
0,00 €
3.517,25 €
-631,52 €
-1.300,00 €
-1.910,00 €
3.494,32 €

REALIZACIJA
31.12.2019

%(R
2019/R2018)

137.230,00 €

% ( PL /REAL
)2019

ČLANARINE
KOTIZACIJE
FUNDACIJA ZA ŠPORT
MIZKŠ - LPŠ
OKS-priprave na OI 2020
DOTACIJA R&A
DRUGI PRIHODKI R&A
DONACIJE IZ PRORAČ.
ŠTARTNINE
DONACIJE
OBRESTI IN DR.FIN.PRIH.
SPONZORIRANJE IN
OGLAŠEVANJE
MONETIZACIJA spletne strani
STROKOVNO USPOSABLJANJE
ORGANIZACIJA IZPITOV
SOFINANC. OBLAČILA REPR.
HCP TURNIRJI
PRIHODKI IZMER IGRIŠČ
DRUGI PRIHODKI - EOHT
DRUGI PRIHODKI - organizacija
ostalo
SKUPAJ PRIHODKI

PLAN 2019

VRSTA PRIHODKA

REALIZACIJA
31.12.2018

Tabela 1 -PREGLED PRIHODKOV ZA LETO 2019

452%
37%
74%
81%

206%
104%
26%
0%
88%
80%
36%
91%
74%
0%
88%
86%
95%

1877%
97%

Prihodki od članarin so bili praktično v višini planiranih, to je 136,5 tisoč eur (in le za malenkost nižji, kot so bili
doseženi v letu 2018, ko so bili 137,2 tisoč eur), nekoliko nižji od planiranih so bili prihodki iz naslova kotizacij
klubov realizirani v višini 11,3 tisoč eur (plan 12,0 tisoč eur).
K omenjenemu povečanju prihodkov nad planiranimi so vplivali (sicer ne planirani) prihodki iz naslova organizacije
mednarodnega turnirja European Olympic Hopes Trophy v višini 8,0 tisoč eur (ki so vezani tudi na odhodke iz tega
naslova) in, enako ne planirani prispevek Olimpijskega komiteja Slovenije za priprave kandidatke za nastop na
Olimpijskih igrah v višini 4,0 tisoč eur (ki pa je vezan na realiziran odhodek v enaki višina).
Tako so vsebinsko primerljivi prihodki v primerjavi z letom 2018 na nivoju 266,9 tisoč eur, kar je za 7,4% manj, kot
so bili doseženi v letu 2018 (seveda tudi ob upoštevanju v letu 2018 enkratnega prispevka Olimpijskega komiteja
Slovenije v višini 15,1 tisoč vezanega na nastope naših reprezentanc na mediteranskih igrah), oziroma le za 1%
manj, kot so bili sicer planirani za leto 2019.
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Pomembneje odstopajo od planiranih prihodki iz naslova sponzoriranja in oglaševanj, ki so bili manjši za 7,8 tisoč
eur od planiranih (cilj je bil 35,0 tisoč eur, doseženo pa 27.2 tisoč eur). Le-ti so bili planirani tudi sicer precej
previdno in, so pa le nekoliko nižji kot so bili doseženi leta 2018 (leta 2018 30,0 tisoč eur, leta 2019 pa 27,2 tisoč
eur). Donacije so v letu 2019 dosegle višino 8,1 tisoč eur (previdno planirano na 10,0 tisoč eur) in, so bistveno nižje
v primerjavi z letom 2018, ko so bile dosežene v višini 22,7 tisoč eur (opazen je seveda izpad prihodkov iz naslova
donacij dolgoletnega donatorja GZS družbe IMP Pumps). Nekoliko so bili nižji od planiranih prihodki iz naslova HCP
turnirjev (za 2,0 tisoč eur) in, niso bili realizirani predvideni prihodki iz naslova organizacije strokovnih usposabljanj
(v planirani višini 4,0 eur). Med finančnimi (ne planiranimi) prihodki je omeniti uspešno izterjavo sicer
problematične terjatve v višini 3,5 tisoč iz preteklih let, na katero je bil v letu 2018 sicer napravljen popravek
vrednosti (slabitev) v enaki višini.

2. ODHODKI GZS V LETU 2019
V tabeli 1.2. so prikazani odhodki po posameznih vrstah, tako v primerjavi s planom kot z doseženimi preteklega
leta.

VRSTE STROŠKOV
SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI
SM11 - SELEKCIJE IN REPREZENTANCE
SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI
SM13 - TEKMOVANJA GZS

%(R
2019/R2018)

%(P/R)

RAZLIKA

REALIZACIJA
2019

PLAN 2019

REALIZACIJA
2018

Tabela 2 - PREGLED ODHODKOV ZA LETO 2019

134.453,08 €

135.000,00 €

119.054,59 €

-15.945,41 €

88%

89%

74.174,11 €

72.000,00 €

77.477,14 €

5.477,14 €

108%

104%

8.774,04 €

9.000,00 €

8.646,32 €

-353,68 €

96%

99%

32.118,37 €

15.000,00 €

30.420,44 €

15.420,44 €

203%

95%

10.000,00 €

MEDNARODNA TEKMOVANJA - EOHT

14.716,17 €

4.716,17 €

147%

SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG.

7.598,41 €

7.500,00 €

8.854,32 €

1.354,32 €

118%

117%

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER

5.985,77 €

2.000,00 €

1.050,74 €

-949,26 €

53%

18%

SM16 - DELOVNA TELESA GSZ
SM17 - ZALOŽNIŠTVO
SM20 - SOFINANSIRANA OPREMA

418,00 €

500,00 €

0,00 €

-500,00 €

0%

0%

16.995,49 €

16.000,00 €

21.698,52 €

5.698,52 €

136%

128%

4.013,88 €

3.000,00 €

4.390,89 €

1.390,89 €

146%

109%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

270.000,00 €

286.309,13 €

-16.309,13 €

106%

101%

NEPREDVIDENI STROŠKI - REZERVA
SKUPAJ STROŠKI

284.531,15 €

Dodatno so v tabeli 1.3. so še prikazani (poslovni in finančni) odhodki tako, kot so prikazani n Izkazu poslovnega
izida GZS za leto 2019 (AJPES).
Tabela 3 - PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (AJPES) ZA LETO 2019
POSLOVNI ODHODKI
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

240.646,24 €

STROŠKI DELA
ODPISI VREDNOSTI (AMORT,
PREVR.POSL.OD.)

35.265,18 €

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI

285.986,35 €

10.074,93 €

FINANČNI ODHODKI

322,78 €

SKUPAJ ODHODKI

286.309,13 €
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Odhodki zveze, ki so se tudi ve letu 2019 prilagajali razpoložljivim in pričakovanim prihodkom in so bili planirani v
višini 270,0 tisoč eur. Doseženi so bili odhodki v višini 286,3 tisoč eur (kar je bilo nekako na nivoju leta 2018, ko so
bili doseženi v višini 284,5 tisoč eur), vendar je potrebno dodati, da so na ta presežek bistveno vplivali sicer deloma
preseženi planirani stroški organizacije mednarodnega turnirja European Olymic Hopes Trophy za 4,7 tisoč eur in,
stroški priprav olimpijske kandidatke v višini 4,0 eur. Če upoštevamo to, so tako ostali odhodki presegli planirane
le za 2,7% in so bili za 2,5 % nižji kot lansko leto.
V tabeli so prikazani odhodki po posameznih vrstah in analitično po stroškovnih mestih , tako v primerjavi s
planom kot z doseženimi preteklega leta.

SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI
UPRAVA
VZDRŽEVANJE RAČ.OPREME
GOLFPORTAL - VZDRŽEVANJE
TELEFON, INTERNET, POŠTA
NAJEMNINE
PIS.MAT.,STROK.LITER., kartice idr
POTNI STROŠKI in gorivo
PRIREDITVE, PROMOCIJA
REPREZENTANCA
STROŠKI DRUGIH STORITEV
STROŠKI TRŽENJA
AMORTIZACIJA
POPR.VSTOPNEGA DDV
Nab.vrednost prod.blaga
POPR. VREDN.TERJATEV in ostali
prevr.odhodki
OBRESTI, TEČ.RAZLIKE
KOMBI-ZAVAR., CESTNINE,
REGISTRACIJA…

SM
11

SM11 - SELEKCIJE IN
REPREZENTANCE
TRENERJI DOMAČI

88%
76%
76%
99%
75%
101%
139%

89%
81%
1220%
99%
85%
101%
85%

1.236,46 €
-365,24 €
169,00 €
-1.225,66 €
-3.524,39 €
632,63 €

38%
152%
83%
120%

26%
153%
72%
141%

10.000,00 €

763,54 €
1.065,24 €
831,00 €
7.225,66 €
3.524,39 €
9.367,37 €

94%

88%

0,00 €

522,00 €

-522,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.519,34 €

0,00 €

185,56 €

190,13 €

0,00 €

1.249,57 €

1.800,00 €

PLAN 2019
135.000,00 €
82.000,00 €
1.000,00 €
14.400,00 €
2.500,00 €
10.600,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
700,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €

10.585,31 €
533,62 €

74.174,11 €

72.000,00 €
26.000,00 €

TRENINGI /TESTIRANJA

3.457,68 €

4.000,00 €

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA

1.279,22 €

2.000,00 €

43.523,21 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI

8.774,04 €

9.000,00 €

KOORDINATORJI ŠOLSKEGA
GOLFA
IZOBRAŽEVANJE
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RAZLIKA PLANREAL. 2019
15.945,41 €
20.086,79 €
236,21 €
189,97 €
628,33 €
-106,81 €
-1.160,27 €

76.328,95 €
62,61 €
14.365,18 €
2.211,70 €
10.598,86 €
4.893,44 €
2.932,32 €
695,75 €
1.159,70 €
5.126,60 €

REALIZACIJA
2019
119.054,59 €
61.913,21 €
763,79 €
14.210,03 €
1.871,67 €
10.706,81 €
4.160,27 €

134.453,08 €

25.914,00 €

PRIPRAVE NA OI
STROŠKI ZA TEKMOVANJIA
PRIJAVNINA IN KOTIZACIJA
SENIORJI/KE
SM
12

%(R 2019/R2018)

SM
10

REALIZACIJA
2018

STROŠKI GZS

% ( PL /REAL
)2019

Tabela 4- PREGLED STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

98%

-185,56 €

5%

322,78 €

-322,78 €

170%

1.621,27 €

178,73 €

111%

130%

77.477,14 €

-5.477,14 €

108%

104%

16.626,40 €
8.589,22 €

9.373,60 €
-4.589,22 €

64%
215%

64%
248%

244,00 €
4.000,00 €
48.017,52 €

1.756,00 €

12%

19%

-8.017,52 €

120%

110%

96%

99%

0,00 €
8.646,32 €

353,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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MEDŠOLSKA TEKMOVANJA

0,00 €

0,00 €

NABAVA GOLF OPREME

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

9.000,00 €

0,00 €
8.646,32 €

0,00 €
353,68 €

96%

99%

25.000,00 €
6.000,00 €

30.420,44 €
9.212,95 €

-5.420,44 €
-3.212,95 €

122%
154%

95%
113%

11.924,64 €
756,40 €

-7.424,64 €
-756,40 €

265%

215%

5.635,95 €

4.500,00 €
0,00 €
4.500,00 €

8.526,45 €

-4.026,45 €

189%

151%

12.798,81 €

10.000,00 €

14.716,17 €

-4.716,17 €

147%

115%

8.854,32 €
8.161,72 €
692,60 €

-1.354,32 €
-1.161,72 €
-192,60 €

118%
117%
139%

117%
114%
168%

1.050,74 €
1.050,74 €

949,26 €
1.000,00 €
-50,74 €

53%
0%
105%

18%
0%
22%

500,00 €
500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

500,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €

21.698,52 €
6.445,98 €
15.252,54 €

-5.698,52 €
-6.445,98 €
747,46 €

136%
95%

128%
451%
98%

4.390,89 €

-1.390,89 €

146%

109%

286.309,13 €

-16.309,13 €

106%

101%

PRIROČNIK MGI
STROKOVNA POMOČ KLUBOM
SOFIN. MLADINSKIH TEKMOVANJ
SM
13

SM13 - TEKMOVANJA GZS

8.774,04 €
32.118,37 €

DRŽAVNA PRVENSTVA

8.137,39 €

POKALNA TEKMOVANJA
DSG
OSTALE PRIREDITVE
MEDNARODNA TEKMOVANJA
EOHT

5.546,22 €

SM
14

SM14 - ČLANARINE,
SODELOVANJE ORG.
TUJINA
DOMA

SM
15

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK.
KADER
TUJINA
DOMA

7.598,41 €
7.187,36 €
411,05 €

7.500,00 €
7.000,00 €
500,00 €

5.985,77 €

2.000,00 €

1.221,37 €
4.764,40 €

1.000,00 €
1.000,00 €

SM
16

SM16 - DELOVNA TELESA GSZ

418,00 €

HCP KOMISIJA
SODNIŠKA KOMISIJA
OSTALA DEL. ORG.

418,00 €
0,00 €
0,00 €

SM
17

SM17 - ZALOŽNIŠTVO

16.995,49 €

STROKOVNA LITERATURA
REVIJA GOLF SLOVENIJA

1.430,05 €
15.565,44 €

16.000,00 €
0,00 €
16.000,00 €

SM20 - SOFINANSIRANA
OPREMA

4.013,88 €

3.000,00 €

284.531,15 €

270.000,00 €

SM
20

SKUPAJ

0%
0%

V primerjavi s planiranimi so pomembna pozitivna odstopanja (prihranki) pri realiziranih splošnih stroških GZS, ki so
bili v letu 2019 kar za 16,0 tisoč eur nižji kot planirani in uprave, ki so bili nižji za 20,0 tisoč eur. Tako so v primerjavi
z letom 2018 splošni stroški v letu 2019 nižji za 12% (ali za 15,4 tisoč eur) in samo uprave za 19% (ali za 14,4 tisoč
eur).
Nekoliko višji od planiranih so bili stroški založništva, ki so bili doseženi v višini 21,7 tisoč eur (planirano 16,0 eur),
predvsem iz naslova stroškov nabave strokovne literature vezane na implementacijo sprememb HCP sistema in
novih mednarodnih pravil.
Stroški selekcij in reprezentanc doseženi v višini 77,5 tisoč eur so sicer višji od planiranih, ob upoštevanju ne
planiranega stroška priprav kandidatke za OI v višini 4,0 tisoč eur , sicer pa le 2% nad planiranimi in dejansko na
nivoju lanskega leta. Pomembneje so bili od planiranih nižji stroški reprezentančnih treningov in testiranj (za 9,4
tisoč eur) in višji stroški ( za 8,0 tisoč eur) tekmovanj, saj so bila (evropska) prvenstva v tem letu organizirana na
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lokacijah, ki so zahtevale dražje prevozne (letalski prevozi) in namestitvene stroške (organizirana na Sardiniji v Italiji
in na Norveškem ter na Poljskem, ob smiselni odločitvi, da šest članske reprezentance spremljata po dva trenerja).
Pomembnejša odstopanja od sicer zelo varčno planiranih so bila pri stroških tekmovanj GZS, predvsem na račun že
omenjenega mednarodnega turnirja Europen Olimpic Hopes Trophy (v tem letu je morala Slovenija prevzeti
organizacijo tega tradicionalnega turnirja), stroški državnih prvenstev, pokalnih tekmovanj in ostalih prireditev v
organizaciji GZS. Skupni stroški vseh teh prireditev v višini 30,0 tisoč eur pa so bili celo nižji od doseženih v letu
2018 za 9% (bili so v višini 32,1 tisoč eur).
Tabela 5 - PREGLED STROŠKOV SM 11 - STROŠKI SELEKCIJ IN REPREZENTANC

VRSTA STROŠKA
Trenerji domači
Treningi /
testiranja
Priprave na
tekmovanja
Udeležba na
tekmovanjih
Tekmovalne obleke
in oprema

25.914,00 €
3.457,68 €
1.279,22 €
43.523,21 €

SKUPAJ

Seniorke

Seniorji

Mladinke

Mladinci

SKUPAJ
26.000,00 €

4.030,85 €

3.911,85 €

5.231,85 €

3.451,85 €

16.626,40 €

4.000,00 €

2.147,32 €

2.147,32 €

2.147,32 €

2.147,26 €

8.589,22 €

2.000,00 €

61,00 €
12.125,01
€

61,00 €
16.056,35
€

61,00 €

61,00 €

9.270,39 €

4.663,53 €

40.000,00 €

2.951,11
€

2.951,13
€

244,00 €
48.017,52 €
0,00 €

Priprave na OI
2020
Reprezentanca in
ost.stroški
SKUPAJ

Članice

Člani

PLAN 2019

REALIZACIJA 2018

REALIZACIJA 2019

4.000,00 €

4.000,00 €

74.174,11 €

18.364,18
€

72.000,00 €

26.176,52
€

16.710,56
€

10.323,64
€

2.951,11
€

Tabela 6 - SM 13 - STROŠKI DRŽAVNIH PRVENSTEV
Državna prvenstva
SM 13

Planirani
stroški

MLADINSKO DO 10 LET

Realizacija 2019
0,00

MEDNARODNO MLADINSKO

0,00

DRŽAVNO MLADINSKO

2.525,68
5.320,48

MEDNARODNO ZA AMATERJE
MEDNARODNO ZA AMATERKE
MID-AMATERJI IN AMATERKE
SENIORJI
SENIORKE

156,29
366,00
0,00
0,00
844,50

MLADINSKO-MATCH PLAY
MLADINSKO KLUBSKO EKIPNO
KLUBSKO EKIPNO ČLANI / ČLANICE
SKUPAJ

6.000,00

18

9.212,95

2.951,13
€

0,00 €
77.477,14 €
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SM 13 - STROŠKI POKALNIH TEKMOVANJ
Pokalna tekmovanja

SM 13

Planirani
stroški

Realizacija 2019

POKALNO ŠOLSKO
POKALNO JUNIOR
KLUBSKO-ČLANI-EKIPNO
KLUBSKO-ČLANICE-EKIPNO
MIDAMATERJI
SLO TOUR
SENIORJI
SENIORKE

2.708,18
3.041,58

948,34
2.749,50
977,82
1.499,22

SKUPAJ

4.500,00

11.924,64

3. REZULTAT POSLOVANJA GZS V LETU 2019
Na podlagi že predstavljenih dejstev ugotavljamo, da je GZS poslovala v letu 2019 z negativnim rezultatom 7,3 tisoč
eur, kar ne bo ključno obremenilo društveni sklad (kapital) GZS, ki je trenutno, vključujoč rezultat poslovanja za leto
2019 še v (pozitivni) višini 22,3 tisoč eur.
Tabela 7 - REKAPITULACIJA - IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (AJPES) ZA LETO 2019
PRIHODKI
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI
SKUPAJ

2019

2018

278.990,00 €
44,00 €
279.034,00 €

287.545,63 €
99,03 €
287.644,66 €

ODHODKI
POSLOVNI ODHODKI
FINANČNI ODHODKI
SKUPAJ

285.986,35 €
322,78 €
286.309,13 €

284.341,02 €
190,13 €
284.531,15 €

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJE
ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJE

3.113,51 €
-7.275,13 €

Kljub skrbnemu poslovanju GZS (bistveno nižji splošni stroški in stroški uprave), standardnih stroških tekmovanj in
nekoliko višjih stroških tekmovanj v tujini (udeležba reprezentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih je
predpogoj za pridobitev sredstev s strani državnih inštitucij oziroma ministrstev), pa je vsekakor opazen izpad že
omenjenih sponzorskih sredstev oziroma nedoseganja želene višine prihodkov od sponzorjev, donatorjev in od
oglaševanj. Na GZS se je v letu 2019 poizkušalo z intenzivirati trženjske aktivnosti tudi z sodelovanjem z agencijo, ki
se ukvarja s tako dejavnostjo, vendar je bilo to sodelovanje prekinjeno, saj ni bilo vidnejših rezultatov. Vzroki so
poznani, splošna gospodarska situacija in omejene možnosti in omejen (opravičljivega) interesa po oglaševanja s
strani potencialnih oglaševalcev – sponzorjev, predvsem zaradi amaterskega statusa tekmovalcev (reprezentantov)
in strogih pravil, ki veljajo za amaterski golf.
Poudarimo še to, da so pripravi zaključnega računa uporabljene računovodske politike konsistentne preteklemu
letu. Po našem najboljšem vedenju so stroški in prihodki časovno ustrezno razmejeni. Ob koncu leta ni bilo
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potrebno, po našem najboljšem vedenju, opraviti pomembnejših slabitve vrednosti terjatev, izterjana oziroma
poplačana pa je bila tudi terjatev v višini 3,5 tisoč eur, na katero je bila v lanskem letu napravljen oslabitev v
celotnem zneski zaradi takratne ocene njene problematičnosti.

4. PREGLED STROŠKOV GZS PO NAMENU IN V PRIMERJAVI S PRIHODKI
Glede na jasnejšo predstavitev stroškov in prihodkov tudi po vsebinski strukturi v nadaljevanju dajemo še
predstavitev (seveda je lahko taka predstavitev i pristop še predmet vsebinske diskusije) ključnih segmentov
prihodkov in odhodkov zveze po temeljnih področjih delovanja GZS. Pri temu smo upoštevali standardne prihodke
in odhodke in izločili določne prihodke in odhodke, ki so bili enkratni ali posebni v letu 2019.
Tabela 8 POIZKUS PRIKAZA (ANALIZE) PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAMENU
SPLOŠNO (ORGANIZACIJA GZS IN REKREATIVNI
GOLF)

MLADINSKI, ŠOLSKI, REPREZ. IN TEKMOVALNI GOLF

PRIHODKI

PRIHODKI

ČLANARINE 90%

122.824,00 €

KOTIZACIJE 90%

11.300,00 €

ORGANIZACIJA IZPITOV
HCP TURNIRJI 2/3

ČLANARINE 10%
KOTIZACIJE KLUBOV 10%

3.270,48 €

FUNDACIJA ZA ŠPORT

10.663,33 €

MIZKŠ-LPŠ

ŠRARTNINE 2/3

2.466,66 €

OKS - PRIPRAVE

DRUGI PRIHODKI

3.668,65 €

DONACIJE IZ PRORAČUNA

DRUGI PRIHODKI R&A 1/2

2.258,62 €

DONACIJE

156.451,74 €

ODHODKI
SPLOŠNI STROŠKI
ČLANARINE, SODEL.V ORG.
IZOBRAŽEVANJE
STROK.KADER
ZALOŽNIŠTVO
TEKMOVANJA GZS 1/4

SPONZ. IN OGLŠEVANJE

13.647,00 €
1.130,00 €
8.889,98 €
36.892,00 €
4.000,00 €
368,48 €
8.090,00 €
27.240,00 €

HCP TURNIRJI 1/3

5.331,66 €

ŠTARTNINE 1/3

1.233,33 €

DRUGI PRIHODKI R&A 1/2

2.258,62 €

SOFINACIRANJE OPREMA

2.706,57 €
111.787,64 €

119.054,59 €
ODHODKI

8.854,32 €

SELEKCIJE IN REPREZENTANCE

1.050,74 €

MLADINSKI IN ŠOLSKI GOLF

21.698,52 €

TEKMOVANJA GZS 3/4

7605,11
158.263,28 €

SOFINACIRANJE OPREME

77.477,14 €
8.646,32 €
22.815,33 €
4.390,89 €
113.329,68 €

Vsi prihodki GZS, ki naj bi bili namenjeni financiranju organiziranosti in delovanju zveze kot take ter, širše rečeno
podpori rekreativnemu golfu, so bili realizirani (po tej predstavitvi) v višini 156,5 tisoč eur ter, stroški zveze za
zgoraj omenjene namene v višini 158,3 tisoč eur. Torej v povzetku lahko zaključimo, da se prihodki in odhodki
zveze za namen svoje organiziranosti in za podporo rekreativnemu golfu, v danih razmerah, gibljejo med 155,0 do
160,0 tisoč eur.
Vsi stroški, ki jih namenja GZS za razvoj golfa v Sloveniji (kar je tudi pomembno poslanstvo zveze) to je: šolskega,
mladinskega golfa, za organizacijo tekmovanj mladih in ostalih igralcev, racionalno organiziranih priprav
reprezentantov za tekmovanja (ob sofinanciranju staršev in sponzorjev), za udeležbo posameznikov in
reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih (pogoj za pridobitev sredstev od državnih inštitucij), za organizacijo
turnirjev v Sloveniji, tako nacionalnih kot mednarodnih (državna mladinska članska, mednarodna prvenstva, ipd.),
za sofinanciranje pri stroškov udeležb mladih tekmovalcev na turnirjih v Sloveniji (nižji stroški za tekmovalce ali
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njihove klube glede stroškov, ki jih zaračunavajo igrišča), so bili v letu 2019 doseženi v višini 113,3 tisoč eur.
Prihodki GZS, ki naj bi bili primarno namenjeni za razvoj in tekmovanja mladih golfistov, (tekmovalnega) golfa in za
organizacijo tekmovanj, pa so bili v letu 2019 realizirani (po tem pristopu analize) v višini 111,8 tisoč eur.
Evidenten je torej izpad že omenjenih sredstev donacije v dolgoletnega donatorja v višini 20,0 tisoč eur,
namenjenega razvoju šolskega, mladinskega in tekmovalnega golfa. Torej v povzetku vsi stroški za razvoj mladih
golfistov, šolski, mladinski in reprezentančni golf so nekako na nivoju 113,0 tisoč eur in, se morajo nekako uskladiti
z objektivno (trenutno) razpoložljivimi viri financiranja, enako na nivoju 111,8 tisoč eur. Dodatni prihodki pa bi
verjetno omogočili dodatne aktivnosti in še kvalitetnejše delo na projektih razvoja golfa in vzgoji mladih golfistov
ter s tem, zagotavljanju še številnejših rekreativnih igralcev golfa in članov GZS v Sloveniji v naslednjih letih.

5. FINANČNO POSLOVANJE
Terjatve
GZS je v letu 2019 poslovala urejeno in brez (večjih) težav.. Večja pozornost je bila posvečena izterjavi neplačanih
obveznosti (klubi in organizatorji turnirjev: članarine, kotizacije, stroški vnosa turnirskih rezultatov, druge
obveznosti). Pri tem se je GZS posluževala občasno tudi ostrejših postopkov. Na problematične terjatve so
oblikovani popravki vrednosti (v višini 3,5 tisoč eur, že oblikovani v predhodnih letih). V letu 2019 je bila poplačana
sporna terjatve, katerih popravek vrednosti v višini 3,5 tisoč eur je bremenil rezultat poslovnega leta 2018. Skupne
terjatev znašajo na dan 31.12.2019 7,0 tisoč eur in se ne smatrajo kot problematične, torej bodo izterljive.
Dodatnih popravkov vrednosti terjatev (slabitev) zaradi tega v letu 2019 ni bilo oblikovanih.
Tabela 9 - STANJE TERJATEV NA DAN 31.12.2019
31.12.2018

31.12.2019

TERJATVE DO KLUBOV

2.127,95 €

4.155,00 €

TERJATVE DO DRUGIH

5.744,72 €

2.132,18 €

0,00 €

721,68 €

786,03 €

0,00 €

8.658,70 €

7.008,86 €

TERJATVE po Pogodbah
DANI AVANSI dobaviteljem
SKUPAJ TERJATVE

Obveznosti
Na dan 30.12.2019 so obveznosti GZS v višini 6,8 tisoč in so ne zapadle, torej je iz tega naslova poslovanje GZS ob
prehodu v novo leto neproblematično. GZS je svoje obveznosti poravnavala v skladu z roki plačil.
Tabela 10 STANJE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2019
31.12.2018

31.12.2019

OBV. DO DOBAVITELJEV - nezapadle

4.113,35 €

3.088,66 €

OBV.DO DOBAV.-TUJINA - nezapadle

4.851,85 €

2.367,70 €

Ostale obveznosti - nezapadle

7.924,53 €

827,56 €

OBV. za DDV

2.806,24 €
19.695,97
€

522,00 €

SKUPAJ OBVEZNOSTI

Likvidnost
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GZS je poslovala v letu 2019 likvidno in brez večjih težav, le občasno koristila odobreno kreditno linijo (zaradi
zamikov med prilivi po podpisanih pogodbah in zapadlimi obveznostmi) in, ima na svojem računu denarnih
sredstev v višini na dan 31.12.2019 pozitiven saldo v višini 15,7 tisoč eur.
Tabela 11 DENAR NA RAČUNU
Denar na računu

23.828,17 €

15.725,15
€

Neopredmetena in opredmetena osnova sredstva v lasti GZS
Na dan 31.12.2019 GZS ima izkazuje v bilanci stanja opredmetena osnovna sredstva s skupni neodpisani vrednosti
13,1 tisoč eur (pomembnejše postavke: osebni avto kombi Ford, računalniška, fotografska oprema, LCD oprema v
neodpisani vrednosti , elektronska golf oprema – merilec leta žogice, scoreboard pisarniška oprema, itd.). Vsa ta
oprema je amortizirana v višini nad 90%. Neopredmetena osnovna sredstva (programska IT oprema) je praktično v
celoti amortizirana.

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019
Društvo vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.
Glavna knjiga in pomožne poslovne knjige so osnova za izdelavo računovodskih izkazov.
Računovodski izkazi so izdelani na podlagi SRS 2016.
Vsa sredstva so merjenja po modelu nabavne vrednosti.
Osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva so vrednotena po nakupni ceni.
Nabavna vrednost sredstev se zmanjšuje z amortizacije, obračunano po stopnji, ki ustreza dobi koristnosti.
Stroški amortizacije bremenijo dolgoročne časovne razmejitve ali pa tekoči poslovni izid, kar je odvisno od vira
sredstev, s katerim se poravna nakup.
Dolgoročna finančna naložba v višini 2.086 EUR je naložba v ustanovitveni kapital ALBATROSA – ustanove za razvoj
mladinskega golfa.
Kratkoročne terjatve in obveznosti so izkazane po nabavni vrednosti.
Prevrednotenje terjatev se opravi, ko se pojavi utemeljen dvom o njihovi odplačni vrednosti. Terjatev
se odpravi, ko ni več nobene možnosti za poplačilo.
Odprte obveznosti na dan 31.12.2019 se poravnavajo glede na zapadlost.
Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški, ki bodo bremenili poslovni rezultat v letu
2020.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo že zaračunane članarine v
letu 2019 za leto 2020.
Društveni sklad sestavljajo:
•
čisti presežek odhodkov obravnavanega obdobja v višini 7.275,13 EUR
•
nerazporejen presežek prihodkov preteklih let v višini 29.570,48 EUR
•
presežek odhodkov leta 2019 se krije v breme nerazporejenega presežka prihodkov preteklih let,
tako da je 31.12.2019 stanje društvenega sklada 22.295,35 EUR
Prihodki od nepridobitne dejavnosti
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v letu 2019 so pridobljena sredstva iz naslova: članarin, dotacij skladov in fundacij ter proračunskih sredstev,
donacij pravnih in fizičnih oseb.
Prejeti zneski so razvidni iz Dodatnih podatkov k izkazu poslovnega izida.

Prihodki pridobitne dejavnosti so prihodki od prodaje blaga in storitev in sicer:
izvedba strokovnega usposabljanja, organizacija in izvedba tekmovanj, objava turnirskih rezultatov, trženje GOLF
PORTALA, promocij in oglaševanja posameznih naročnikov ter
sofinanciranje reprezentančnih oblačil in opreme.
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 3.450,32 EUR so prihodki iz izterjave poslovnih terjatev.
Vsi prihodki so bili namenjeni pokrivanju stroškov nepridobitne dejavnosti, ki so nastali pri opravljanju osnovne
dejavnosti Golf zveze Slovenije.
Razmejitev stroškov glede na prihodke iz pridobitne in nepridobitne dejavnosti:
Društvo je ustanovljeno za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Z opravljanjem pridobitne dejavnosti pridobiva
dodatna sredstva, ki jih nameni pokritju stroškov za opravljanje osnovne dejavnosti, zato se razmejitev stroškov, ki
se nanašajo na nepridobitno oz. pridobitno dejavnost, ugotavlja v odstotku.
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Ime poslovnega subjekta:
GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5260264000

Sedež poslovnega subjekta:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
68863411

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66, 67

SREDSTVA

001

41.101,27

61.951,45

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

15.133,13

23.726,22

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

14,76

4.255,53

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

14,76

4.255,53

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

13.031,91

17.384,23

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13
01
06, del 07

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

2.086,46

2.086,46

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

2.086,46

2.086,46

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

032

22.734,01

32.564,17

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge

034

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

7.008,86

8.736,00

V. Denarna sredstva

052

15.725,15

23.828,17

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

3.234,13

5.661,06

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

41.101,27

61.951,45

A. SKLAD

056

22.295,35

29.570,48

I. Društveni sklad

056a

22.295,35

29.570,48

94

II. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

06

67
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 66
del 07, 17, 18
17
del 07, 18
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16
10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98
90, 92, 93, 94, 95
90, 92, 93
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Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
96

Prejšnjega leta

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

0,00

0,00

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

0,00

0,00

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

0,00

0,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

6.805,92

19.695,97

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

0,00

0,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

6.805,92

19.695,97

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

12.000,00

12.685,00

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

21

29
del 99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Ljubljana

Marjana Medved

Žiga Osterc

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5260264000

Sedež poslovnega subjekta:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
68863411

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

1
del 76

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

275.539,68

287.449,21

60, del 61, 63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKI

124

0,00

0,00

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

3.450,32

96,42

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

278.990,00

287.545,63

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72

G. POSLOVNI ODHODKI

127

285.986,35

284.341,02

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

240.646,24

233.292,11

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

22.582,34

20.263,25

41

3. Stroški storitev

134

218.063,90

213.028,86

47

II. Stroški dela

139

35.265,18

36.366,64

del 47

1. Stroški plač

140

24.412,86

25.408,50

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

2.160,61

2.248,72

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

1.769,91

1.842,10

del 47

4. Drugi stroški dela

143

6.921,80

6.867,32

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

10.074,93

14.638,27

1. Amortizacija

145

9.367,37

10.585,31

del 72

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

24,72

0,00

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

682,84

4.052,96

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

0,00

44,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

H. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOV

151

0,00

3.204,61

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOV

152

6.996,35

0,00

40, 41, del 70
del 70

43

J. FINANČNI PRIHODKI

153

44,00

99,03

del 77

77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

0,00

0,00
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

44,00

99,03

K. FINANČNI ODHODKI

166

322,78

190,13

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

70,19

137,50

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

252,59

52,63

78

L. DRUGI PRIHODKI

178

0,00

0,00

75

M. DRUGI ODHODKI

181

0,00

0,00

80

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

182

0,00

3.113,51

80

O. PRESEŽEK ODHODKOV

183

7.275,13

0,00

del 81

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

0,00

0,00

del 81

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

0,00

3.113,51

89

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

7.275,13

0,00

del 80

Š. Kritje odhodkov obravnavanega
obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih
obdobij

187a

7.275,13

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

188

1,00

1,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12

Tekočega leta
74

Prejšnjega leta

Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo
plače v breme delodajalca / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto.

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Ljubljana

Marjana Medved

Žiga Osterc

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5260264000

Sedež poslovnega subjekta:
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
68863411

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

SKUPAJ

1

2

76

3

OD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

4

5

6 (del 4)

7 (del 5)

1. Prihodki od dejavnosti

400

278.990,00

287.545,63

0,00

65.610,99

del 76

a) dotacije iz Fundacije za
financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji

401

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

b) dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev

402

36.892,00

39.824,08

0,00

0,00

del 76

c) dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov

403

17.407,23

21.703,72

0,00

0,00

del 76

č) donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb

404

8.458,48

23.080,42

0,00

0,00

del 76

d) prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov

405

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

e) članarine in prispevki članov

406

147.771,00

137.230,00

0,00

0,00

del 76

f) prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

407

62.304,40

62.456,84

0,00

62.456,84

del 76

g) prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala

408

2.706,57

3.154,15

0,00

3.154,15

del 76

h) ostali prihodki od dejavnosti

409

3.450,32

96,42

0,00

0,00

del 48

2. Dotacije drugim društvom in
drugim pravnim osebam

410

0,00

0,00

0,00

0,00

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

Ljubljana

Marjana Medved

Žiga Osterc

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Matična številka:

5260264000

Davčna številka:

68863411

Ime poslovnega subjekta:

GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Sedež:

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

IZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi
javni objavi.
S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1).

Z izjavo se strinjam:

DA

Kraj:

Zastopnik društva:

Ljubljana

Žiga Osterc

Datum:
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Matična številka:

5260264000

Davčna številka:

68863411

Ime poslovnega subjekta:

GOLF ZVEZA SLOVENIJE

Sedež:

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

Pojasnila ste oddali v PDF datoteki.

Kraj:

Zastopnik društva:

Ljubljana

Žiga Osterc

Datum:
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Golf zveza Slovenije /Slovenian Golf Association
Šmartinska 152, P.P. 4002
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. : +386 1 430 32 00
Fax.: +386 1 430 32 01
E mail: golfzveza@golfzveza-slovenije.si
ID za DDV: SI68863411

PRILOGA 2
PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT ZA 2020

GRADIVA SKUPŠČINA 2020

Golf zveza Slovenije /Slovenian Golf Association
Šmartinska 152, P.P. 4002
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. : +386 1 430 32 00
Fax.: +386 1 430 32 01
E mail: golfzveza@golfzveza-slovenije.si
ID za DDV: SI68863411

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT GZS ZA 2020
PLAN DELOVANJA GZS V LETU 2020
Plan dela oziroma aktivnosti predstavlja tekoče poslovanje GZS, razvoj golfa, delo selekcij in reprezentanc,
mladinski golf, strokovno usposabljanje in obveznosti, ki jih mora GZS izvajati glede na zakonska določila,
določila statuta GZS in mednarodnih predpisov s področja golfa. Predviden obseg vključuje:
1. TEKOČE POSLOVANJE – SPLOŠNE ZADEVE
1.1 Odnosi s klubi – člani GZS in ostali inštitucijami in organizacijami
A) Klubi:
- Članarine – izdajanje izkaznic;
- Informiranje;
- Pomoč pri delovanju klubov;
- Priprava poročil in organizacija letne skupščine;
- Udeležba na skupščinah klubov (povabila) in predstavitve delovanja GZS;
- Vodenje HCP in spreminjanje HCP za člane članov GZS.
- Spreminjanje članstva “A” – “B”;
- Vnos rezultatov turnirjev v tujini.
B) Inštitucije :
- GIZ GIS - Gospodarsko interesno združenje golf igrišč Slovenije;
- PGA - Profesionalna zveza Slovenije
- OKS - Olimpijski komite Slovenije
- FŠ - Fakulteta za šport
- IŠ - Inštitut za šport
C) Slovenska golf igrišča:
- Dogovori glede tekmovanj GZS;
- Dogovori glede pogojev treninga za člane reprezentanc;
- Dogovori glede izvedbe posameznih tekmovanj in pogojev;
- Strokovna pomoč pri izvedbi turnirjev;
- Strokovna pomoč pri primernem urejanju in označitvi igrišč.
1.2 Informacijski sistem in informiranje:
-

Vsebinska strokovna pomoč pri izdelavi informacijskega sistema;
Vzdrževanje podatkovnih baz podatkov o članstvu;
Priprava predstavitvenih strani ob pomembnih tekmovanjih;
Objave in napovedi pomembnih tekmovanj;
Objava novic o tekmovanjih;
Izdelava sporočil za medije;
Obveščanje o pomembnih tekmovanjih;
Izdelava poročil o pomembnih tekmovanjih;
Sodelovanje z novinarji in izjave za medije;
Spremljanje medijskih zapisov na področju golfa.
Priprava vsebine, oblikovanje in izdaja revije Golf Slovenija.

1.3 Sponzoriranje in pridobivanje finančnih sredstev:
-

Stran: 1

Iskanje sponzorjev;
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-

Priprava pogodb;
Usklajevanje pogodb;
Promocija sponzorjev;
Izdelava dokumentacije za sponzorje.

1.4 Ostale dejavnosti, ki jih izvaja GZS:
-

Finančno poslovanje zveze;
Priprav sestankov predsedstva in skupščine;
Priprava poročil za predsednika, predsedstvo, letna poročila, mednarodne organizacije;
Izdelava statističnih podatkov GZS in tekmovanj;
Priprava letnega proračuna;
Izdelava strategije razvoja GZS;
Predstavitve;
Koordinacija komisij (tekmovalno tehnična, HCP, disciplinska);
Spremljanje strokovne literature in publikacij na področju golfa;
Udeležba na strokovnih konferencah doma in v tujini;
Vodenje celotne dokumentacije zveze.

1.5 Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami iz področja golfa
EGA – evropska golf zveza; IGF – Mednarodna golf federacija; PGA – Evropsko združenje za profesionalni
golf; R&A – Razvoj golfa in pravila golfa
2. NOVI SVETOVNI HENDIKEP SISTEM (WHS) 2020
Od 1.1.2020 je stopil v veljavo novi enotni svetovni hendikep sistem, ki velja za vse svetovne nacionalne golf
zveze. Za popolno uveljavitev sistema moramo izvesti:
• Prevod pravil WHS iz angleškega jezika;
• Uskladitev in pretvorba vseh rezultatov članov doseženih na tekmovanjih od leta 2006 do 2019
• Izdelava informacijskega sistema, ki bo v celoto usklajen z novim hendikep sistemom do pričetka
tekmovalne sezone 2020
• Izdelava in potrditev novega pravilnika o hendikepu na podlagi Pravil svetovnega hendikepa.
3. RAZVOJ IN PROMOCIJA GOLFA
Izvajanje sprejete dolgoročne Strategija razvoja golfa v RS, ki je zgrajena okoli sedmih ključnih tem in
prednostnih nalog, za katere smatramo, da so osnovnega pomena za nadaljnji razvoj in ki zahtevajo
usklajeno ukrepanje vseh vpletenih akterjev v slovenskem golfu – od klubov do zveze in ostalih neprofitnih in
profitnih organizacij na nacionalni in lokalni ravni.
V letu 2020 bomo aktivno delovali na sledečih ključnih elementih:
I.
II.
III.
IV.
V.

Stran: 2

Izboljšanje podobe golfa: spreminjanje percepcije golfa in izboljšanje komunikacije med članstvom v
medijih in širše javnostih
Več igralcev: povečanje števila igralcev, ki redno igrajo golf.
Več članov: povečanje števila članstva v klubih.
Močnejši klubi: podpiranje klubov s strani krovnih organizacij, spodbuditi njihovo pro- aktivno
delovanje na vseh področjih.
Tekmovalni golf: odkrivanje in razvoj talentiranih golfistov na vseh ravneh, kar vodi do
mednarodnega amaterskega uspeha, posledično pa tudi profesionalnega.
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VI.
VII.

Vrhunske športne prireditve – tekmovanja: strokovno in kvalitetno izvajanje prvenstvih in
tekmovanjih za golfiste na vseh ravneh
Kvalitetno in transparentno vodenje organizacij in vključevanje v projekte: izboljšanje upravljanja
organizacij, spodbujanje in sodelovanje v izgradnji infrastrukture in krepitev partnerstva za razvoj
golfa v Sloveniji.

Pri promociji golfa kot športa med mladimi planiramo skupaj z OKS tudi dva športna dogodka oziroma
predstavitvi golfa. V kolikor se bo pokazala prilika, da lahko predstavimo golf tudi na drugih pomembnih
prireditvah bomo to tudi izvedli.
4. TEKMOVANJA V OKVIRU GZS
Predviden obseg tekmovanj GZS v letu 2020ostaja enak kot v letu 2019. K temu moramo dodati samo še
ponovno izvedbo mednarodnega tekmovanja European Olympic Hopes Trophy, ki ga gostimo v letu 2020.
Tekmovanje je dogovor med Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško in Slovenijo o organizaciji tega ekipnega
tekmovanja za mladince in mladinke do 16 let. Do sedaj so tekmovanje gostile po 2 leti Madžarska, Slovaška,
Češka in v letu 2029 Slovenija.
Koledar tekmovanj v organizaciji in izvedbi Golf zveze Slovenije.
Mednarodna in državna prvenstva Slovenije

Stran: 3

Št. tekmovalnih dni

MEDNARODNO AMATERSKO PRVENSTVO SLO

4

DRŽAVNO KLUBSKO IN POSMEZNO

3

MEDNARODNO MID AMATERSKO SLO

3

MEDNARODNO MLADINSKO PRVENSTVO SLO

3

DRŽAVNO PRVENSTVO DO 14 LET

2

MEDNARODNO PRVENSTVO SLO ZA SENIORJE

3

MEDNARODNO PRVENSTVO SLO ZA SENIORKE

3

EOHT

6

DRŽAVNO PRVENSTVO MATCH PLAY

3

SKUPAJ

30

Pokalna tekmovanja

Št. tekmovalnih dni

MID AM - POKALNO

6

SENIORJI - POKALNO

6

SENIORKE - POKALNO

6

SLO AM

5

ŠOLSKO TEKMOVANJE

12

SKUPAJ

35
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5. USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN NOVIH GOLFISTOV
Poleg uveljavljanja in izvajanja novih programov usposabljanja ( Glede na določila zakona o športu in
Pravilniku o usposabljanju strokovnih delavcev) bomo organizirali v letu 2020 usposabljanje za naziv
»strokovni delavec v golfu II« in dokončali usposabljanja za »strokovni delavec v golfu I« .Tudi v 209 bomo
aktivno sodelovali pri našem projektu »Slovenija igra golf« skupaj z centri za usposabljanje novih golfistov.
V letu 2020 bomo izpeljali usposabljanje za »vodje tekmovalnih komisij«
6. MLADINSKI GOLF
Razvoj mladinskega golfa je prioriteta za razvoj tekmovalnega golfa. Zveza bo tudi v 2020 sofinancirala
mladinska in šolska tekmovanja v višini 75% startnin in igralnin. Strokovno vodstvo reprezentanc (vsi trenerji)
bodo kot do sedaj na razpolago golf klubom, pri načrtovanju in izvajanju klubskih mladinskih treningov.
7. DELO SELEKCIJ IN REPREZENTANC GZS
Delo selekcij in reprezentanc je planirano glede na udeležbo na mednarodnih tekmovanjih in evropskih
prvenstvih 2020. Plan dela za tekmovalno obdobje konec 2019 – 2020 je pripravilo strokovno vodstvo
reprezentanc in je bil potrjen na Strokovnem svetu GZS v mesecu novembru 2019.
Plan udeležbe na pomembnih tekmovanjih in delo selekcij in reprezentanc
Svetovno prvenstvo za moške
Svetovno prvenstvo za moške – Eisenhower Trophy bo potekalo od 21.-24. oktobra 2020 v Hong Kongu na
Kitajskem, kjer bo nastopila naša članska reprezentanca s tremi tekmovalci. Tekmovalce bo na tekmovanju
spremljal trener.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na največje tekmovanje v sezoni smo začeli v mesecu oktobru 2019, ko se prične bazično
pripravljalno obdobje in traja do meseca februarja 2020. V tem obdobju smo organizirali golfska testiranja,
kjer smo izvedli analizo dolge in kratke igre za člane selekcij, ter tako določili smernice v tehničnem treningu
za zimsko obdobje. V mesecu novembru bomo izvedli še telesna testiranja in pripravili programe vadbe za
telesno pripravo za člansko ekipe. Na podlagi rezultatov trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko
obdobje. V mesecu januarju in februarju imajo vsi potencialni tekmovalci 3 dnevni in 5 dnevni bazični trening
kamp v Italiji, kjer ekipa nadgradi tehnično znanje na zunanjih igriščih in se začne pripravljati na prihajajočo
tekmovalno sezono. V tem obdobju ne predvidevamo nastopanja na tekmovanjih.
Predtekmovalno obdobje- marec-april
V začetku predtekmovalnega obdobja bo celotna ekipa imela 7 dnevni trening kamp v Italiji, kjer bo poudarek
na taktiki igranja in bomo organizirali prvo tekmovanje. V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva ligaška
tekmovanja v Sloveniji in tujini. Moška ekipa bo začela s tekmovanji v Španiji, Italiji in Sloveniji. V začetku
meseca aprila bomo ponovno organizirali testiranja za člansko selekcijo, kjer se bo videl napredek v zimskem
delu sezone.
Tekmovalno obdobje I.: maj-julij
V prvem tekmovalnem obdobju bodo tekmovalci igrali večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako
stopnjevali pripravljenost do evropskih prvenstev v mesecu juliju. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrali
Mednarodno prvenstvo Slovenije, ter v tujini Mednarodno prvenstvo Srbije, Mednarodno prvenstvo Slovaške
ter nastopili na Individualnem evropskem prvenstvu.
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V sredini meseca julija bodo kandidati za Svetovno prvenstvo nastopili na Evropskem ekipnem prvenstvu
divizije II. za moške. V mesecu juniju bomo organizirali skupne priprave za ekipo, ki bo nastopila na Evropskem
prvenstvu. V tem obdobju bo članska ekipa odigrala še nekaj tekmovanj v Sloveniji, kot pripravljalna
tekmovanja.
Tekmovalno obdobje II.: avgust-oktober
V mesecu avgustu bodo člani igrali še nekaj tekmovanj v tujini in sicer Amatersko prvenstvo Češke, Amatersko
prvenstvo Avstrije in Amatersko prvenstvo Slovaške kot pripravljalna tekmovanja pred Svetovnim prvenstvom.
Ekipa bo izbrana na podlagi doseženih tekmovanj v sezoni 2020.
Pred samim tekmovanjem bomo organizirali še tri dni priprav, kjer bo reprezentanca opravila še skupni trening.
Na tekmovanje bo ekipa odšla pet dni pred tekmovanjem in opravila še dva trening kroga pred samim
tekmovanjem, ter se tako privadila na časovno razliko in golf igrišče.
Svetovno prvenstvo za ženske
Svetovno prvenstvo za ženske – Espirito Santo Trophy, bo potekalo od 14.-17. oktobra 2020 v Kong Kongu na
Kitajskem, kjer bodo nastopile tri članice reprezentance. Tekmovalke bo spremljal trener.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na največje tekmovanje v sezoni smo začeli v mesecu oktobru 2019, ko se začne bazično
pripravljalno obdobje in traja do meseca februarja 2020. Na prvem delu priprav smo opravili analiza tehnike
golfa zamaha pri kratki in dolgi igri s pomočjo video analize, analize leta žogice in impakta. Na podlagi
rezultatov trenerska ekipa izdela programe tehnične vadbe za zimsko obdobje. V tem obdobju bomo
organizirali telesna testiranja in pripravili programe vadba za telesno pripravo za članice ekipe. V mesecu
februarju imajo vse potencialne tekmovalke dva 3 dnevna pripravljalni trening kampa v Italiji, kjer se ekipa
začne pripravljati na prva tekmovanja v sezoni. V tem obdobju ne predvidevamo nastopanja na tekmovanjih.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
V začetku pripravljalnega obdobja bomo imeli 7 dnevni pripravljalni trening kamp s poudarkom na taktiki
igranja in internih tekmovanjih. V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva tekmovanja v Sloveniji in tujini.
Ženska ekipa bo začela s tekmovanji v Španiji, Italiji in Sloveniji. V začetku meseca aprila bomo ponovno
organizirali testiranja za člansko selekcijo, kjer se bo videl napredek v zimskem delu sezone.
Tekmovalno obdobje I.: maj-julij
V prvem tekmovalnem obdobju bodo tekmovalke igrali večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako
stopnjevale pripravljenost do evropskih prvenstev v mesecu juliju. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrali
Mednarodno prvenstvo Slovenije, ter v tujini Mednarodno prvenstvo Srbije.
V sredini meseca julija bodo kandidatke za Svetovno prvenstvo nastopile na Evropskem ekipnem prvenstvu, ki
je v začetku meseca julija, ter na Individualnem evropskem prvenstvu konec meseca julija. V juniju bomo
organizirali skupne priprave za ekipo, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu. V tem obdobju bo članska ekipa
odigrala še nekaj tekmovanj v Sloveniji kot pripravljalna tekmovanja.
Tekmovalno obdobje II.: avgust-oktober
V mesecu avgustu bodo članice igrale Amatersko prvenstvo Češke, Amatersko prvenstvo Avstrije, Amatersko
prvenstvo Slovaške kot pripravljalna tekmovanja pred Svetovnim prvenstvom. Ekipa bo izbrana na podlagi
doseženih tekmovanj v sezoni 2020.
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Pred samim tekmovanjem bomo organizirali še tri dni priprav, kjer bo reprezentanca opravila še skupni trening.
Na tekmovanje bo ekipa odšla 5 dni pred tekmovanjem in bo opravila še dva trening kroga pred samim
tekmovanjem ter nekaj treningov na igrišču, kjer se bo igralo Svetovno prvenstvo.
Evropsko ekipno prvenstvo za ženske
Evropsko prvenstvo za ženske bo potekalo od 7.-11. julija 2020 v Španiji (Club de Golf Escorpion), kjer bo
nastopila reprezentanca šestih tekmovalk in jih spremljal trener ter kapetan ekipe.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na tekmovanje smo začeli v mesecu oktobru 2019 in v tem obdobju izvedli golfska testiranja.
Opravili smo video analizo vseh delov golf zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter dolgi igri. V mesecu
novembru bomo opravili še telesna testiranja, ki so nam pokazatelj o njihovi telesni pripravljenosti. Na podlagi
rezultatov trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko obdobje. V mesecu januarju (3 dni), februarju (3
dni) imajo vse potencialne tekmovalke trening kamp v Italiji, kjer ekipa nadgradi tehnično pripravo s treningi
na golf igriščih. V tem obdobju bodo nekatere odigrale prva tekmovanja v Španiji in Italiji.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva tekmovanja v Sloveniji in tujini. V začetku meseca marca bo
ženska selekcija opravila 7 dnevne priprave v Italiji, ter se tako pripravila za prva tekmovanja v Sloveniji. Ženska
ekipa se bo udeležila tudi Mednarodnega prvenstva Italije in prvih ligaških tekmovanj Sloveniji. V začetku
meseca aprila bomo ponovno organizirali testiranja za člansko selekcijo, kjer se bo videl napredek v zimskem
delu sezone.
Tekmovalno obdobje: maj-julij
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalke igrale večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako dvigovale
pripravljenost do samega Evropskega prvenstva. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrale Mednarodno prvenstvo
Slovenije, Mednarodno prvenstvo Srbije, Mednarodno prvenstvo Slovaške in ligaško tekmovanje Slovenija Am
Tour (2 tekmovanji).
V začetku meseca junija bo na podlagi rezultatov doseženih v sezoni določena ekipa za Evropsko ekipno
prvenstvo, ki bo konec meseca junija imela še 3 dnevne skupne priprave. Namen priprav je vadba match igre,
ki je specifična in se jo igra na samem tekmovanju. Na tekmovanje se bomo odpravili tri dni pred tekmovanjem
in opravile dva trening kroga na igrišču v Španiji.
Evropsko prvenstvo za moške Divizije II.
Evropsko prvenstvo za moške divizije II. bo potekalo od 8.-11. julija 2020 na Slovaškem (Green Resort Hruba
Borsa) in bo nastopa reprezentanca šestih tekmovalcev, ki jih bo spremljal trener in kapetan ekipe.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na tekmovanje smo začeli v mesecu oktobru 2019 in v tem obdobju izvedli golfska testiranja
sposobnosti. Opravili smo video analizo golf vseh delov golfa zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter
dolgi igri. V mesecu novembru bomo opravili še telesna testiranja, ki so nam pokazatelj o njihovi telesni
pripravljenosti. Na podlagi rezultatov trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko obdobje. Vsi
potencialni tekmovalci bodo imeli trening kamp januar (3 dni), februar (5 dni), kjer ekipa opravi več tehničnih
treningov na igriščih v sosednji Italiji. Na trening kampu v februarju bo poudarek na prenosu tehničnih
sprememb na samo igrišče. V tem obdobju ne planiramo nastopov na tekmovanjih.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
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V začetku meseca marca bo imela moška selekcija 7 dnevni trening kamp v sosednji Italiji, kjer se bo pripravljala
na prihajajoča tekmovanja in bo v ospredju vadba taktike igranja. V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva
ligaška tekmovanja v Sloveniji. Moška ekipa se bo udeležila Mednarodnega prvenstva Italije, ter tekmovanj v
Avstriji in Sloveniji. V začetku meseca aprila bomo ponovno organizirali testiranja za člansko selekcijo, kjer se
bo videl napredek v zimskem delu sezone.
Tekmovalno obdobje: maj-julij
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalci igrali večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako dvignili
pripravljenost do Evropskega prvenstva. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrali Mednarodno prvenstvo
Slovenije, Slovenija Am. Tour, medtem ko bodo v tujini igrali Mednarodno prvenstvo Srbije, Mednarodno
prvenstvo Slovaške ter tekmovanja v Avstriji/Italiji na najvišjem nivoju.
V začetku meseca junija bo na podlagi rezultatov doseženih v sezoni določena ekipa za Evropsko prvenstvo, ki
bo konec meseca junija imela skupne priprave, da se privadi na match igro, ki se jo igra na tekmovanju. Na
tekmovanje bo ekipa odšla 3 dni pred tekmovanjem in tako naredila še dva dodatna treninga na igrišču.
Evropsko individualno prvenstvo za moške
Evropsko individualno prvenstvo za moške poteka od 24.6.-27.6.2020 v Franciji (Golf du Medoc Resort) in
ocenjujemo, da bosta nastopila 2 naša tekmovalca, ki bosta izpolnila kriterije za nastop.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na tekmovanje smo začeli v mesecu oktobru 2019 in v tem obdobju izvedli golfska testiranja
sposobnosti. Opravili smo video analizo golf vseh delov golfa zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter
dolgi igri. V mesecu novembru bomo opravili še telesna testiranja, ki so nam pokazatelj o njihovi telesni
pripravljenosti. Na podlagi rezultatov trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko obdobje. Vsi
potencialni tekmovalci bodo imeli trening kamp januar (3 dni), februar (5 dni), kjer ekipa opravi več tehničnih
treningov na igriščih v sosednji Italiji. Na trening kampu v februarju bo poudarek na prenosu tehničnih
sprememb na samo igrišče. V tem obdobju ne planiramo nastopov na tekmovanjih.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
V začetku meseca marca bo imela moška selekcija 7 dnevni trening kamp v sosednji Italiji, kjer se bo pripravljala
na prihajajoča tekmovanja in bo v ospredju vadba taktike igranja. V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva
ligaška tekmovanja v Sloveniji. Moška ekipa se bo udeležila Mednarodnega prvenstva Italije, ter tekmovanj v
Avstriji in Sloveniji. V začetku meseca aprila bomo ponovno organizirali testiranja za člansko selekcijo, kjer se
bo videl napredek v zimskem delu sezone.
Tekmovalno obdobje: maj-junij
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalci igrali večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako dvignili
pripravljenost do Evropskega prvenstva. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrali Mednarodno prvenstvo
Slovenije, Slovenija Am Tour, medtem ko bodo v tujini igrali Mednarodno prvenstvo Srbije ter tekmovanja v
Avstriji oz. Italiji na najvišjem nivoju.
Na tekmovanje bo ekipa odšla 3 dni pred tekmovanjem in tako naredila še dva dodatna treninga na igrišču ter
se seznanila s taktiko igranja na igrišču.
Evropsko individualno prvenstvo za ženske
Evropsko individualno prvenstvo za ženske bo potekalo od 22.-25. julija 2020 na Finskem (Kytaja Golf), kjer
ocenjujemo, da bodo kvalifikacijske kriterije izpolnile 3 naše tekmovalke.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
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S pripravami na tekmovanje smo začeli v mesecu oktobru 2019 in v tem obdobju izvedli golfska testiranja.
Opravili smo video analizo vseh delov golf zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter dolgi igri. V mesecu
novembru bomo opravili še telesna testiranja, ki so nam pokazatelj o njihovi telesni pripravljenosti. Na podlagi
rezultatov trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko obdobje. V mesecu januarju (3 dni), februarju (3
dni) imajo vse potencialne tekmovalke trening kamp v Italiji, kjer ekipa nadgradi tehnično pripravo s treningi
na golf igriščih. V tem obdobju bodo nekatere odigrale prva tekmovanja v Španiji in Italiji.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva tekmovanja v Sloveniji in tujini. V začetku meseca marca bo
ženska selekcija opravila 7 dnevne priprave v Italiji, ter se tako pripravila za prva tekmovanja v Sloveniji. Ženska
ekipa se bo udeležila tudi Mednarodnega prvenstva Italije in prvih ligaških tekmovanj Sloveniji. V začetku
meseca aprila bomo ponovno organizirali testiranja za člansko selekcijo, kjer se bo videl napredek v zimskem
delu sezone.
Tekmovalno obdobje: maj-julij
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalke igrale večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako dvigovale
pripravljenost do samega Evropskega prvenstva. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrale Mednarodno prvenstvo
Slovenije, Mednarodno prvenstvo Srbije in ligaško tekmovanje Slovenija Am Tour (2 tekmovanji).
Na tekmovanje bo ekipa odšla 3 dni pred tekmovanjem in tako naredila še dva dodatna treninga na igrišču ter
se seznanila s taktiko igranja na igrišču.
European Young Masters – U16
Evropsko prvenstvo za mladince in mladinke U16 poteka od 23.-25. julija 2020 na Češkem (Kunetička Hora) in
nastopata 2 mladinca in 2 mladinki, ter jih bo spremljal trener.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na tekmovanje smo začeli v mesecu oktobru, ko smo opravili golfska testiranja Opravili smo video
analizo golf vseh delov golfa zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter dolgi igri. V mesecu novembru
bomo opravili še telesna testiranja, ki so nam pokazatelj o njihovi telesni pripravljenosti. Na podlagi rezultatov
trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko obdobje. Vsi potencialni tekmovalci bodo imeli trening kamp
januar (3 dni), februar (3 dni), kjer ekipa opravi več tehničnih treningov na igriščih v sosednji Italiji. Na trening
kampu v februarju bo poudarek na prenosu tehničnih sprememb na samo igrišče. V tem obdobju ne planiramo
nastopov na tekmovanjih.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva tekmovanja v Sloveniji in tujini. Celotna mladinska ekipa bo imela
7 dnevni trening kamp v Italiji, kjer bomo igrali na različnih golf igriščih ter se učili taktike igranja. Mladinska
ekipa bo igrala prijateljski dvomeč z ekipo Italije ob zaključku priprav. Udeležila se bo prvih mladinskih
tekmovanj v Italiji, Avstriji in Sloveniji. V mesecu marcu bomo organizirali ponovno testiranje, da vidimo
napredek v zimskem času.
Mladinska ekipa bo igrala tekmovanje Olympic Hopes, kjer se v match igri pomeri 6-8 držav.
Tekmovalno obdobje: maj-julij
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalci igrali večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako dvigovali
pripravljenost do Evropskega prvenstva. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrali Mednarodno prvenstvo
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Slovenije, Mednarodno prvenstvo Hrvaške, Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije, Slovenija Am. Tour,
medtem ko bodo v tujini igrali še dodatna tekmovanja za mladince v Italiji in Avstriji.
Konec meseca junija bo na podlagi rezultatov doseženih v sezoni določena ekipa za European Young Masters.
Na tekmovanje bo ekipa odšla 3 dni pred tekmovanjem, da opravi še dva treninga na igrišču in se spozna z
taktiko igranja.
Evropsko ekipno prvenstvo za mladince do 18. let – Div. II
Evropsko ekipno prvenstvo za mladince bo potekalo od 8.-11. julija 2020 na Slovaškem (Green Resort Hruba
Borsa) in bo nastopa reprezentanca šestih tekmovalcev, ki jih bo spremljal trener in kapetan ekipe.
Bazično-pripravljalno obdobje: oktober-februar
S pripravami na tekmovanje smo začeli v mesecu oktobru, ko smo opravili golfska testiranja Opravili smo video
analizo golf vseh delov golfa zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter dolgi igri. V mesecu novembru
bomo opravili še telesna testiranja, ki so nam pokazatelj o njihovi telesni pripravljenosti. Na podlagi rezultatov
trenerska ekipa izdela programe vadba za zimsko obdobje. Vsi potencialni tekmovalci bodo imeli trening kamp
januar (3 dni), februar (3 dni), kjer ekipa opravi več tehničnih treningov na igriščih v sosednji Italiji. Na trening
kampu v februarju bo poudarek na prenosu tehničnih sprememb na samo igrišče. V tem obdobju ne planiramo
nastopov na tekmovanjih.
Predtekmovalno obdobje: marec-april
V predtekmovalnem obdobju se začnejo prva tekmovanja v Sloveniji in tujini. Celotna mladinska ekipa bo imela
7 dnevni trening kamp v Italiji, kjer bomo igrali na različnih golf igriščih ter se učili taktike igranja. Mladinska
ekipa bo igrala prijateljski dvomeč z ekipo Italije ob zaključku priprav. Udeležila se bo prvih mladinskih
tekmovanj v Italiji, Avstriji in Sloveniji. V mesecu marcu bomo organizirali ponovno testiranje, da vidimo
napredek v zimskem času.
Mladinska ekipa bo igrala tekmovanje Olympic Hopes, kjer se v match igri pomeri 6-8 držav.
Tekmovalno obdobje: maj-julij
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalci igrali večja tekmovanja v tujini in Sloveniji, ter tako dvigovali
pripravljenost do Evropskega prvenstva. V Sloveniji bodo v mesecu maju igrali Mednarodno prvenstvo
Slovenije, Mednarodno prvenstvo Hrvaške, Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije, Slovenija Am. Tour,
medtem ko bodo v tujini igrali še dodatna tekmovanja za mladince v Italiji in Avstriji.
V začetku meseca junija bo na podlagi rezultatov doseženih v sezoni določena ekipa za Evropsko ekipno
prvenstvo. Konec meseca junija bo imela skupne priprave, da se privadi na match igro, ki se jo igra na
tekmovanju. Na tekmovanje bo ekipa odšla 3 dni pred tekmovanjem in tako naredila še dva dodatna treninga
na igrišču.
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ZAČASNI PRORAČUN ZA LETO 2020 OBRAZLOŽITEV
Začasni proračun za leto 2020 je pripravljen na podlagi plana dela v letu 2020 in predvidenih prihodkih v letu 2020.

VRSTA PRIHODKA

PLAN 2020

ČLANARINE

2020%

150.000,00 €

50%

FUNDACIJA ZA ŠPORT

11.000,00 €

4%

MIZKŠ - LPŠ

36.000,00 €

12%

DONACIJA R&A

23.000,00 €

8%

3.000,00 €

1%

500,00 €

0%

50.000,00 €

17%

STROKOVNO USPOSABLJANJE

3.000,00 €

1%

ORGANIZACIJA IZPITOV

2.000,00 €

1%

18.000,00 €

6%

1.000,00 €

0%

0,00 €

0%

2.500,00 €

1%

0,00 €

0%

ŠTARTNINE
OBRESTI IN DR.FIN.PRIH.
SPON.., TRŽ. ALB..PORTAL

HCP TURNIRJI
DRUGI PRIHODKI R&A ZA TEKME
DONACIJE
PRIHODKI IZMER IGRIŠČ
DRUGI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI

300.000,00 €

100%

SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI

137.650,00 €

46%

SM11 SELEKCIJE IN REPREZENTANCE

VRSTE STROŠKOV
106.400,00 €

36%

SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI

12.500,00 €

4%

SM13 - TEKMOVANJA GZS

20.000,00 €

7%

SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG.

5.850,00 €

2%

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER

2.600,00 €

1%

SM16 - DELOVNA TELESA GSZ

2.500,00 €

1%

700,00 €

0%

SM17 - ZALOŽNIŠTVO
SM20 - SOFINANSIRANA OPREMA

SKUPAJ STROŠKI

Ljubljana, 7. 1. 2020

8.000,00 €
296.200,00 €

3%

100,00%

Žiga Osterc
Predsednik GZS
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POROČILO O AKTIVNOSTIH GZS V
LETU 2020
Delovanje GZS je bilo v letu 2020 težavno predvsem z vidika vladnih ukrepov, povezanih s
pandemijo. Posledično je bilo precej oteženo izvajanje redne dejavnosti. GZS je kot nacionalna
panožna zveza dolžna spoštovati vse sprejete ukrepe vlade RS in priporočila NIJZ. O teh ukrepih in
navodilih smo obveščali klube in igrišča, ki poslanih informacij žal niso najbolje sprejeli. Videli so
jih kot zavezujoče navodilo GZS, kar je rezultiralo v množico grobih komentarjev in replik. Naš
namen je v prvi vrsti bil pravilna obveščenost članov in igrišč, zato smo skladno s tem posredovali
dokumente in navodila, ki smo jih prijeli s strani državnih institucij.
Glede na prej zapisano so bile okrnjene tudi aktivnosti na področju pridobivanja sponzorjev, ki so
v veliki večini zaradi posledic epidemije močno zmanjšali svoje promocijske aktivnosti in proračune.
Pripravili smo finančne okvire delovanja zveze, vendar ob pripravi še nismo imeli dovolj informacij
oziroma je bilo kar veliko neznank, glede financiranja letnega programa športa v RS, števila
turnirjev na slovenskih golf igriščih, števila članstva v klubih, itd.
Odločitev za izvedbo Evropskega prvenstva za ženske konec septembra je bila sprejeta preko noči,
saj je bil rok za končno odločitev izjemno kratek. EGI smo glede na to postavili pogoj, da prvenstvo
financira R&A, kar se je na koncu tudi izpeljalo.
Kljub oviram, ki so nastale z epidemijo, smo izpeljali vse zastavljene cilje, skladno z vsemi
predpisanimi omejitvami. Cilje bi v normalnih pogojih zagotovo dosegli bolje in z manj težavami
organizacijskimi težavami. V tem delu mislimo predvsem na pridobivanje novih golfistov. Dan
slovenskega golfa smo modificirali v dan odprtih vrat za nove golfiste in smo kljub vsem težavam
lahko zadovoljni s pozitivnim odzivom. Prepričani smo, da bo v prihodnjem letu ta aktivnost
pokazala še lepše in boljše rezultate.
V vseh naših aktivnostih, predvsem pa pri pridobivanju novih golfistov, si še vedno želimo boljšo
angažiranost primarnih promotorjev golfa – golf klubov s svojimi člani. Z aktivno vključitvijo klubov
in njihovih članov bi lahko dosegli še več, kar se je lepo pokazalo pri nekaterih klubih, ki so se
projekta lotili bolj aktivno Večina igrišč je pokazala veliko mero razumevanja, akcijo sprejela z
odobravanjem in v njej tudi aktivno sodelovala.
V nadaljevanju predstavljamo posamezna bistvena področja in aktivnosti, ki smo jih peljali skozi
leto 2020.

1. ČLANSTVO V KLUBIH ČLANIH GZS V LETU 2020
V letu 2020 je v GZS včlanjenih 46 golf klubov in trije priključeni člani (Albatros – ustanova za razvoj
mladinskega golfa, PGA Slovenije in Združenje golf igrišč). Statistični pregled je narejen na 1.11.2020.
Zabeležili smo rahel upad članov, je pa v letošnjem letu več novih članov (novih golfistov) v klubih
kot v 2019. Na novo se je včlanilo v klube 376 oseb, se je pa veliko oseb (350), ki so bili člani pred
letom 2015 ponovno včlanilo v klube. Na drugi strani smo v letu 2020 klubi »izgubili« 655 članov, ki
so bili člani klubov v letu 2019. V tej statistiki govorimo samo o plačanih članarinah ne pa o
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dejanskem številu aktivnih golfistov s Sloveniji, ki jih je po naši oceni za cca 30% več kot je članov v
klubih.
Statistični pregled članstva po klubih v letu 2019 in 2020:
KLUB

2019 2020

AKADEMSKI GC
EUROPEAN GC
G&CC BLED
G&CC KRANJ
G&CC LJUBLJANA
GC 2000 ŽALEC
GC A PODČETRTEK
GC ADRIA
GC ARBORETUM
GC BARJE
GC BOVEC
GC BRANIK
GC CINKARNA CELJE
GC EAGLE BRNIK
GC GRAD MOKRICE
GC GROSUPLJE
GC KRŠKO
GC LEO
GC LIPICA
GC LJUBLJANA
GC MARIBOR
GC MORAVSKE TOPLICE
GC PAR 3

9
9
66
89
306
44
160
57
566
5
62
64
22
192
106
67
1
42
352
46
22
127
40

Članstvo
Moški
Ženske
SKUPAJ

9
27
51
90
258
39
168
56
559
8
63
60
12
177
88
60
1
36
334
49
20
120
28

Razlika
19-20
0
18
-15
1
-48
-5
8
-1
-7
3
1
-4
-10
-15
-18
-7
0
-6
-18
3
-2
-7
-12

2019
3080
1507
4587

KLUB
GC PORTOROŽ
GC PTUJ
GC RADENCI
GC ROGAŠKA JELŠINGRAD
GC SLIVNICA
GC SLOVENSKA BISTRICA
GC TREBNJE
GC TRNOVO
GC VELENJE
GC ZLATI GRIČ
GK CELJE
GK BLED
GK ILIRIA
GK KRANJSKA GORA
GK MORJE
GK SMLEDNIK
GK GRAD OTOČEC
GK THE PLAYERS
GORIŠKI GC
KLUB GOLF PLUS
KOROŠKI GC DRAVOGRAD
RACMAN GOLF KLUB
SKUPAJ

Delež
67,1%
32,9%
100,0%

Razlika
19-20
9
9
0
365 350 -15
75
77
2
51
51
0
49
35
-14
82
88
6
16
11
-5
190 178 -12
139 148 9
177 198 21
23
19
-4
238 250 12
17
23
6
196 229 33
25
24
-1
20
18
-2
151 167 16
17
15
-2
74
72
-2
16
9
-7
11
10
-1
192 221 29
4587 4515 -72
2019 2020

2020
3040
1475
4515

Delež
67,3%
32,7%
100,0%

2. SVETOVNI HENDIKEP SISTEM (SHS - WHS)
1.4.2020 smo na golfportalu vzpostavili nov svetovni hendikep sistem. Do tega datuma je
bilo izvedenih veliko aktivnosti, ki so omogočile, da je sistem zaživel.
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Pretvorjeno, obdelano in prekontrolirano je bilo cca 360 tisoč rezultatov slovenskih igralcev iz
obdobja 2006-2019.
Izdelana je bila programska oprema za golfportal, ki je v popolnosti omogočila nov hendikep
sistem. Za vodenje turnirjev in hendikepa je bilo potrebno spremeniti cca 60% vse programske
opreme.
Izdelan je bil vzporedni sistem za dvojno kontrolo preračuna rezultatov na novi hendikep indeks.
V slovenščino so se prevedla celotna pravila novega SHS sistema, izdelali smo priročnik in pripravili
ppt prezentacijo novega SHS-a (cca 150 strani prezentacije). Vse skupaj smo objavili na golfportalu,
ter ponudili vsem klubom, da jim predstavimo celoten sistem. Na ponudbo sta se odzvala le 2
kluba, kjer smo tudi izvedli predstavitev.
Izvedena so bila usposabljanja igrišč vezano na spremembe v administracijskem delu
golfportala (splošna igra, novosti pri turnirskem delu).
Na zvezi smo skozi celo sezono skrbeli, da so se vnašali rezultati igralcev, ki so jih dosegali v
tujini, posledično smo v portal dodajali tuja igrišča, da je preračun lahko pravilno stekel.
Posameznikom, ki so nas kontaktirali, smo podali želene informacije glede njihovih trenutnih
hendikepov in ponovno preverili prenekateri že preračunan hendikep. Na voljo smo jim bili
tudi pri prvi registraciji v članski profil na golf portalu. Sproti smo v bazi posodabljali podatke
članov, na osnovi zahtevkov preko uporabniškega profila na portalu in s pomočjo spiskov
udeležencev tekmovanj (zahteva NIJZ).

3. COVID-19
Dnevno smo spremljali vsa dogajanja in odloke glede pandemije v RS. Glede na to smo pripravili
priporočila in navodila za golf igrišča ob začetku Covid obdobja. Ob pripravi smo redno spremljali
ukrepe, ki so jih predpisovali in izvajali v drugih evropskih državah, ter navodila, ki nam jih je
posredoval R&A glede prilagoditve Pravil golfa.
Naš predlog navodil in priporočil smo posredovali na NIJZ, ki jih je tudi uradno odobril in v
nekaterih delih dopolnil. NIJZ je pripravljena priporočila s strani GZS komuniciral na vse športne
zveze kot primer dobre prakse za odziv v Covid obdobju, prav tako je to izvedel OKS.
Glede posameznih točnih navodil in razlag sprejetih ukrepov smo redno komunicirali z NIJZ,
OKS, Vlado RS, Policijo, Ministrstvom za zdravstvo ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost
in šport ter se posvetovali celo z nekaterimi pravniki.
GZS ni pooblaščena, da sama razlaga vladne odloke zato smo vedno zaprosili odgovarjajoče
institucije in posredovali odgovore klubom in igriščem.
Ob uvajanju omejitev za izvajanje športa je bilo potrebno prestavljanje tekmovanj GZS (lige in
državna prvenstva), kar je povzročilo precej usklajevanja in aktivnosti.

3. JAVNI RAZPISI
Za leto 2020 smo se prijavili oziroma podali vlogo za sredstva Fundacije za šport in letnega
programa športa Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport.
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Na obeh razpisih smo bili uspešni in pridobili celo nekaj več sredstev kot v letu 2020. Pridobljena
sredstva so namenjan izključno pripravam in udeležbi tekmovalcev na Evropskih in svetovnih
prvenstvih. Koriščenje sredstev je možno samo ob predložitvi računov in bančnih izpiskov o
dejanski porabi sredstev.
Glede na kriterije, ki so v veljavi na teh razpisih, GZS ne more kandidirati za druga področja, ker ne
dosegamo predpisanih kriterijev oziroma ne dobimo točk, ki pa opredeljujejo ali je vlagatelj upravičen
do sredstev.
V letu 2020 smo tako dobili odobreno:
- Iz razpisa Fundacije za šport - 11.319,49 €
- Iz razpisa LPŠ - Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport - 44.628,00 €
4.

PROMOCIJA GOLFA
Ob sprostitvi nekaterih ukrepov smo pričeli z aktivnostmi za izpeljavo dneva slovenskega golfa
(DSG), ki smo ga zasnovali v drugačni obliki kot pretekla leta. DSG smo si letos zamislili kot dan
odprtih vrat za ne golfiste. To je zasnova projekta za naslednja leta. Celoten projekt DSG smo
koordinirali s PGAS in golf igrišči ter postavili izhodišča in pogoje za samo izvedbo. Pripravili smo
tudi ustrezno postavitev komunikacije in zagotovili širšo medijsko podporo.
V projektu septembra 2020 je bilo vključenih 10 lokacij po Sloveniji. Evidentiralo se je preko
300 novih potencialnih igralcev.
Nekaj povzetkov medijev povezanih z DSG:
https://sobotainfo.com/novica/sport/golf-v-pomurju-vse-bolj-priljubljen-sedaj-se-lahkopomerite-s-pravimi- golfisti/566801
https://www.delo.si/tag/dan-slovenskega-golfa/
https://www.24ur.com/novice/fit-24ur/golf-ze-dolgo-casa-ni-vec-rezerviran-za-bogateprimeren-je-tudi-za- druzine.html

Drugi projekt, ki smo ga pričeli postavljati je izboljšanje lastnih medijskih kanalov, sodelovanje s
slovenskimi mediji in pripravili temelje za izvedbo marketinških aktivnosti v letu 2021.
Pogovori, predlogi in zaključni sestanek so obrodili sodelovanje s športnim časnikom Ekipa, ki bo močno
podprl golf. Vsebine se v tiskani verziji časnika objavljajo vsak teden, vse taiste vsebine, kot tudi bolj
odmevni rezultati pa so vidni in za branje vsakomur dostopni na spletni strani Ekipe.
Promocija skozi medije:
A)
Dan slovenskega golfa: na dvanajstih igriščih je sodelovalo več kot 300 novih oz. bodočih
igralcev
Ekipa GZS je bila prisotna na dveh igriščih, objave in zapise z vseh igrišč smo objavili na naših medijskih
kanalih. Dobra izvedba projekta in odlična odskočna deska za leto 2021!
B)

Družbeni mediji golf zveze Slovenije
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- Facebook – dvig sledilcev za 15%, dvig števila objav za 200%. Na FB imamo skoraj 1500 sledilcev,
tedenski doseg pa seže tudi do deset tisoč ogledov. V zadnjih dveh mesecih je bilo objavljenih 135
različnih zgodb! Nekatere posamezne objave dosežejo več kot tisoč oseb. Na tem družbenem mediju
lahko v zadnjih mesecih najdete prav vse zgodbe, projekte, rezultate in fotogalerije tekmovanj s
slovenskih igrišč in igrišč na tujem, kjer so nastopali slovenski golfisti. Neposredna interakcija se je
povečala za okrog 400%.
- Instagram – vzpostavitev najbolj popularnega družbenega medija v zadnjih dveh letih. Trenutno
Instagram profilu GZS sledi 300 oseb. Med sledilci jih cca. 80% iz Slovenije ter 20% iz tujine. V zadnjih
dveh mesecih smo pripravili 76 objav.
- Spletna stran golfportal – članki in oris vseh pomembnejših dogodkov v Sloveniji in tujini (nastopi slo.
športnikov), Dan slovenskega golfa, Mednarodno prvenstvo Slovenije, Evropsko amatersko prvenstvo
za dekleta, Young Masters U18, Mladinsko ekipno evropsko prvenstvo za dekleta …itd.
C) Evropsko amatersko prvenstvo za ženske (igrišče Cubo): številne objave na družbenih medijih, video
intervju s častnim predsednikom EGE, Pierom Bechmannom, vzpostavitev kontaktov s tujimi
reprezentancami in igralkami, številni krajši video filmi na naših družbenih kanalih.
D) Profesionalne igralke: redni stiki z igralkami in njihovimi ekipami. Vsi turnirji pod drobnogledom na
vseh naših medijskih kanalih, kot posredovanje člankov (GZS) do slovenskih medijev. V zadnjih dveh
mesecih je vsak korak Ane Belac, Katje Pogačar in Pie Babnik zabeležen, objavljen in medijsko
izpostavljen. Odlično in pristno sodelovanje in komuniciranje z obeh strani!
Ob tem smo redno poročali o:
- dogajanju s turnirjev Symetra, Let in Let access;
- redno poročanje z vseh šolskih tekmovanj 2020;
- posredno obravnavanje in pomoč pri promociji posameznih projektov z igrišč ali klubov po
Sloveniji.
5.

TEKMOVANJA GZS
V letu 2020 smo uspeli kljub vsem omejitvam izpeljati skoraj vsa predvidena tekmovanja razen
tistih, ki so bila predvidena oktobra, kar pa zaradi omejitev ni bilo mogoče, saj so veljavnem
odloku vlade RS dovoljena tekmovanja za profesionalne športnike in športnike svetovnega,
perspektivnega in mednarodnega ranga (od amaterjev ima tak status v slovenskem golfu 5
športnikov/nic). V kolikor bodo razmere dopuščale bomo poskušali predvidena tekmovanja za
2020 izpeljati do pričetka naslednje sezone.
Aktivnosti, ki so bile izvedene glede tekmovanj:
- izdelava tehničnih normativov in lokalnih pravil za tekmovanja GZS;
- priprava koledarja in večkratno usklajevanje tekmovalnega koledarja GZS, ter
potrjevanje in usklajevanje terminov z igrišči;
- priprava razpisov, cen, zbiranje prijav, priprava štartnih list in deloma vnos rezultatov na
lokaciji za tekmovanja GZS;
- priprava lig 2020 in vodenje ligaških rezultatov;
- izpeljanih je do sedaj bilo:
- 8 krogov Šolskega tekmovanja (zaključeno)
- 4 krogi Slo Toura (ostane še eden)
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-

4 krogi Mid Am (ostane še 1)
5 krogov PT za seniorke (ostane še 1)
6 krogov PT za seniorje (zaključeno)
Državno prvenstvo za dečke in deklice do 14 l et
Mednarodno mladinsko prvenstvo
Mednarodno amatersko prvenstvo
Državno prvenstvo za seniorje in mid a materje
Državno prvenstvo za seniorke (za mid amaterke ni bilo prijav)
Evropsko posamično prvenstvi za amaterke
Državno prvenstvo v Match play-u

Pregled tekmovanj GZS
DP in Mednarodna tekmovanja
Mednarodno amatersko WAGR
Mednarodno mladinsko WAGR
Državno seniorke
Državno mid amaterke
Državno seniorji
Državno mid amaterji
Državno do 14 let
Državno klubsko ekipno in posamično WAGR
Državno v match play-u

Igrišče
Livada
Arboretum
Otočec
Otočec
Otočec
Otočec
Kranjska Gora
Cubo
Arboretum

TEKMA
Cubo
Trbiž
Ptuj
Livada

40

SLO TOUR 2020 (3 DNI) WAGR

ŠOLSKO TEKMOVANJE
tekma
Zlati Grič
Kranjska Gora
Trnovo
Olimje
Bovec (2 dni)
Radenci (2 dni)
Brdo
Lipica
POVPREČNO

Tekmovalcev
41
91
23
ni bilo prijav
33
8
20
48

udeležba
23
23
19
14
14
22
35
34
23

tekma
Arboretum
Ptuj
Livada
Cubo
Otočec
POVPREČNO

udeležba
45
46
59
51
ustavljeno
50

PT SENIORJI

PT SENIORKE
UDELEŽBA
71
53
54
59

TEKMA
Arboretum
Cubo
Ptuj
Trbiž
Stran: 6

UDELEŽBA
75
95
77
68

Golf zveza Slovenije /Slovenian Golf Association
Šmartinska 152, P.P. 4002
1000 Ljubljana, Slovenija

6.

Arboretum
Otočec
POVPREČNO

59
ustavljeno
59

PT Mid Am
Cubo
Arboretum
Ptuj
Otočec
Livada
POVPREČNO

54
54
56
odpovedano
ustavljeno
55

Otočec
Livada
POVPREČNO

74
70
77

SPLOŠNO DELO GZS

Za tekoče poslovanje in izvajanje vsakodnevnih nalog skrbita poslovna sekretarka in generalni sekretar
GZS. Delo je v letu 2020 potekalo v poslovnih prostorih GZS oziroma v času pandemije od doma. V času
pandemije in omejitev smo uporabljali za medsebojno komuniciranje sodobna informacijska sredstva.
Komunikacija GZS ni omejena samo na klube, redno poteka komunikacija z igrišči, z OKS-om, EGA,
ostalimi športnimi zvezami in državnimi institucijami. Dnevno prejmemo na GZS cca 50 elektronskih
sporočil, na katere je v veliki meri potrebno reagirati oziroma odgovoriti.
V letu 2020 je bilo veliko del z vnosom rezultatov slovenskih tekmovalcev iz turnirjev v tujini zaradi
novega načina obračunavanja WHS, saj je bilo potrebno v sistem vnesti in prej še pridobiti vse podatke
o igriščih, ter nato še dosežene rezultate po luknjah. Ker sistem predvideva, da se rezultati vnesejo še
isti dan do polnoči, je bilo to izvedeno tudi izven našega delavnega časa, tudi ob sobotah in nedeljah.
V nadaljevanju so taksativno prikazan glavna področja dela na GZS:
a) Izdaja računov za članarine;
b) Priprava dokumentov za računovodstvo (potni nalogi, obračuni udeležbe na tekmovanjih v
tujini);
c) Preverjanje stanja terjatev do klubov in igrišč, ter posredovanje opominov;
d) Priprava in izdelava pogodb z igrišči za uporabo golfportala in vodenja tekmovanj;
e) Podpora igriščem ob tekmovanjih med tednom in za vikende, skladno z ukrepi preprečevanja
širitve virusa priprava spiskov udeležencev s podatki za igrišča, ki so to želela;
f) Potrjevanje in pregled vnosa vseh turnirjev v portal;
g) Pomoč klubom pri menjavi članstev;
h) Posredovanje informacij o novem WHS HI sistemu;
i) Usposabljanje novih klubskih administratorjev,
j) Tisk in ponatis licenčnih kartic, za nekatere klube brez administratorja naročanje izkaznic;
k) Prijave naših tekmovalk in tekmovalcev na tekmovanja v tujini;
l) Priprava potrdil za status športnika;
m) Vnos rezultatov za namene kategorizacije za tekmovalce v popolnoma nov sistem OKS (nov
sistem in udeležba na usposabljanju);
n) Priprava usposabljanja (literatura-priročnik, prezentacija za predavanja) za vodje
Stran: 7
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tekmovanj, ki bi moralo biti marca v Lipici, vendar smo ga morali zaradi pandemije in ukrepov
odpovedati.

7.

VRHUNSKI TEKMOVALNI GOLF – DELO SELEKCIJ INREPREZENTANC

Letno poročilo o pripravah in tekmovanjih vseh selekcij GZS
A) Priprave v letu 2020
V letu 2020 smo izvedli zimske skupne priprave v mesecu februarju na golf igrišču Lignano, ki nudi
odlične pogoje za trening in tudi igrišče je vedno dobro urejeno. Zaradi slabšanja situacije s covid
virusom v Italiji smo že zadnji zimski trening kamp izpeljali v Sloveniji.
-

31.1.-3. februar – mladinska selekcija (7 tekmovalcev in tekmovalk)
6.-9. februar – članska selekcija (7 tekmovalcev in tekmovalk)
29.2.-1. marec – vse selekcije skupaj (16 tekmovalcev in tekmovalk)

Pred začetkom tekmovalne sezone smo imeli skupne zimske priprave planirane za Italijo, vendar smo
jih nato prestavili na golf igrišče Livada. Na pripravah je bilo prisotnih 20 tekmovalcev in tekmovalk, ter
4 trenerji.
-

7.-13. marec – vse selekcije skupaj (20 tekmovalcev in tekmovalk)

Trening kampe, smo s pomočjo golf igrišč, in zavzetostjo trenerske ekipe izvedli na zelo visokem nivoju.
Vsak dan smo začeli trening z jutranjo aktivacijo in nato opravili 3 urni trening na vadišču, ter nato
odigrali še 18 lukenj na golf igrišču. Dan smo zaključili z razteznimi vajami, ter se tako pripravili za
naslednji dan. Tekom dneva smo izvajali vaje na vadišču, izboljševali tehniko zamaha pri kratki in dolgi
igri ter tudi postopno vključili tekmovanja na vadišču in igrišču.
Planirane pripravljalne trening kampe za posamezno reprezentanco pred Evropskimi prvenstvi zaradi
preložitve tekmovanj na jesenske termine nismo izvedli.
B) Tekmovanja v letu 2020
V letu 2020 je bil koledar bistveno spremenjen zaradi korona virusa po celem svetu. Tako sta bili
odpovedali obe Svetovni prvenstvi, ki sta bili planirani za mesec oktober in nato je bilo odpovedano še
Evropsko ekipno mladinsko prvenstvo v Španiji.
a)

Evropsko individualno prvenstvo za ženske je gostilo golf igrišče Cubo, kjer je nastopila
članica Inja Fric in mladinke Barbara Car, Neža Šiftar, Lana Malek in Tijana Jovičevič Kovačič.
Najbolje od naših je nastopila Inja Fric (+3) in je na koncu zgrešila finale za 1 udarec. Barbara
Car (+6), Neža Šiftar (+8), Lana Malek (+20) in Tijana Jovičevič Kovačič (+24) so vse zaključile
izven finala, vendar dobile lepo izkušnjo iz tako velikega tekmovanja.

b) Evropsko individualno prvenstvo za moške je bil dvakrat prestavljeno in se ga ni udeležil
noben naš tekmovalec.

Stran: 8
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c) Moška reprezentanca se je udeležila Evropskega ekipnega prvenstva za moške, ki je bil
prestavljeno na mesec september na Nizozemsko. Ekipo so sestavljali Jan Hribernik, Jaka
Babnik, Luka Strašek in Jakob Balkovec, spremljal jih je trener Uroš Gregorič. Ekipa naših štirih
tekmovalcev je že po seštevni igri zaključila na 14. mestu s skupnim rezultatom +10 udarcev. V
match igrah je nato izgubila proti reprezentanci Belgije in Slovaške in tako zaključila na zadnjem
14. mestu, predvsem po slabem štartu vsak dan match igre.
d) Evropsko ekipno prvenstvo za mladinke je bilo tudi prestavljeno na Slovaško v mesecu
septembru. Nastopile so Barbara Car, Neža Šiftar, Lana Malek in Iza Bela Ivanko, spremljala sta
jih trenerja Matjaž Car ter Matej Dolenc. Igralke so zaključile na 15. mestu od 16 nastopajočih
ekip. Izgubile so proti reprezentanci Italije in Češke 2 proti 1 in bi lahko na pokazano igro tudi
obrnile rezultat v svojo korist.
e) European Young Masters je bilo tudi prestavljeno na drugo polovico avgusta, kjer so nastopili
naši reprezentanti Jaka Babnik, Leon Car, Barbara Car in Lana Malek. Odlično je igral Jaka
Babnik (+2) in zaključil na 5. mestu, Leon Car je slabše začel tekmovanje in igral bolje kasneje
ter tako zaključil na 27. mestu (+21). Med mladinkami je bila Barbara Car (+9) na 9. mestu in
Lana Malek (+26) na končnem 27. mestu. V ekipni razvrstitvi je naša reprezentanca dosegla 9.
mesto izmed 16 ekip.
8. KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKOV ‐ OKS
V novi kategorizaciji (1.9.2020) imamo sedaj 41 kategoriziranih športnikov s področja golfa:
1
3
1
13
23

SVETOVNI RAZRED
PERSPEKTIVNI RAZRED
MEDNARODNI RAZRED
MLADINSKI RAZRED
DRŽAVNI RAZRED

Stran: 9
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FINANČNO POROČILO ZA OBDOBJE 1- 10 LETA 2020
PRIHODKI
Plan prihodkov za leto 2020 je bil pripravljen primerno ambiciozno in sicer na nivoju, ki je za 8% presegal
realizacijo v letu 2019. Seveda je bil plan pripravljen pred izbruhom epidemije, ne zavedajoč se posledic, ki
jih bodo take okoliščine povzročile.
V primerjavi s takim planom za leto 2020 je v realizaciji prihodkov evidenten izpad vseh prihodkov iz
naslova oglaševanj in sponzorstev (planirano 50.000 eur), ni bilo realiziranih niti kakih pomembnejših
donacij. Ostale prihodkovne postavke so na standardnih letnih vrednostih (članarine, kotizacije, HCP
turnirji). Omeniti je potrebno povečan prispevek MIZKŠ v višini 44.628 eur (plan 36.000 eur). Planirana
dotacija (subvencija) R&A v višini 21.419,33 je bila namenjena kritju stroškov Evropskega prvenstva za
ženske v oktobru 2020. Neplaniran je bil tudi prispevek Olimpijskega komiteja Slovenije v višini 8.152,45
eur (namenjen za kritje stroškov kandidatke za OI K. Pogačar).
Torej planirani prihodki so bili v obdobju 1-10, 2020 realizirani v višini 255.139,22 eur oziroma 85%- no
glede na plan, ki je bil postavljen pred upoštevanja posledic epidemije.
ODHODKI
Odhodki so bili glede na plan realizirani le 72%-no. Bistveno so bili nižji stroški selekcij in reprezentanc in
sicer le 48%-no (manjša udeležba reprezentanc na evropskih prvenstvih, nižji stroški potovanj). Zaradi
znanih razlogov so bili nižji tudi stroški za mladinski, šolski in sploh tekmovanja GZS ter še nekateri drugi
stroški. V letu 2020 ni bila izdana tudi nobena številka revije Golf Slovenija, nižje so tudi še nekatere
stroškovne postavke, kar je razvidno iz priloženih preglednic.
PRIHODKI IN STROŠKI
V danih okoliščinah je GZS v prvih desetih mesecih realizirala prihodkov višini 255.139 eur (85% planiranih)
in odhodkov v višini 214.045 eur (72 % planiranih). Pozitivna razlika višini 41.039 eur je seveda namenjena
kritju pričakovane diskrepance med novimi ali tekočimi prihodki in stroški v zadnjih dveh mesecih leta
2020.
TERJATVE, OBVEZNOSTI IN LIKVIDNOST
Stanje terjatev se stalno spremlja in izvajajo se potrebne intervencije v kolikor so plačila nekaterih (klubov)
v zaostanku, kot standardno vsa leta. Večji saldo izkazan na kontu terjatve predstavljajo predvsem
nezapadle terjatve pa tudi terjatve iz naslova podpisanih pogodb z državnimi institucijami, ki se sukcesivno
realizirajo (plačila).
GZS nima zapadlih in neplačanih obveznosti, le- te poravnava v rokih, je seveda likvidna z saldom (na dan
pisanja tega poročila) v višini 35.253 eur in ne koristi kreditov pri bankah.
Tabela 1
PREGLED PRIHODKOV ZA LETO (1-10)
2020

VRSTA PRIHODKA
ČLANARINE
KOTIZACIJE
FUNDACIJA ZA ŠPORT
MIZKŠ - LPŠ
OKS-priprave na OI 2020
DOTACIJA R&A
DRUGI PRIHODKI (R&A ELAC)
DONACIJE IZ PRORAČ.
ŠTARTNINE
DONACIJE
OBRESTI IN DR.FIN.PRIH.
SPONZORIRANJE IN OGLAŠEVANJE

REALIZACIJA
31.12.2019
136.471,00 €
11.300,00 €
8.889,98 €
36.892,00 €
4.000,00 €
4.517,25 €
368,48 €
3.700,00 €
8.090,00 €
3.494,32 €
27.240,00 €

PLAN 2020
138.000,00 €
12.000,00 €
11.000,00 €
36.000,00 €
0,00 €
23.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
0,00 €
500,00 €
50.000,00 €

Stran: 10

REALIZACIJA 110/2020
136.015,00 €
12.000,00 €
11.319,49 €
44.628,00 €
8.152,45 €
0,00 €
21.419,33 €
415,90 €
2.700,00 €
250,00 €
0,47 €
0,00 €

PLAN 2020/REAL
REAL (12019
10)2020/PLAN 2020
101%
99%
106%
100%
124%
103%
98%
124%
0%
0%
22%
2142%
0%
81%
90%
14%
184%

0%
0%
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MONETIZACIJA spletne strani
STROKOVNO USPOSABLJANJE
ORGANIZACIJA IZPITOV
SOFINANC. OBLAČILA REPR.
HCP TURNIRJI
PRIHODKI IZMER IGRIŠČ
DRUGI PRIHODKI - EOHT(2019)
DRUGI PRIHODKI - organizacija ostalo
DRUGI PRIHODKI - SUBVENZIJA PIZ COVID
SKUPAJ PRIHODKI

0,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
18.000,00 €
2.500,00 €
0,00 €

430,27 €
3.270,48 €
2.706,57 €
15.995,00 €
8.000,00 €
3.668,65 €

300.000,00 €

279.034,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16.891,49 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.347,09 €
255.139,22 €

0%
61%
0%
113%
0%
0%

108%

0%
0%
94%
0%

85%

Tabela 2
PREGLED ODHODKOV ZA leto (1-10)
2020

VRSTE STROŠKOV
SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI

REALIZACIJA
2019

PLAN 2020

REALIZACIJA 1- PLAN 2020/REAL
10/ 2020
2019

REAL (110)2020/PLAN
2020

119.054,59 € 137.650,00 €
77.477,14 € 106.400,00 €

105.795,65 €

116%

77%

51.355,64 €

137%

48%

8.646,32 €

12.500,00 €

8.385,35 €

145%

67%

SM13 - TEKMOVANJA GZS

30.420,44 €

20.000,00 €

16.697,42 €

66%

83%

MEDN. TEKMOVANJA - EOHT, ELAC

SM11 - SELEKCIJE IN REPREZENTANCE
SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI

14.716,17 €

0,00 €

20.131,03 €

0%

SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG.

8.854,32 €

5.850,00 €

2.430,60 €

66%

42%

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER

1.050,74 €

2.600,00 €

88,08 €

247%

3%

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

SM16 - DELOVNA TELESA GSZ
SM17 - ZALOŽNIŠTVO
SM20 - SOFINANSIRANA OPREMA
NEPREDVIDENI STROŠKI - REZERVA
SKUPAJ STROŠKI

21.698,52 €

700,00 €

0,00 €

4.390,89 €

8.000,00 €

9.162,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

286.309,13 € 296.200,00 €

214.045,86 €

Stran: 11

0%
3%

0%

182%

115%

103%

72%
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Tabela3
PREGLED STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH za
leto (1-10) 2020

STROŠKI GZS
SM 10

SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI
UPRAVA
VZDRŽEVANJE RAČ.OPREME
GOLFPORTAL - VZDRŽEVANJE
TELEFON, INTERNET, POŠTA
NAJEMNINE
PIS.MAT.,STROK.LITER., kartice idr
POTNI STROŠKI in gorivo
PRIREDITVE, PROMOCIJA, skupščina
REPREZENTANCA

119.054,59 €
61.913,21 €
763,79 €
14.210,03 €
1.871,67 €
10.706,81 €
4.160,27 €

PLAN 2020
137.650,00 €
74.900,00 €
1.000,00 €
33.000,00 €
4.200,00 €
11.050,00 €
1.850,00 €
0,00 €

763,54 €
1.065,24 €

1.300,00 €
0,00 €

116%
121%

77%
76%

0,00 €
25.791,23 €
1.887,36 €
8.950,93 €

131%
232%
224%
103%

0%
78%
45%
81%

2.462,62 €

44%

133%

622,94 €
2.423,35 €

0%
122%

186%

0%
28%

58%
57%

2.000,00 €

STROŠKI TRŽENJA
AMORTIZACIJA

3.524,39 €
9.367,37 €

6.000,00 €

0,00 €
3.431,60 €

0%
64%

522,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

185,56 €

0,00 €

OBRESTI, TEČ.RAZLIKE
KOMBI-ZAVAR., CESTNINE, REGISTRACIJA…
SM11 - SELEKCIJE IN REPREZENTANCE
TRENERJI DOMAČI
TRENINGI /TESTIRANJA
PRIPRAVE NA TEKMOVANJA
PRIPRAVE NA OI
STROŠKI ZA TEKMOVANJIA

0,00 €

322,78 €

2.350,00 €

1.621,27 €

0,88 €

0%

114,00 €

0%

1.694,17 €

145%

72%

77.477,14 €

106.400,00 €

51.355,64 €

137%

48%

16.626,40 €

20.000,00 €

18.946,00 €

120%

95%

8.589,22 €

18.000,00 €

7.076,84 €

210%

39%

244,00 €

3.000,00 €

0,00 €

1230%

0%

61.000,00 €

8.152,45 €
17.180,35 €

0%
127%

28%

4.000,00 €
48.017,52 €

PRIJAVNINA IN KOTIZACIJA SENIORJI/KE
SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI

4.400,00 €
8.646,32 €

12.500,00 €

0%
8.385,35 €

KOORDINATORJI ŠOLSKEGA GOLFA

0,00 €

0,00 €

IZOBRAŽEVANJE

0,00 €

0,00 €

MEDŠOLSKA TEKMOVANJA

0,00 €

0,00 €

NABAVA GOLF OPREME

0,00 €

0,00 €

PRIROČNIK MGI

0,00 €

0,00 €

STROKOVNA POMOČ KLUBOM
SOFIN. MLADINSKIH TEKMOVANJ
SM13 - TEKMOVANJA GZS
DRŽAVNA PRVENSTVA

0,00 €

DSG
OSTALE PRIREDITVE

67%

37,00 €
12.500,00 €

8.348,35 €

145%

67%

30.420,44 €

20.000,00 €
9.500,00 €

16.697,42 €

66%

83%

8.551,20 €

103%

500,00 €

702,72 €

10.000,00 €

7.443,50 €
0,00 €
0,00 €

9.212,95 €
11.924,64 €
756,40 €

0,00 €

14.716,17 €

Stran: 12

20.131,03 €

90%
141%

84%
0%
0%

8.526,45 €
MEDNARODNA TEKMOVANJA EOHT
(2019), ELAC (2020)

145%

8.646,32 €

OSTALE PRIREDITVE (DAN SG)
POKALNA TEKMOVANJA

REAL (110)2020/PLAN
2020

105.795,65 €
57.150,69 €

STROŠKI DRUGIH STORITEV

POPR. VREDN.TERJATEV in ostali
prevr.odhodki

SM 13

PLAN
2020/REAL
2019

100,00 €
1.165,88 €

Nab.vrednost prod.blaga

SM 12

REALIZACIJA 110/2020

831,00 €
7.225,66 €

POPR.VSTOPNEGA DDV

SM 11

REALIZACIJA
2019

0%

74%
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SM 14

SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG.
TUJINA
DOMA

8.854,32 €
8.161,72 €
692,60 €

5.850,00 €
5.650,00 €
200,00 €

2.430,60 €
2.367,70 €
62,90 €

66%
69%
29%

42%
42%
31%

SM 15

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER
TUJINA
DOMA

1.050,74 €

2.600,00 €
600,00 €
2.000,00 €

88,08 €
0,00 €
88,08 €

247%

3%
0%
4%

2.500,00 €
2.500,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

0%

SM 16

1.050,74 €

SM16 - DELOVNA TELESA GSZ
HCP KOMISIJA

0,00 €

SODNIŠKA KOMISIJA

0,00 €

0,00 €

OSTALA DEL. ORG.

0,00 €

0,00 €

SM 17

SM17 - ZALOŽNIŠTVO
STROKOVNA LITERATURA
REVIJA GOLF SLOVENIJA

SM 20

SM20 - SOFINANSIRANA OPREMA
SKUPAJ

0,00 €

190%

21.698,52 €
6.445,98 €
15.252,54 €

700,00 €
700,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3%
11%
0%

0%
0%

4.390,89 €

8.000,00 €

9.162,09 €

182%

115%

286.309,13 €

296.200,00 €

214.045,86 €

103%

72%

Tabela 4
REKAPITULACIJA - IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (AJPES) ZA LETO 2018, 2019 IN STANJE NA DAN
31.10.2020
PRIHODKI
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI
SKUPAJ

2018(AJPES)

ODHODKI
POSLOVNI ODHODKI
FINANČNI ODHODKI
SKUPAJ
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJE
ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJE

2019(AJPES)

287.545,63 €
99,03 €
287.644,66 €

278.990,00 €
44,00 €
279.034,00 €

255.139,22 €

284.341,02 €
190,13 €
284.531,15 €

285.986,35 €
322,78 €
286.309,13 €

214.045,86 €

3.113,51 €

41.093,36 €
-7.275,13 €
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PLAN DELOVANJA GZS V LETU 2021
UVOD
Plan dela oziroma aktivnosti predstavlja tekoče poslovanje GZS, razvoj golfa, delo selekcij in reprezentanc,
mladinski golf, strokovno usposabljanje, informiranje in obveznosti, ki jih mora GZS izvajati glede na zakonska
določila, določila statuta GZS in mednarodnih predpisov s področja golfa. V nadaljevanju so opredeljene
aktivnosti.
GZS ni samo "zveza klubov", temveč predvsem institucija, ki ima tako po Zakonu o športu RS, kot tudi po
Nacionalnem programu razvoja športa vlogo in dolžnost, da poskrbi za priprave in nastope reprezentanc,
izobraževanje in licenciranje strokovnih kadrov ter organizacijo nacionalnih in mednarodnih tekmovanj.
Plan delovanja GZS je zasnovan na predvidevanju, da se bodo razmere glede pandemije umirile in se bo
delovanje GZS v letu 2021 lahko izvajalo v normalnih razmerah. V kolikor bodo razmere omejevale izvajanje
predvidenih aktivnosti, bo potrebno le te prilagoditi.

1.

TEKOČE POSLOVANJE – SPLOŠNE ZADEVE

Tekoče poslovanje zveze opravlja sekretariat zveze in po potrebi člani IO. Delo je vsakodnevno, nekatere
zadeve se rešujejo in opravljajo tudi izven uradnih ur in dni.
1.1 ODNOSI S KLUBI – ČLANI GZS IN OSTALE INŠTITUCIJE IN ORGANIZACIJE
A) Klubi:
-

Članarine – izdajanje izkaznic
Informiranje
Pomoč pri delovanju klubov
Priprava poročil in organizacija letne skupščine
Udeležba na skupščinah klubov (povabila) in predstavitve delovanja GZS
Vodenje HCP in spreminjanje HCP za člane članov GZS
Spreminjanje članstva “A” – “B”
Vnos rezultatov turnirjev v tujini.

B) Inštitucije :
-

PGA - Profesionalna zveza Slovenije
OKS - Olimpijski komite Slovenije
FŠ - Fakulteta za šport
IŠ - Inštitut za šport

C) Slovenska golf igrišča:
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-

Dogovori glede tekmovanj GZS
Dogovori glede pogojev treninga za člane reprezentanc
Dogovori glede izvedbe posameznih tekmovanj in pogojev
Strokovna pomoč pri izvedbi turnirjev
Strokovna pomoč pri primernem urejanju in označitvi igrišč.

1.2 INFORMACIJSKI SISTEM IN INFORMIRANJE:
-

Vsebinska strokovna pomoč pri izdelavi informacijskega sistema
Vzdrževanje podatkovnih baz podatkov o članstvu
Priprava predstavitvenih strani ob pomembnih tekmovanjih
Objave in napovedi pomembnih tekmovanj
Objava novic o tekmovanjih
Priprava sporočil za medije
Obveščanje o pomembnih tekmovanjih
Izdelava poročil o pomembnih tekmovanjih
Sodelovanje z novinarji in izjave za medije
Spremljanje medijskih zapisov na področju golfa
Priprava vsebine, oblikovanje in izdaja revije Golf Slovenija.

1.3 SPONZORIRANJE IN PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV:
-

Iskanje sponzorjev;
Priprava pogodb;
Usklajevanje pogodb;
Promocija sponzorjev;
Izdelava dokumentacije za sponzorje.

1.4 OSTALE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA GZS:
-

Finančno poslovanje zveze
Priprava sestankov predsedstva in skupščine
Priprava poročil za predsednika, IO, letna poročila, mednarodne organizacije
Izdelava statističnih podatkov GZS in tekmovanj
Priprava letnega proračuna
Izdelava strategije razvoja GZS
Predstavitve
Koordinacija komisij (tekmovalno tehnična, HCP, disciplinska)
Spremljanje strokovne literature in publikacij na področju golfa
Udeležba na strokovnih konferencah doma in v tujini
Vodenje celotne dokumentacije zveze.

1.5 SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI S PODROČJA GOLFA
EGA – evropska golf zveza; IGF – Mednarodna golf federacija; PGA – Evropsko združenje za profesionalni
golf; R&A – Razvoj golfa in pravila golfa
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2.

DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ

V okviru GZS delujejo sledeče komisije in sekcije:
-

Komisija za pravila golfa in amaterskega statusa
Hendikep komisija
Tekmovalna komisija
Sekcija slovenskih golf igrišč.

2.1 KOMISIJA ZA PRAVILA GOLFA
Aktivnosti na področju Pravil golfa v letu 2021
Komisija za Pravila golfa načrtuje in predlaga sledeče aktivnosti na področju Pravil golfa v letu 2021:
-

Nadaljevanje z izvedbo izobraževanja za nove igralce golfa. Komisija bo pripravila enotni program
izobraževanja, katerega naj bi uporabljali vsi sodniki golfa, ki ta program izvajajo s poudarkom na
etiketi (pravilih obnašanja), skrbi za igrišče in varnost na igrišču ter na praktičnem prikazu osnovnih
situacij.

-

Izvedba osvežitvenega seminarja oz. posvetovanja glede novih pravil v praksi za vse sodnike golfa, v
februarju oziroma v začetku marca 2021, najverjetneje v Arboretumu. Udeležba bo obvezna za
sodnike, ki aktivno sodijo na tekmovanjih GZS (Šolsko, SLO tour, MID-AM, Seniorji – Seniorke, vsa
državna in mednarodna prvenstva). V kolikor epidemiološka situacija tega ne bo dopuščala, bomo
poskusili seminar izvesti preko spletne povezave.

-

Razpis seminarja za nove sodnike golfa in možnost opravljanja izpita Level 2. Seminar bomo izvedli v
kolikor bo zadostno število prijavljenih in bo epidemiološka situacija to dopuščala. Seminar za nove
sodnike preko spletne povezave nima smisla, opravljanje izpita na ta način pa zaenkrat ni izvedljiv.

2.2 TEKMOVALNA KOMISIJA
Tekmovanja GZS 2021
Okvirni koledar tekmovanj je pripravljen, točni datumi se uskladijo z igrišči, cene naj bi ostale enake kot v 2020
(torej okrog 60,00 Eur).

Kratek povzetek sezone 2020 – izpeljana tekmovanja:
-

Šolsko je bilo izvedeno v 8 krogih, namesto 11 zaradi zakasnitve sezone zaradi situacije s korono.

-

Pokalno tekmovanje za seniorje – izpeljanih vseh 6 krogov in je bilo zaključeno (podelili tudi priznanja
po pošti).

-

Pokalno tekmovanje za seniorke – izpeljanih 5 krogov od 6; zadnjega bi še poskušali izpeljati pred
pričetkom nove tekmovalne sezone.
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-

Pokalno tekmovanje za Mid Am – izpeljani 3 krogi, 4. krog odpovedan zaradi slabega vremena in
mokrega igrišča, 5. krog ni bil izveden in se ga poskuša izpeljati pred začetkom nove tekmovalne
sezone. Tudi ni bilo zedinjene odločitve kapetanov glede finala.

-

Mednarodna in državna prvenstva so bila izpeljana v celoti.

Predlogi:
-

Predlagamo, da se obdrži sistem tekmovanj in prvenstev v enakem obsegu kot v 2020.

-

Šolsko tekmovanje (11 krogov), Slo Tour (5 krogov) , PT Seniorke (6 krogov) in PT Seniorji (6 krogov)
ostajajo kot je.

-

PT Mid Am bi mogoče zamaknili s petka na soboto, vendar je štart potem samo en, zjutraj. Če gremo
na sobote, moramo zagotoviti, da skupna cena ostane enaka letošnji. Letos smo uvedli prijave za
kosila. To bi obdržali tudi v prihodnje, seveda če bodo ukrepi dopuščali. Pri sestavi koledarja bi poskusili
speljati prve 4 kroge v prvi polovici leta.

-

Državna in mednarodna prvenstva kot so zapisana v koledarju. DP za seniorje in Mid Am smo že v
sezoni 2020 premaknili na vikend, enako bi v 2021, na pobudo nekaterih, poskusili s seniorkami in
midamaterkami.

-

Predlog pri finalu Mid Am – Ligaško tekmovanje se izvede v 6 krogih, bruto in neto ekipno in obe
kategoriji tudi v posamični razvrstitvi. Predlagamo, da ekipa, ki ima na posamezni tekmi prijavljenih
manj kot 6 tekmovalcev vendar vsaj 3, prav tako dobi točke. Do sedaj so dobili točke samo ekipe, ki so
imeli prijavljenih na posamezni tekmi vsaj 6 tekmovalcev. V ta namen bi bilo dobro, da se iz točkovanja
preide na sistem seštevanja doseženih rezultatov. S tem bi zagotovo pridobili še kakšen manjši klub.
V 2020 ženskih ekip ni bilo dovolj prijavljenih (samo 2) zato tekmovanja nismo organizirali. Treba bo
sprejeti odločitev kako v 2021 glede ženskih ekip. Predlagamo, da se jih pozove k prijavi in odločitev
sprejmemo na osnovi prijav, minimalno število 4 ekipe.

-

Finale Mid Am se izvede posebej, ne kot finale lige ampak kot Državno prvenstvo v Match Play-u za
midamaterje (tudi midamaterke). Tekmovanje naj bi bilo samostojno, dvodnevno (3 krogi),
predvidoma v septembru, vikend, lahko tudi petek in sobota. Doreči moramo kriterije, kdo se lahko
udeleži te tekme in število udeležencev, da lahko to speljemo v treh krogih.

-

Pred začetkom nove tekmovalne sezone (januar, februar) predlagamo sestanke (on line) s kapetani
posameznih sekcij.

2.3 HENDIKEP KOMISIJA
S 1.1.2020 je stopil v veljavo novi enotni Svetovni hendikep sistem, ki velja za vse svetovne nacionalne golf
zveze. Sistem smo uspešno implementirali s prvim aprilom 2020, ga pa moramo nadgraditi z aplikacijo na
mobilnih platformah. S tem bomo olajšali vnos doseženih rezultatov za spremembo hendikepa ob splošnemu
igranju.
Novi hendikep sistem je tesno povezan z izmero in oceno golf igrišč oziroma je to sestavni del sistema. V
Sloveniji so bila igrišča ocenjena pred več kot 10 leti, zato bi morali ponovno izvesti oceno za vsa igrišča.
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Pandemija je preprečila strokovno usposabljanje, ki je bilo predvideno v aprilu 2020 za vse evropske zveze.
Brez tega usposabljanja in natančne seznanitve z The USGA Course Rating System-om ne bo mogoče izpeljati
ocenjevana slovenskih igrišč.
Ko bo usposabljanje v letu 2021 omogočeno, bomo lahko sestavili ekipo, ki bo pridobila skozi izobraževanje
dovolj znanja, da lahko izvede ponovno oceno za vsa igrišča.
2.4 SEKCIJA SLOVENSKIH GOLF IGRIŠČ
V začetku leta 2020 so golf igrišča v Sloveniji prejela vabilo za včlanitev v GZS, s čimer postane vsako golf igrišče
samostojen član zveze in ima tudi svoj glas na skupščini GZS. Povod za to je bila neaktivnost predhodnjega
interesnega združenja golf igrišč, saj golf potrebuje enotnega sogovornika, ki bo aktivno in tvorno sodeloval
pri sprejemanju odločitev o razvoju golfa v Sloveniji. Ustanovljena je tudi sekcija golf igrišč, ki jo bo vodil eden
odpredstavnikov golf igrišč, ki ga bodo člani sekcije potrdili. Sekcija golf igrišč bo vpletena v vse razvojne in
izvedbene projekte, kjer je to potrebno, saj so golf igrišča ključni partner v vseh pogledih golfa. Do 1.12.2020
je s podpisano pristopno izjavo IO GZS sprejel kot člane 7 golf igrišč. Z ostalimi se nadaljujejo pogovori, da
pritopijo

čim

prej

in

še

dodatno

tvorno

prispevajo

k

razvoju

golfa

v

prihodnje.

2.5 PROJEKTNE SKUPINE
GZS bo podala pobudo in koordinirala, da se iz zainteresiranih posameznikov ključnih deležnikov v golfu (GZS,
golf igrišč, PGAS in strokovnih delavcev in golf klubov) sestavijo projektne skupine, ki bodo s pomočjo GZS
pripravljale in koordinirale evidentirane projekte (primer: Dan slovenskega golfa, aktivnosti za promocijo golfa,
golf v mestih, razvoj mladinskega golfa, iskanje sredstev za podporo projektom povezanih z razvojem golfa...).
Projektna skupina bo soodgovorna za pripravo in izvedbo potrjenih projektov.
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3.

RAZVOJ IN PROMOCIJA GOLFA

Izvajanje sprejete dolgoročne Strategija razvoja golfa v RS, ki je zgrajena okoli sedmih ključnih tem in
prednostnih nalog, za katere smatramo, da so osnovnega pomena za nadaljnji razvoj in zahtevajo usklajeno
ukrepanje vseh vpletenih akterjev v slovenskem golfu – od klubov do zveze in ostalih neprofitnih in profitnih
organizacij na nacionalni in lokalni ravni.
V letu 2021 bomo aktivno delovali na sledečih ključnih aktivnostih:
3.1 DAN SLOVENSKEGA GOLFA
V duhu aktivnosti za promocijo golfa in pridobivanja novih igralcev, se je v 2020 postavila platforma pod
imenom Dan slovenskega golfa. Ta združuje aktivnosti promocije golfa in vabila novim igralcem na čim večjem
številu golf igrišč po Sloveniji na isti dan. Akcija se je uspešno prvič izvedla v septembru 2020. V načrtu je, da
se bo izvajala dvakrat letno in sicer v začetku sezone in proti koncu sezone. Dogodek v 2020 je dokazal, da je
zanimiv tako za nove potencialne igralce, kot tudi za medije, ki so v letu 2020 zaradi hkratne pojavnosti
dogodka na področju celotne Slovenije o tem veliko pisali. To še dodatno pomaga pri pojavnosti športa v
splošni javnosti in prispeva k dvigu zanimanja. Ob tem je ključno poudariti, da smo najbolj učinkoviti promotorji
golfa prav golfisti sami, saj nam naši prijatelji in znanci z večjim zaupanjem prisluhnejo, ko promoviramo golf,
kot objavam v medijih. Vsi elementi skupaj predstavljajo ključ do uspeha. Nadaljevali bomo s pobudami tako
medijem kot golfistom, da v ta šport vabimo širše množice.
3.2 PROMOCIJA GOLFA V VEČJIH SLOVENSKIH MESTIH
Golf želimo pripeljati med ljudi in ne samo ljudi na golf igrišča. V načrtu imamo promocijo golfa v večjih
slovenskih mestih, ki imajo v svoji bližini golfsko infrastrukturo. Taki dogodki bi bili enodnevni, vključili bi PGA
Slovenije z njihovimi strokovnimi kadri, golf igrišča in vadišča iz bližnje okolice, ter seveda golf klube iz tega
okolja.
GZS razpolaga z dvema šotoroma za varno izvajanje takih aktivnosti in potrebno opremo, ki jo po potrebi tudi
dostavi. Polega prikaza osnovnega golf udarca s katerim damo možnost vsem, da vzamejo v roke golf palico in
poskusijo zamahniti, bi izkoristili priložnost in predstavili bližnja golf igrišča in klube ter možnosti
organiziranega ali individualnega učenja golfa (tečaji).
Za namen promocije in predstavitve golfa bomo pripravili letake, ki bodo namenjeni obiskovalcem in bodo
vsebovali vse relevantne informacije, povezane s trenutnim okoljem, kjer bo prestavitev potekala (izvajalci
usposabljanja, golf igrišča, klubi).
V letu 2021 bi to izvedli v Ljubljani, Kranju, Novem mestu in Mariboru. V kolikor bi ugotovili, da je tak način
uspešen, bi to izvedli lahko tudi v manjših mestih, predvsem pa tam, kjer obstaja golf infrastruktura.
Pobuda in koordinacija za izvedbo dogodka bo dana s strani GZS, izvedbo pa bodo prevzeli prej omenjeni
partnerji (strokovni delavci, golf igrišča, klubi).
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4.

TEKMOVANJA V OKVIRU GZS

Predviden obseg tekmovanj GZS v letu 2021 ostaja enak kot v letu 2020. K temu moramo dodati še izvedbo v
2020 prestavljenega (zaradi pandemije) mednarodnega tekmovanja European Olympic Hopes Trophy.
Tekmovanje je dogovor med Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško in Slovenijo o organizaciji tega ekipnega
tekmovanja za mladince in mladinke do 16 let. Do sedaj so tekmovanje gostile po 2 leti Madžarska, Slovaška,
Češka in v letu 2019 Slovenija.
Pregled predvidenih tekmovanj v organizaciji in izvedbi Golf zveze Slovenije.

Št.
tekmovalnih
dni

Pokalna tekmovanja

Št.
tekmovalnih
dni

MEDNARODNO AMATERSKO PRVENSTVO SLO

4

MID AM - POKALNO

6

DRŽAVNO KLUBSKO IN POSMEZNO

3

SENIORJI - POKALNO

6

MEDNARODNO MID AMATERSKO SLO

3

SENIORKE - POKALNO

6

MEDNARODNO MLADINSKO PRVENSTVO SLO

3

SLO AM

15

DRŽAVNO PRVENSTVO DO 14 LET

2

ŠOLSKO TEKMOVANJE

12

MEDNARODNO PRVENSTVO SLO ZA SENIORJE

3

SKUPAJ

45

MEDNARODNO PRVENSTVO SLO ZA SENIORKE

3

EOHT

6

DRŽAVNO PRVENSTVO MATCH PLAY

3

SKUPAJ

30

Mednarodna in državna prvenstva Slovenije

ŠOLSKO
TEKMOVANJE

SLO TOUR

MIDAMATERJI

SENIORKE

SENIORJI

1 dan marec

3 dni marec

1 dan april.

1 dan, april

1 dan, april

1 dan 1/2 april

3 dni april

1. dan maj

1 dan, maj

1 dan, maj

1 dan 2/2 april

3 dni maj

1 dan junij

1 dan, junij

1 dan, junij

1 dan 1/2 maja

3 dni avgust

1 dan julij

1 dan, julij

1 dan, julij

1 dan 2/2 maja

3 dni september

1 dan avgust

1 dan, avgust

1 dan, avgust

1 dan september

1 dan, september

1 dan, september

1 dan 1/2 junija
1 dan 2/2 junija
1 dan 1/2 julija
2 dni avgust
2 dni 1/2 septembra
1 dan 2/2 septembra
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MEDNARODNA / DRŽAVNA PRVENSTVA

Datum

Igrišče

Število
lukenj

Krogi

Opomba

MLADINSKO DO 14 LET

24. – 25.7.

TBA

36

2

Državno

Mednarodno MLADINSKO U18 **

18. – 20.6.

Arboretum

54

3

Mednarodno

Državno prvenstvo RS & klubsko ekipno**

avgust

TBA

54

3

Državno

Mednarodno za amaterje **

13. - 15.5.

Livada

72

4

Mednarodno

Mednarodno za amaterke **

13. – 15.5.

Livada

72

4

Mednarodno

SENIORJI in MID_AMATERJI

21. – 23. 5.

TBA

54

3

Mednarodno

SENIORKE in MID_AMATERKE

junij

TBA

54

3

Mednarodno

DRŽAVNO PRVENSTVO V MATCH PLAY**

marec

TBA

54

3

Državno

** Tekmovanje šteje za amatersko svetovno jakostno lestvico WAGR
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5.

USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN NOVIH GOLFISTOV

Poleg uveljavljanja in izvajanja novih programov usposabljanja (glede na določila Zakona o športu in Pravilniku
o usposabljanju strokovnih delavcev) bomo v letu 2021 organizirali usposabljanje za naziv »strokovni delavec
v golfu II«, dokončali usposabljanja za »strokovni delavec v golfu I« ter izpeljali načrtovano usposabljanje za
Vodje tekmovalnih komisij.
5.1 USPOSABLJANJE »VODJE TEKMOVALNIH KOMISIJ«
V začetku leta 2020 smo razpisali seminar za usposabljanje Vodij tekmovalnih komisij, ki bi ga morali izvesti
marca 2020 v Lipici. Odziv klubov in igrišč je bil zelo dober saj se je prijavilo skoraj 30 oseb. Pandemija je
onemogočila izvedbo, zato bomo izpeljali usposabljanje v letu 2021.
5.2 USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V GOLFU
V letu 2021 planiramo s pričetkom strokovnega usposabljanja za naziv Strokovni delavec II., športno
treniranje - golf. Usposabljanje obsega 24 izpitnih obveznosti, v skupnem obsegu 235 ur praktičnih in
teoretičnih predavanj. Na usposabljanje se lahko prijavijo vsi kandidati, ki izpolnjujejo spodnje kriterije:
-

imeti strokovni naziv Strokovnega delavca I – športno treniranje – golf,
imeti vsaj 2 leti športno pedagoških izkušenj z učenjem golfa,
imeti veljaven aktiven hendikep indeks 4,5 ali bolje (amaterji) oz. član PGA Slovenije (profesionalci).
Na usposabljanje se bo naši oceni prijavilo 10 slušateljev.
Usposabljanje bo potekalo v letu 2021 in 2022 v zimskem času, ko so slušatelji manj obremenjeni z
izvajanjem poklicnih obveznosti, v kolikor bodo razmere dopuščale izvedbo strokovnega usposabljanja v
predavalnicah in na golf igriščih.
Strokovno usposabljanje je financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske
unije in ga izvajamo v sodelovanju z Olimpijskem komitejem Slovenije. Predvideni stroški, ki so pokriti, so
honorarji predavateljev, najem prostorov, kilometrine in manjša pogostitev. Honorar za predavatelja je
omejen na 75€/uro za predavatelje z mednarodno referenco in 35€/uro za ostale predavatelje. Predavatelji
imajo običajno veliko višje postavke in zato nekaterih predavateljev ni možno dobiti oz. jim je potrebno
ponuditi višjo urno postavko – predlog vsaj 50€/uro.
Stroški, ki niso pokriti iz zgornjega vira so:
•
•
•
•

organizacija strokovnega usposabljanja (komuniciranja s predavatelji, OKS, slušatelji, priprava
dnevnikov in urnikov predavanj)
stroški skupinskih opravljanja izpitov
stroški individualnih izpitov
dodatni stroški predavateljev
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6.

MLADINSKI GOLF

Razvoj mladinskega golfa je prioriteta za razvoj tekmovalnega golfa. GZS bo tudi v 2021 sofinancirala mladinska
in šolska tekmovanja v višini 70% startnin in igralnin. Strokovno vodstvo reprezentanc (vsi trenerji) bodo kot
do sedaj na razpolago golf klubom pri načrtovanju in izvajanju klubskih mladinskih treningov v kolikor bodo
izrazili željo, da sem jim nudi strokovna pomoč.
Pregled števila mladincev in mladink po klubih in kategorijah, ki so se udeleževali mladinskih tekmovanj v

KLUB

MLADINCI

MLADINKE

Šol. Dečki

Šol. Deklice

SKUPAJ

letu 2020.

1

RACMAN GK

4

6

6

6

22

2

GK ARBORETUM

6

1

5

4

16

3

GK PTUJ

4

5

3

12

4

GK GRAD OTOČEC

2

6

1

9

5

GK TRNOVO

2

2

5

6

GK ZLATI GRIČ

3

7

GK BLED

3

8

G&CC TREBNJE

1

9

G&CC LJUBLJANA

10

GK LIPICA

11

GK MORAVSKE TOPLICE

1

12

GK A Podčetrtek

2

13

GK KRANJSKA GORA

14

GK SLOVENSKA BISTRICA

1

1

15

GK VELENJE

1

1

SKUPAJ

1

4

1

3
2

1
2

1

2

1
1

10

30

2
2

1

24

2

20

1

84

Iz podatkov je razvidno, da se z mladinskim golfom načrtno ukvarja relativno malo golf klubov. V večini
primerov so to klubi z večjim številom članstva, GZS ne izvaja programov mladinskih šol na terenu, saj je to v
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izključni domeni klubov. Lahko pa GZS pomaga z izdelanimi programi in pri promociji vključevanja mladih v golf
v določenih okoljih, ki imajo za to pogoje. V letu 2021 bomo organizirali posvet s klubi, ki izvajajo oziroma bi
se želeli bolj aktivno vključiti v razvoj mladinskega golfa.
GZS je že v preteklih letih skupaj z OKS izvajala promocijo golfa na mladinskih prireditvah in v osnovnih šolah.
Te aktivnosti načrtujemo tudi v letu 2021 skupaj z OKS v kolikor pa bodo izrazili željo tudi klubi, jim bomo nudili
pri temu pomoč pri organizaciji in izvedbi posameznih promocijskih dogodkov.
Poleg aktivnosti promocije mladinskega golfa načrtujemo tudi seminar za organizatorje in izvajalce mladinskih
programov v klubih, seveda pa ne smemo pozabiti, da se v tak projekt vključijo tudi slovenska golf igrišča, ki
nudijo infrastrukturo in bi morala pri temu aktivno sodelovati.
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7.

DELO SELEKCIJ IN REPREZENTANC GZS 2021

7.1 PLAN TRENING KAMPOV IN TESTIRANJ
Bazično-pripravljalno obdobje: november 2020 -februar 2021
Še pred strogimi ukrepi smo opravili golfska testiranja z vsemi selekcijami, kjer smo opravili video analizo vseh
delov golf zamaha in tudi analizo leta žogice pri kratki ter dolgi igri. Telesna testiranja smo izvedli v sodelovanju
s Fakulteto za šport. Na podlagi rezultatov bo trenerska ekipa izdelala programe vadba za zimsko obdobje.
Z reprezentančnimi pripravami na tekmovanja bomo začeli takoj ko bo to mogoče, planirano v januarju 2021.
V letu 2020 je bilo izvajanje treningov in delno tudi tekmovanj delno onemogočeno zaradi preprečevanja
širitve okužbe s Covid virusom, zato bo potrebno obseg treningov skoncentrirati v drugem delu bazičnega
obdobja.
Za začetek meseca marca predlagamo organizacijo Državnega prvenstva v match igri, da bodo vsi lahko
potencialni igralci in igralke vadili preko zime.
Da bomo pripravili selekcije za prihajajoča tekmovanja, bodo v ta namen potekale intenzivnejše priprave v
prvih mesecih leta 2021.
-

januar - 3 dni priprav (severni del Italije oz. Slovenija),

-

februar – 2 x 3 dni priprav (severni del Italije oz. Slovenija),

Treninge bomo izpeljali na golf igriščih, ki bodo najbolj primerna – vsekakor pa blizu doma. Namen trening
kampov je nadaljevanje tehničnih sprememb na zunanjih vadiščih, saj preko zime večina reprezentantov vadi
v notranjih dvoranah. Hkrati povežemo trening na vadišču z igro na golf igrišču.
Predtekmovalno obdobje: marec-april 2021
Še pred začetkom drugih tekmovanj bomo opravili še predtekmovalni 7 dnevni trening kamp na odprtih golf
igriščih v Italiji.
-

marec – 7 dni priprav (severni del Italije oz. Slovenija),

Na predtekmovalnem trening kampu uvajamo igralce na prva večja tekmovanja in veliko igramo na golf igrišču.
Konec meseca marca bo tako prvo tekmovanje na državni ligaški ravni in nato še eno v mesecu aprilu. Pred
začetkom tekmovalnega obdobja planimo še dodaten trening kamp v Sloveniji, kjer bo prisotna celotna
selekcija in jo tako pripravimo na prihajajoč vrhunec tekmovalne sezone.
-

april – 3 dni priprav (Bled)

Tekmovalno obdobje: maj-september 2021
V tekmovalnem obdobju bodo tekmovalci in tekmovalke igrali največja tekmovanja v tujini in Sloveniji.
Vrhunec tekmovanj predstavljajo Evropska prvenstva, ki se igrajo v mesecih junij in julij. Poleg teh tekmovanj
igrajo še mnoga mednarodna mladinska in članska prvenstva v Evropi in ostala mednarodna tekmovanja.
Pred Evropskimi ekipnimi prvenstvi bomo imeli še dodatne priprave za igralce in igralke, ki bodo nastopile na
teh prvenstvih.
-

juniji – 3 dni priprav (Bled)
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Namen priprav je vadba match igre, ki se igra na samih tekmovanjih ter dodatno združiti ekipo pred
tekmovanjem. Hkrati bomo še dodatno dvignili pripravljenosti pred samim prvenstvom.
Po tekmovalno obdobje: oktober 2021
V mesecu oktobru se zaključijo vsa mednarodna tekmovanja in tekmovanja v Sloveniji. Konec meseca oktobra
bomo ponovno izvedli golfska in telesna testiranja, kot jih izvajamo že zadnjih 10. let.
-

Oktober - 1 dan – golfska testiranja

-

Oktober - 1 dan – telesna testiranja

7.2 PLAN TEKMOVANJ
Največje tekmovanje v prihajajočem letu so Olimpijske igre na Japonskem, kjer imamo tri potencialne
kandidatke za nastop in sicer Katjo Pogačar, Ano Belac in Pio Babnik. Kvalifikacijski kriterij za nastop je uvrstitev
na svetovni rang lestvici Rolex in se zaključi konec meseca junija.
Za člane amaterskih selekcij bodo največja tekmovanja v prihodnjem letu Evropsko ekipno prvenstvo za
članice, člane v diviziji II. In mladince v diviziji II. ter individualna prvenstva za člane, članice in mladince U16.
Evropska prvenstva se bodo po planu igralo v mesecih junij in julij.
V letu 2021 bodo potekala spodnja tekmovanja, kjer bodo nastopile reprezentance Golf zveze Slovenije.
V letu 2021 so planirana naslednja prvenstva v okviru Golf zveze Slovenije.
Olimpijske igre
4.-7.8. Olimpijske igre - ženske

Kasumigaseki CC (Japonska)

Evropska ekipna prvenstva
6.-10.7. Evropsko ekipno prvenstvo za članice

Royal County Down GC (Irska)

7.-10.7. Evropsko ekipno prvenstvo za člane divizije II.

Estonian G&CC (Estonia)

7.-10.7. Evropsko ekipno prvenstvo za mladince divizije II.

Estonian G&CC (Estonia)

Evropska individualna prvenstva
23.-26.6. Evropsko individualno prvenstvo za člane

Golf du Meduc Resort (Francija)

21.-24.7. Evropsko individualno prvenstvo za članice

Alwoodley GC (Anglija)

22.-24.7. European Young Masters

Vierumaki Cooke (Finska)

Ostala EGA tekmovanja
September

Duke of York

Royal Liverpool (Velika Britanija)

20.-23.9.

Evian Championship Junior Cup (U14)

Evian Resort GC

Ligaška tekmovanja
-

Slo Tour
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7.3 DOBRE SPREMEMBE V LETU 2020 IN MOŽNE IZBOLJŠAVE V LETU 2021
Zimski trening kampi so bili izpeljani po planu in združevali telesno, tehnično in taktično pripravo. Za člane
selekcij so bili brezplačni, izjema pripravljalni trening kamp (7 dni) ko so delno plačali svoje stroške.
Nov opremljevalec oblačil Ping, izredno kvalitetno oprema, ki so jo vsi člani reprezentance dobili brezplačno.
V prihodnje razmisliti o zmanjšanju velikosti logotipa na oblačilih.
Na ekipna evropska prvenstva so ekipe odšle 3 dni pred tekmovanjem, da so se lahko privadili na novo golf
igrišče. Na tekmovanjih sta bila prisotna dva trenerja. Tekmovalci in tekmovalke so imeli plačane vse stroške.
Vsi člani selekcij so prejeli paket Titleist & Foot Joy (golf čevlji, rokavice, golf žogice).
Dodatni predlogi za v prihodnje:
Vključiti v proces skupnih priprav tudi psihološko pripravo za golfiste, kot enega od gradnikov trenažnega
procesa.
Zaradi preložitve ekipnih tekmovanj na konec sezone, smo morali letos izjemoma izpustili planirane skupne
priprave. Predlog je, da se naredijo priprave vsaj 14 dni pred samim tekmovanjem – da lahko dvignejo
pripravljenosti do samega tekmovanja.
Igralci in igralke trenutno ne nastopajo na tekmovanjih z reprezentančno golf torbo - predlog opremljevalec
Ping.
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7.4 TEKMOVALNE SELEKCIJE 2021

Profesionalna ekipa
Moška ekipa

Ženska ekipa

Anže Leskovar

Pogačar Katja

Mark Trnovec

Belac Ana
Babnik Pia
Banovec Nastja
Moška in ženska selekcija

A selekcija - moški

B selekcija – moški

A selekcija – ženske

B selekcija - ženske

Hribernik Jan

Slavec Vid

Šiftar Neža

Fric Inja

Štirn Žan Luka

Čurič Martin

Ječnik Lara

Jovičevič Kovačič Tijana

Naglič Luka

Pogorelčnik Hojnik Nik

Burkelca Vojteh Kristjan

Popovič Max

Hana Mirnik

Strašek Luka
Štirn Gal Patrik
Strašek Žiga
Potočar Vid
Mladinci in mladinke – U18
A selekcija - mladinci

B selekcija – mladinci

A selekcija – mladinke

B selekcija - mladinke

Babnik Jaka

Bezenšek Tomi

Car Barbara

Ivanko Iza Bela

Balkovec Jakob

Dobnik Li Tom

Malek Lana

Babnik Žiga
Golob Max
Čirič Jan
Gabrovšek Gal Luka
Tomšič Čop Nejc
Mladinci in mladinke – U15
A selekcija - mladinci

B selekcija – mladinci

Car Leon

Svetek Zgonec Timon
Meze Matej
Bohinc Tim
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8.

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA GZS ZA 2021

8.1 SPLETNA STRAN, FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE
Osnovna dejavnost delovanja GZS v internem komuniciranju je uporaba lastnih medijskih oziroma družbenih
kanalov. Spletna stran je osnova in zrcalna slika delovanja krovne organizacije. Sčasoma si želimo, da bi bila
stran uporabna za vse, ki igrajo in jih zanima golf (novice, intervjuji, izjave, fotografije, komentarji itn.), poleg
rednega pregledovanja rekreativnih golf turnirjev. Oba kanala družbenih medijev lepo in izrazito rasteta
(facebook in instagram) ter sta veljavna in kredibilna informativna kanala GZS. Zagotovo bomo uresničili tudi
youtube kanal, ki bo vsebinsko namenjen poučevanju in golfskemu izobraževanju.
Dodan primer: če je največji doseg v tem trenutku osem tisoč bralcev, je to trenutni potencial, ki se iz meseca
v mesec dviguje. Potencial je izjemno visok.
8.2 NEWSLETTER GZS
Številčni adremi, ki šteje okvirno 2000 elektronskih poštnih naslovov vseh deležnikov, ki soustvarjajo in
spremljajo slovenski golf, bomo postregli z rednim obveščanjem o vseh golfskih dogodkih, rezultatih,
posameznih sklepih odborov GZS, zanimivostmi s posameznih igrišč, izobraževanjem in nasveti s področja
športa (fizična in psihična priprava, prehrana, kondicija). Vsekakor je želja, da naše delo spremlja čim večje
število ljudi ter nam hkrati bogati ideje in ustvarjanje v svetu golfa).
Newsletter (obveščanje prek mailov) ni obvezno in se na željo posameznika lahko umakne takoj (unsubscribe).
8.3 MEDIJI
S slovenskimi mediji se aktivno ukvarjamo in plod sodelovanja so številni članki v vseh večjih slovenskih tiskanih
in spletnih medijih. Za večjo odmevnost in prisotnost golfa so najbolj zaslužni Ekipa, Siol.net in 24ur.com.
Zgleden odnos do športa je pokazal tudi Dnevnik, posamezni članki so našli svoj prostor še v Delu, Slovenskih
novicah ter Primorskih novicah. To so le podatki za večje slovenske medije.
V letu 2021 načrtujemo še bolj obsežno akcijo, ki bo nadgradila delo PR-ja GZS ter pojavljanje golfa v večini
slovenskih medijih.
8.4 DRUŠTVO ŠPORTNIH NOVINARJEV
DŠNS je eno od bolj priznanih cehovskih društev na svetu. Slovenski predsednik DŠNS Jože Zidar je član
mednarodnega izvršnega odbora (AIPS), člani IO DŠNS pa v rokah držijo prireditev Športnik Leta in Hram
slovenskih športnih junakov. Podpredsednik DŠNS je Gašper Bolhar, ki se je letos zavzel in s 100% podporo
članov IO, poskrbel, da je Ana Belac kandidatka za športnico leta 2020. To je priznanje slovenskemu golfu ter
dokaz o ustvarjalnemu in povezovalnem delu celotne ekipe GZS.
Prireditev letos žal ne bo v Cankarjevem domu, ampak bo zaradi pandemije le v prenosu na TV Sloveniji. Torej
je GZS dosegla, da bo golf imel precejšnjo težo tudi na nacionalni televiziji.
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8.5 DAN SLOVENSKEGA GOLFA (PROJEKT)
Prva izvedba in uresničitev ideje GZS, s pomočjo klubov in lastnikov igrišč, je pritegnila okrog 300 novih
golfistov. Vse je odvisno od delovanja in nadaljevanja strategije po posameznih igriščih, a bosta dva tovrstna
dogodka v letu 2021 zagotovo še okrepila številčnost v slovenskem golfu. Za DSG bomo okrepili komunikaciji
pri izvedbi projekta in na dotična dneva povabili slovenske novinarje in tudi znane medijske osebnosti.
8.6 MEDIJSKI DAN GOLFA
Na izbranem igrišču bo GZS organizirala dan za slovenske medije. Sodelovali bodo tudi slovenski učitelji golfa
(PGA Slovenija), vodstvo GZS, kdo od najboljših slovenskih golfistov in predstavniki slovenskih medijev.
Želja je, da se predstavniki medijev v golfskem svetu počutijo domače, hkrati pa jim omogočimo dobro
predstavitev športa ter jih navdahnimo za igranje golfa v prihodnje. Povabljeni s strani GZS bodo na voljo za
vsa vprašanja in nasvete.
V prihodnje bi storili korak naprej in medije povabili na tečaj golfa ter ob koncu sezone še na medijski turnir,
ki ga lahko tudi označimo kot Državno prvenstvo slovenskih medijev. V krajši preteklosti so bili podobni projekti
videni v košarki, tenisu, nogometu, alpskem smučanju in smučarskih tekih.
8.7 TEČAJ GOLFA – MEDIJI
Z dobro voljo in posluhom izbranih igrišč, bi lahko, po medijskem dnevu golfa, povabili predstavnike medijskih
hiš na tečaj in s pomočjo učiteljev golfa pomagali do znanja s katerim bi golf lahko začeli igrati. Zaradi
poznanstva in poslovnega sodelovanja v preteklosti, bi lahko k temu precej pripomogla Žiga Bojc in Gašper
Bolhar.
8.9 GZS – TEKMOVALCI (-KE)
Za vidnejši napredek pri medsebojnem komuniciranju med GZS in tekmovalci, ki so razpršeni po svetu in po
Sloveniji, smo poskrbeli v zadnjih mesecih. V letu 2021 bomo poskrbeli, da se slovenski golfisti nikakor ne bodo
počutili pomembne le sami sebi, pač pa bomo skrbeli za njihovo pojavljanje, promocijo in iz dneva v dan večjo
prepoznavnost na slovenskih tleh. Prav tako bomo redno komunicirali z ekipami, ki skrbijo za tekmovalce.
Slovenska golfska javnost bo imela priložnost spoznati naše tekmovalce, ne samo na turnirju, pač pa tudi na
treningih ter spoznati njihov način priprav, razmišljanja in v ožji obliki življenja samega.
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9 PRORAČUN ZA LETO 2021 OBRAZLOŽITEV

Proračun za leto 2021 je pripravljen na podlagi plana dela v letu 2021 in predvidenih prihodkih v letu 2021.

STROŠKOVNA MESTA

PLAN 2021

SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI
SM11 SELEKCIJE IN REPREZENTANCE
SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI
SM13 - TEKMOVANJA GZS
SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG.
SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER
SM16 - DELOVNA TELESA GSZ
SM17 - ZALOŽNIŠTVO
SM20 - SOFINANSIRANA OPREMA
NEPREDVIDENI STROŠKI - REZERVA
SKUPAJ

129.210,00 €
104.900,00 €
12.000,00 €
28.560,00 €
4.800,00 €
3.400,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €
5.500,00 €
1.500,00 €
303.870,00 €

RAZLIKA = PRIHODKI MINUS STROŠKI

4.630,00 €

VRSTA PRIHODKA
ČLANARINE
FUNDACIJA ZA ŠPORT
MIZKŠ - LPŠ
DONACIJA R&A
ŠTARTNINE
OBRESTI IN DR.FIN.PRIH.
SPONZORSTVO IN TRŽENJE
STROKOVNO USPOSABLJANJE
PRIDOBITEV HENDIKEP INDEKSA
VPIS REZULTATOV TURNIRJI - IGRIŠČA
DRUGI PRIHODKI R&A ZA TEKME
DONACIJE
PRIHODKI IZMER IGRIŠČ
DRUGI PRIHODKI
OKS-priprave na OI 2020*
SKUPAJ PRIHODKI

PLAN 2021
150.000,00 €
11.000,00 €
44.000,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
50.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
18.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
12.000,00 €
0,00 €
0,00 €
308.500,00 €

*Odvisno od razpisa OKS
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Stroški po stroškovnih mestih
SM 10 - SPLOŠNI STROŠKI
UPRAVA
VZDRŽEVANJE RAČ.OPREME
GOLFPORTAL - VZDRŽEVANJE
TELEFON, INTERNET, POŠTA
NAJEMNINE
PIS.MAT.,STROK.LITER.
POTNI STROŠKI
PRIREDITVE, PROMOCIJA
REPREZENTANCA
POSVETI, SKUPŠČINA
STROŠKI DRUGIH STORITEV
PROVIZIJE SPONZORIRANJE
AMORTIZACIJA
NAB.VREDNOST PROD.BLAGA
POPR. VREDN.TERJATEV
OBRESTI, TEČ.RAZLIKE
KOMBI-ZAVAR., CESTNINE, REGISTRACIJA…
SKUPAJ
SM11 SELEKCIJE IN REPREZENTANCE
TRENINGI /TESTIRANJA
STROŠKI GOLF OPREMA
STROŠKI ZA TEKMOVANJIA
PRIJAVNINA IN KOTIZACIJA SENIORJI/KE
SKUPAJ

2.500,00 €
129.210,00 €
PLAN 2021
42.000,00 €
5.500,00 €
53.000,00 €
4.400,00 €
104.900,00 €

SM12 - MLADINSKI IN ŠOLSKI
IZOBRAŽEVANJE
MEDŠOLSKA TEKMOVANJA
NABAVA GOLF OPREME*
STROKOVNA POMOČ KLUBOM
SOFIN. MLADINSKIH TEKMOVANJ
SKUPAJ

PLAN 2021
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €

SM13 - TEKMOVANJA GZS

PLAN 2021

POKALNO ŠOLSKO TEKMOVANJE
POKALNO SLO_TOUR

2.560,00 €
5.400,00 €
1.300,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €
10.850,00 €
4.000,00 €

POKALNO MID_AM
POKALNO SENIORKE
POKALNO SENIORJI
DRŽAVNA PRVENSTVA
OSTALA TEKMOVANJIA
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PLAN 2021
74.900,00 €
1.000,00 €
14.210,00 €
2.600,00 €
11.050,00 €
2.150,00 €
0,00 €
15.000,00 €
0,00 €
600,00 €
200,00 €
0,00 €
5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
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DAN SLOVENSKEGA GOLFA
SKUPAJ
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1.950,00 €
28.560,00 €

SM14 - ČLANARINE, SODELOVANJE ORG.
TUJINA
DOMA
SKUPAJ

PLAN 2021

SM15 - IZOBRAŽEVANJE STROK. KADER
TUJINA
DOMA
SKUPAJ

PLAN 2021

SM16 - DELOVNA TELESA GSZ
HCP KOMISIJA
SODNIŠKA KOMISIJA
OSTALA DEL. ORG.
SKUPAJ

PLAN 2021
4.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €

SM17 - ZALOŽNIŠTVO
STROKOVNA LITERATURA
REVIJA GOLF SLOVENIJA
SKUPAJ

PLAN 2020

SM20 - SOFINANSIRANA OPREMA
OBLAČILA, TORBE
SKUPAJ

PLAN 2021

4.500,00 €
300,00 €
4.800,00 €

400,00 €
3.000,00 €
3.400,00 €

1.000,00 €
8.000,00 €
9.000,00 €

5.500,00 €
5.500,00 €
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