SKUPŠČINA
GOLF KLUBA BLED 2022

Bled, 24.03.2022
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Dnevni red
1. Pozdravni nagovor predsednika kluba
2. Izvolitev organov skupščine kluba
 delovno predsedstvo ( 3 člani)
 zapisnikarja
 dva overovatelja zapisnika
 verifikacijsko komisijo ( dva člana)
3. Poročila o delu GK Bled za leto 2021:
- poročilo predsednika kluba
- poročilo družabne sekcije
- poročilo ženske sekcije
- poročilo seniorske sekcije
- poročilo MID AM sekcije
- poročilo mladinske sekcije
- doseženi rezultati članov GK Bled v letu 2021
4. Finančno poročilo
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Poročilo častnega razsodišča
7. Razprava na poročila in sprejem poročil in sklepov za leto 2021
8. Razrešitev dosedanjih članov organov kluba
9. Poročilo Kandidacijske komisije
10.






Volitve v organe GK Bled
predstavitev programa dela kandidata za predsednika upravnega odbora
izvolitev predsednika in podpredsednika upravnega odbora
izvolitev članov upravnega odbora
izvolitev nadzornega odbora
izvolitev članov in nadomestnih članov častnega razsodišča

11. Predstavitev planov in programa dela kluba za leto 2022
12. Finančni plan za leto 2022
13. Razno
2

3. Poročila o delu GK Bled v letu 2021
3.1.

Poročilo predsednika klub g. Željka Čurića

Poročilo bo podano ustno na skupščini.

3.2.

Poročilo o delu Sekcije za družabno življenje v sezoni 2021

V letu 2021 – v zimskem času žal zaradi pandemije nismo mogli organizirati zimskega
igranja na igriščih v Lipici ali zamejstvu.
V drugi polovici meseca aprila smo pričeli z Jezersko ligo in jo zaključili v mesecu septembru. Liga
se je igrala v 22 kolih in sicer ob sredah na 9 luknjah in enkrat mesečno ob sobotah na 18 luknjah.
Turnirji so šteli za HI, udeleženo pa je bilo 54 igralk in igralcev. Po zaključnem turnirju smo za vse
udeležence pripravili skupno kosilo in podelili priznanja po posameznih kategorijah. Zmagovalec
Jezerske lige je postal Luka Zaplotnik.
V mescu juliju smo organizirali Predsednikov pokal na Jezerskem igrišču. Turnirja se je udeležilo 41
igralk in igralcev.
V mesecu avgustu smo organizirali Klubsko prvenstvo. Klubski prvak je postal Martin Čurić,
klubska prvakinja pa Mija Oblak. Turnirja se je udeležilo 55 igralk in igralcev. Imetniki letnih kart za
Jezersko igrišče so turnir v celoti odigrali brezplačno v skladu z dogovorom z golf igriščem Royal
Bled.
V mesecu septembru se nas je 16 igralk in igralcev udeležilo že 39. tradicionalnega srečanje med
GK Bled vs GC Rottal. Igralo se je dva dni, prvi dan four ball, drugi dan match play. GK Bled je
tokrat izgubil. V končnem rezultatu še vedno vodimo z 21 vs 18.
V mesecu novembru smo organizirali GK Bled – Cup. Družaben turnir v match playu je potekal na
Jezerskem igrišču med klubskima ekipama Seniorji vs Mid Am. Zmaga je pripadla ekipi Seniorji.
Želimo si, da bi ob koncu sezone to postalo tradicionalno druženje ekip.
Pripravil: Vinko Šlibar, vodja družabne sekcije

3.3.

Poročilo ženske sekcije za leto 2021

Leto 2021 je bilo zelo podobno letu 2020, saj so tekmovanja z omejitvami krojili tako zdravstveni
pogoji zaradi virusa in slabšega vremena v planiranem terminu turnirjev. Članice GB Bled smo se
v letu 2021 družile na blejskem igrišču, v zelo okrnjeni izvedbi predvsem zaradi zdravstvenih
razmer na začetku sezone, tekmovale na pokalnih tekmovanjih za seniorke, udeležile smo se še
dveh druženj izven pokalnih tekmovanj.
Ekipa članic GK Bled, ki so v letu 2021 zastopale klub na seniorskih pokalnih tekmovanjih, ni
odstopala od preteklega leta.
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Seniorke GK Bled, ki so zastopale klub v letu 2021 so: Marta Gaspari, Magdalena Koritnik,
Dušica Klemenc, Mojca Zaplotnik Jamnik, Marinka Šemrl ter Nevenka Papič, Bogdana Zajc in
Likar Polona vse tri kot B članice.
Iskrene čestitke vsem za doseženo 1. mesto v neto razvrstitvi pokalno tekmovanje seniorke
2021!
V letu 2021 je ženska ekipa Bleda sodelovala na vseh pokalnih tekmovanjih seniork. Zaradi
situacije z virusom COVID so tudi pri organizaciji tekmovanj nastajali terminski zamiki,
spreminjale so se lokacije tekmovanj. Zadnja tri pokalna tekmovanja so bila časovno zelo
zgoščena, v poznem jesenskem obdobju, zato so vremenske razmere poskrbele, da so bila
tekmovanja zelo zahtevna. Ekipa je zasedla končno bruto peto mesto, v neto razvrstitvi, kot že
zapisano, pa smo postale zmagovalke. Vsem članicam čestitam za borbo in pripadnost klubu.
Posebej velja omeniti tudi končno 4. mesto v bruto razvrstitvi Magdalene Koritnik, v skupni
neto razvrstitvi pa sta si odlično peto mesto razdelili prav tako Magdalena Koritnik in Mojca
Zaplotnik Jamnik. Mojca Zaplotnik Jamnik je sezona končala tudi kot 2. superseniorka sezone.
Državnega prvenstva seniork na igrišču na Ptuju se v lanskem letu ni udeležila nobena članica.
Blejskega kluba. Predvidevam, da je odločitvi posameznic spet botrovalo precej slabo vreme, saj
je bilo na prvenstvu prisotnih le 12 tekmovalk.
Članice GK Bled smo se družile tudi na Jezerskem igrišču, vendar so bila druženja na začetku
okrnjena zaradi COVID ukrepov, čez poletni čas je pa že tradicionalno zaradi dopustov manjši
obisk. Zaključno druženje v drugi polovici oktobra smo izvedle z igro in druženjem v Kraljevi
klubski hiši.
Druženje seniork je bilo izven pokalnih tekmovanj organizirano še Kranjski Gori in Trbižu.
Vsem damam, ki so sodelovale na turnirjih in tako po najboljših močeh predstavljale blejski klub,
se zahvaljujem za udeležbo, z upanjem na dobro zastopanost na turnirjih in druženju tudi v
letošnjem letu.
Pri organizaciji pokalnih tekmovanj in druženj ne moremo spregledati odlične asistence Jožice
Mihelčič, vestnega sekretarja Vinka Šlibarja in v vsem s podporo predsednika kluba Željka Čuriča,
zato gre zahvala tudi njim.
Pripravila: Marinka Šemrl, vodja ženske sekcije

3.4.

Poročilo seniorske sekcije za leto 2021

Tudi v letu 2021 je bila seniorska sekcija našega kluba uspešna. Sodelovali smo na pokalnem
tekmovanju GZS, kjer smo zasedli 4. mesto v neto skupni razvrstitvi, in 1. mesto v bruto
seštevku. V bruto seštevku smo tako že tretjič zapored osvojili 1.mesto.
Posamezno se je najbolje odrezal Matjaž Ječnik z osvojenim 2. Mestom, na 3. mestu mu je sledil
Silvo Lavrič. V neto razvrstitvi je Matjaž Jekovec zasedel 3. mesto. Ekipa je štela 12 članov.
Kot je bilo že omenjeno je seniorska ekipa zmagala tudi GK Bled – Cup in premagala ekipo MID
AM GK Bled.
Hvala in iskrene čestitke vsem članom sekcije za dosežene rezultate.
Pripravil: Vinko Šlibar, sekretar
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3.5. Poročilo moške MID AM sekcije
V letu 2021 smo se udeležili le dveh od petih rednih kol pokalnega MID AM tekmovanja. V Trbižu
smo zasedli ekipno 5. mesto, v Arboretumu pa četrto. Ker je zanimanja za MID AM amatersko ligo vse
manj tudi v drugih klubih v Sloveniji, se lige v letu 2021 nismo lotili z neko vnemo in temu primeren je
tudi rezultat.
Za leto 2022 je GZS MID AM amatersko ligo pridružila seniorski, tako da bo MID AM ekipa
pridružena ekipi seniorjev GK Bled. Ker smo samo trije člani pretekle MID AM amaterske ekipe stari
pod 50 let, dobrega ekipnega rezultata v letu 2022 ne pričakujemo.
Pripravil: Luka Zaplotnik

3.6. Poročilo Mladinske sekcije Golf kluba Bled za obdobje od januarja do novembra
2021
S treningi smo začeli 14.04.2021. Treningi so potekali v eni skupini.
V skupini Tekmujem so bili Luka Naglič, Martin Čurić, Blaž Pauletič, Viktor Medja, Georgij
Milionshchikov, Mark Černilec in Gala Čufer.
Vsi so se treningov redno udeleževali, če jim je to le dopuščal čas in pred počitnicami, šolske
obveznosti.
Vsa vadba je bila izvedena na področju Akademije Royal Bled in igrišču Royal Bled, kjer smo imeli
na razpolago najboljše možne pogoje za trening, vključno z aparaturami.
Na treningih so bili zajeti vsi elementi igre, od patanja, do kratke igre, vzdrževali in skušali
izboljšati pa smo tudi tehniko zamaha.
Upam, da nam v bodoče uspe pridobiti še kakšnega otroka iz vrst članov obeh klubov, ki igrata na
igriščih Royal Bled in da bomo ponovno vzpostavili treninge v dveh skupinah.
Spodaj dodajam še pregled prisotnosti udeležencev treningov.
Vodja mladinske sekcije: Jaka Vidmar, asistent in trener Royal Bled Akademije,
Daniel Kraljič, trener Royal Bled Akademije

Pregled prisotnosti na treningih v obdobju 1.1. – do konca sezone
IME

PRIIMEK

LUKA
MARTIN
MARK
VIKTOR
GEORGIJ
GALA
BLAŽ

NAGLIČ
ČURIĆ
ČERNILEC
MEDJA
MILIONSHCHIKOV
ČUFER
PAULETIČ

TRENING
TEKMUJEM
16
41
4
39
28
26
41

INDIVIDUALNE
URE
6
0
0
0
6
10
0

TRENINGI
SKUPAJ
22
41
4
39
34
36
41
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3.7. DOSEŽENI REZULTATI ČLANOV IN EKIP GK BLED V LETU 2020
Slo Tour

Člani

Mladinci U14

9. mesto Martin Čurić
10. mesto Luka Naglič *

MID AM

Buto
8 . mesto GK Bled

POKALNO
SENIORKE

POKALNO
SENIORJI

1. mesto Blaž Pauletič

Neto
8. mesto GK Bled

Bruto posameznice

Posamezno
22. mesto Luka Zaplotnik

Bruto

Neto

5. mesto
GK Bled

1. mesto
GK Bled

4. mesto Magdalena
Koritnik

5. mesto Magdalena
Koritnik
6. mesto Marija
Zaplotnik Jamnik
11. mesto Dušica
Klemenc

Bruto

Neto

Bruto posamezniki

Neto posameznik

Super seniorji

1. mesto
GK Bled

4. mesto
GK Bled

2. mesto
Ječnik

3. mesto Matjaž Jekovec

19. mesto
Lavrič

Matjaž

Neto posameznice

Super seniorke
2. mesto Marija
Zaplotnik Jamnik

Silvo

3. mesto Silvo Lavrič
10. Matjaž Jekovec
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4. Finančno poročilo za leto 2021
ki vključuje podatke o bilanci za leto 2020 in podatke o bilanci za leto 2021
BILANCA
2020
v EUR
STANJE NA DAN
SKUPAJ
na poslovnem računu
v blagajni kluba

PRIHODKI
Članarine in pristopnine
Pogodba o sofinanciranju športa – Občina Bled
Donacije iz dohodnin
Prispevki za mladinsko sekcijo
Donacije fizične osebe
Donacije – pogodbe
Prihodki od obresti
SKUPAJ PRIHODKI

ODHODKI
Stroški pisarniškega materiala
Stroški mladinske sekcije
Stroški reprezentance
Stroški ženske sekcije in seniork
Stroški seniorske sekcije
Stroški MID AM sekcije
Nabava pokalov in priznanj
Stroški drugih storitev
Plačilo kotizacije
Prenova spletne strani GK Bled
Bančni stroški
Poštni stroški
Amortizacija
Nagrada za delo blagajničarke + akontacija dohodnine
Računovodske storitve – Salcom d.o.o.
Najem poslovnega prostora T.P.Z. Zupanc d.o.o.
Dotacija GZS – članarine in kotizacij za letne članarine
Donacija v humanitarne namene
SKUPAJ ODHODKI

PRESEŽEK PRIHODKOV
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
DAVEK OD DOHODKOV

BILANCA
2021
v EUR
31. 12. 2020
29.581,83
29.554,68
27,15

31. 12. 2021
37.018,48
37.018,48
0,00

26.200,00
1.215,09
242,87
5.400,00
10,00

24.100,00

0,34
33.068,30

141,12
6.371,00
226,74
877,00
1.682,00
447,00
376,98
11,39
2.830,00
213,89
183,34
1.333,33
1.230,00
1.200,00

1.810,81
520,47
4.050,00
50,00
1.560,00
0,42
32.091,70

112,23
7.834,00
1.108,10
797,00
1.297,00
347,00
584,38
90,00
200,00
196,23
221,43

8.165,00

1.333,33
1.260,00
1.200,00
7.415,00

25.288,79

100,00
24.095,70

7.779,51
7.505,01
274,50

7.996,00
7.758,01
237,99
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BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021
POSTAVKA

AKTIVA v EUR

PASIVA v EUR

SKUPAJ SREDSTVA

37.627,13

37.627,13

Dolgoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne poslovne terjatve

208,65
37.018,48
400,00

Društveni sklad
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

37.477,39
149,74

ČLANSTVO V GK BLED
NA DAN 31. 12. 2020: 256 ČLANOV (250 A in 6 B)
NA DAN 31. 12. 2021: 236 ČLANOV (232 A in 4 B)
Bled, 14. 3. 2022
Pripravila: Jožica Mihelčič, blagajničarka

5. Poročilo nadzornega odbora
Člani nadzornega odbora so dne, 15.3.2022, na svoji korespondenčni seji obravnavali poročilo o delu
Upravnega odbora kluba, opravili pregledov zapisnikov sej in opravili pregled finančnega poročila za
leto 2021.
Člani NO prišli do sledečih ugotovitev:
Delo upravnega odbora
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo delo UO v letu 2021 uspešno in v skladu statutom kluba. Pri tem
je potrebno ponovno omeniti prizadevnost predsednika kluba Željka Čurića in sekretarja kluba Vinka
Šlibarja, ki sta podobno kot preteklih letih, poskrbela za organizacijsko in stabilno finančno stanje
kluba ter urejen odnos z vodstvom Royal Bled.

Delo sekcij
Člani nadzornega odbora smo ugotovili, da so bile planirane aktivnosti in cilji v sekcijah doseženi.
Predvsem izstopata rezultata obeh seniorskih sekcij v pokalnem prvenstvu, saj je ženska ekipa
zasedla 1.mesto –neto in moška ekipa prav tako 1.mesto- bruto seševku. Prav tako moramo omeniti
rezultat Blaža Pauletiča, ki je na Slo Tour-u osvojil 1.mesto v grupi mladinci U14.
Organiziranje obeh glavnih turnirjev, tako klubskega prvenstva kot predsednikov pokal je v celoti
uspelo.
Lani je uspešno zaživela Jezerska liga, ki predstavlja novo obliko klubskega dogajanja, saj združuje obe
plati golfa, t.j. druženje in tekmovanje članov. Njeno nadaljevanje v letu 2022 člani NO pozdravljajo.
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Finančno stanje kluba
Člani nadzornega odbora so pregledali finančno poslovanje kluba za leto 2021 in ugotovili:
a) da je finančno poslovanje potekalo v skladu s statutom Golf kluba Bled,
b) da je bilo evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu s računovodskimi standardi, ki veljajo za
društva in da so
c) da so vse finančno knjigovodske evidence vodene ažurno in v skladu z veljavno zakonodajo.
Nadzorni odbor kluba zato izraža vso pohvalo upravnemu odboru za gospodarno ravnanje z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ga. Jožici Mihelčič, pa še posebej za njeno natančno in ažurno
delo.

Zaključek
Glede na vse navedeno člani nadzornega odbora predlagajo upravnemu odboru, da nadaljuje sedaj
že z utečenim načinom dela, da ohrani dosežen odnos z Royal Bled, da poskrbi za povečanje števila
članov in da nadaljuje z aktivnostmi za najširše število članov v smislu organiziranja turnirjev in
druženj.
Članom skupščine Golf kluba Bled nadzorni odbor predlaga, da sprejme:
a. letno poročilo o delu kluba,
b. finančno poročilo za leto 2021 in
c. predlog UO, da se ga. Jožici Mihelič, za trud in delo v letu 2021 izplača nagrada za delo v višini
1.500 € netto.

Pripravil: Emilijan Kožar, predsednik nadzornega odbora

6. Poročilo častnega razsodišča
Člani častnega razsodišča z veseljem sporočamo, da se častno razsodišče v letu 2021 ni sestalo, saj
ni bilo podanega nobenega predloga za ugotavljanje morebitne disciplinske kršitve članov GK
Bled.
Pripravil: Branko Tošič, član častnega razsodišča.

7. Razprava
8. Razrešitev organov GK Bled
Ker je dosedanjim članom organov GK Bled (predsedniku, podpredsedniku, članom upravnega
odbora, članom nadzornega odbora in članom častnega razsodišča) potekel mandat, je potrebno
glasovati o njihovi razrešnici, v nadaljevanju pa se izvolijo novi člani- kandidati v organe kluba.
Skupščini GK Bled se predlaga, da se podeli razrešnica predsedniku in članom posameznih organov
kluba.

9. Poročilo Kandidacijske komisije

9

Kandidacijska komisija je bila imenovana s sklepom upravnega odbora GK Bled, dne 21.01.2022 v
sestavi :
Matjaž BREZAR – predsednik
Nina BELOPAVLOVIČ – član in
Dušan GORIŠEK – član.
Kandidacijska komisija je bila dne 08.03.2022 obveščena s strani sekretarja GK Bled, da je klub prejel
do konca razpisnega roka le eno prijavo za kandidaturo za predsednika GK Bled in sicer dosedanjega
predsednika g. Željka Čurića. Željko Čurić je v skladu s Pravilnikom o volitvah v Golf klub Bled podal
kandidaturo, priložil program dela za mandatno obdobje, pripravil listo kandidatov za vsa mesta v
organih kluba in pridobil njihova pisna soglasja.
Kandidacijska komisija se je sestala na dopisni seji in ugotovila, da je kandidat g. Željko Čurić
pravočasno vložil popolno kandidaturo za vsa mesta v organih kluba v skladu s Pravilnikom o volitvah
Golf kluba Bled. Kandidacijska komisija je sprejela
Sklep:
Kandidacijska komisija predlaga Skupščini GK Bled v izvolitev g. Željka Čurić za predsednika
upravnega odbora in GK Bled v izvolitev skupaj z kandidati za posamezne funkcije za delo v organih
kluba kot sledi:
za izvolitev predsednika in podpredsednika:
g. Željko Čurić za predsednika upravnega odbora in predsednika GK Bled ter
g. Nejc Zaplotnik, za podpredsednika upravnega odbora in podpredsednika GK Bled.
za izvolitev članov upravnega odbora:
g. Vinko Šlibar, za sekretarja upravnega odbora;
ga. Jožica Mihelčič, za blagajničarko;
g. Jaka Vidmar, za zastopnika tekmovalcev;
ga. Marinka Šemrl, za vodjo ženske sekcije;
g. Mirka Kunšič, za člana upravnega odbora;
za izvolitev nadzornega odbora:
g. Zlatko Livrin za predsednika nadzornega odbora
ga. Nina Čelesnik, za članico nadzornega odbora in
ga. Franc Goršek, za člana nadzornega odbora.
za izvolitev častnega razsodišča:
ga. Mojca Jarc, za predsednico;
g. Branko Tošič, za člana;
g. Ranko Armuš za člana;
za nadomestni člani častnega razsodišča.
g. Aleš Oblak, za nadomestnega člana
g. Dušan Gorišek, za nadomestnega člana;
ga. Jana Čurić, za nadomestno članico.
Kandidacijska lista se objavi v gradivu za Skupščino kluba za leto 2022 en teden pred sklicem
skupščine.
Tržič, dne 13.03.2022

Matjaž BREZAR
Predsednik kandidacijske komisije
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10. Volitve v organe kluba
10.1. Predstavitev kandidata za predsednika GK Bled in programa dela za mandatno obdobje 20182022
Spoštovane članice in člani kluba,
spodaj podpisani Željko Čurić, rojen leta 1966 se prijavljam kot kandidat za predsednika GK Bled za še
eno mandatno obdobje. Sem poročen, oče dveh otrok in več kot 20 let tudi uspešen podjetnik. Moji
družinski člani soproga Jana in sin Martin kot tudi jaz smo člani GK Bled od leta 2012. Takrat smo tudi
pričeli z golfsko igro.
V kolikor mi bo zaupan mandat za še eno mandatno obdobje se bom trudil, da s svojo ekipo v tem
mandatu 2022-2026 nadaljujemo z delom, ki smo ga opravili v prejšnjem mandatu ter posvetili
povečano skrb za krepitev dobrih medsebojnih odnosov v klubu, nadaljevanju uspešnega
sodelovanja z vodstvom in zaposlenimi na igrišču Royal Bled, GZS in drugimi klubi doma in v tujini.
Kot prvi večji izziv nas čaka že v letošnjem letu v mesecu maju-začetku meseca junija organizacija ob
40. letnici prijateljskih srečanj med člani GK Bled in člani GC Rottal iz Nemčije.
Priprave na srečanje že potekajo. Za ta dogodek nam je uspelo pridobiti pokroviteljstvo blejskega
župana g. Janeza Fajfarja.
V poročilu o delu kluba za prejšnje mandatno obdobje ste se seznanili, da smo v lanskem letu
družabna srečanja preoblikovali v »Jezersko ligo«, ki jo bomo v tem mandatu nadgrajevali s ciljem
povečanja družabnosti med člani kluba kot tudi pridobivanju novih članov.
Še naprej bomo podpirali igranje ženske in moške seniorske ekipe in ekipe MID AM na tekmovanjih
pod okriljem GZS. Potrudili se bomo, da rezultati ne bodo izostali.
Posebno skrb bomo posvetili mladinski sekciji. Klub je zaradi nastalih razmer in odhodov naših
mladincev v druge klube ali prenehanje igranja ostal skoraj brez podmladka. Poskušali bomo z z
vodstvom golf igrišča Royal Bled priti do dogovora, da bi ponovno organizirali predstavitve za
šolske skupine, organizirali skupne začetne tečaje za otroke in v nadaljevanju tudi poletni kamp. Še
naprej se bomo trudili in se dogovarjali za nadaljevanje treningov mladinske sekcije na igrišču in
dodatne ugodnosti za naše člane.
Mladincem bomo še naprej omogočili udeležbo na tekmovanjih. Ker je finančna konstrukcija dokaj
omejena, bodo starši še vedno primorani nositi večji del bremena.
Tekom sezon se bomo poskušali dogovoriti z različnimi klubi v Sloveniji za medsebojna družabna
srečanja.
Na drugih slovenskih in nekaterih tujih igriščih se bomo poskušali dogovoriti, da bodo naši člani
deležni določenih ugodnostih pri nakupu dnevne igralne karte ali skupinskega popusta.
Vsako leto bomo poleg »Jezerske lige« organizirali tudi »Predsednikov pokal« in » Klubsko
prvenstvo«, ki naj bi bilo najpomembnejše srečanje članov GK Bled in nadaljevali tradicijo srečanj z
GC Rottal.
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Odvisno od zdravstvenih razmer in morebitnih drugih omejitev bomo za člane- članice v kolikor bo za
to izkazan interes, v zimskem času poskušali organizirali vadbo v telovadnici, Vadba naj bi potekala
enkrat tedensko. Na željo članov bi bila vadba lahko skupna ali pa tudi ločena na moške in ženske.
Vadba bi potekala od druge polovice meseca novembra, do prve polovice meseca marca.
Leta 2025 bo klub praznoval 50. letnico svojega delovanja. To bo osrednji dogodek v našem mandatu.
Jubilejno leto nameravamo ustrezno obeležiti s turnirjem za člane in povabljene goste in kulturnim
programom. Za izvedbo dogodka bomo potrebovali tudi širšo vašo pomoč. S pripravami bomo pričeli
v naslednjem letu.
Z vodstvom kluba kot tudi člani se bomo redno sestajali oz. bom prisluhnil vsaki dobri ideji ali
predlogu.
Aktivno bom sodeloval v GZS za dobrobit naših članov in golfa na splošno.
Še naprej se bomo trudili, da boste članice in člani tekoče obveščeni o delu samega kluba in
aktivnostih, ki jih vodi Golf zveza. Poskrbeli bomo za tekoče obveščanje tako preko e-pošte kot tudi
preko spletne strani: www.golfclub-bled.si in preko Facebooka: Golf klub Bled.
Vse dejavnosti kluba pa so odvisne tudi od finančnih vložkov. Ti so plačane članarine, dotacije občine
glede na rezultate in donacije ter prispevki posameznikov. Kot predsednik bom vsako leto tudi sam
vložil nekaj sredstev za delovanje kluba, pričakujem pa, da nam bo skupaj z vami člani uspelo
pridobiti tudi dodatna sredstva. Če ne bo dovolj sredstev bomo prisiljeni zmanjševati program
oziroma bomo člani sami ob določenih aktivnostih morali prispevati več.
Pri pripravi programa sem ostal v realnih okvirjih in ne želim obljubljati nekaj, kar ni izvedljivo. Ko
sem se odločil za ponovno kandidaturo sem se zavedal težav in izzivov, ki so pred menoj in mojo
ekipo. Želim, da bi napisano realizirali v celoti, za kar se bom/o maksimalno trudili. Veseli bomo tudi
vaših mnenj, konstruktivnih kritik, pobud in tudi pomoči. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo.
Hvala lepa za vaše zaupanje

Željko Čurić

10.2. Predlog za izvolitev članov v organe kluba:
-

za izvolitev predsednika in podpredsednika:
g. Željko Čurić za predsednika upravnega odbora in predsednika GK Bled ter
g. Nejc Zaplotnik, za podpredsednika upravnega odbora in podpredsednika GK Bled.

-

za izvolitev članov upravnega odbora:
g. Vinko Šlibar, za sekretarja upravnega odbora;
ga. Jožica Mihelčič, za blagajničarko;
g. Jaka Vidmar, za zastopnika tekmovalcev;
ga. Marinka Šemrl, za vodjo ženske sekcije;
g. Mirka Kunšič, za člana upravnega odbora;

-

za izvolitev nadzornega odbora:
g. Zlatko Livrin za predsednika nadzornega odbora
ga. Nina Čelesnik, za članico nadzornega odbora in
ga. Franc Goršek, za člana nadzornega odbora.
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-

za izvolitev častnega razsodišča:
ga. Mojca Jarc, za predsednico;
g. Branko Tošič, za člana;
g. Ranko Armuš za člana;
nadomestni člani častnega razsodišča.
g. Aleš Oblak, za nadomestnega člana
g. Dušan Gorišek, za nadomestnega člana;
ga. Jana Čurić, za nadomestno članico.

11. Predstavitev planov in programa kluba za leto 2022
11.1. Program sekcije za družabno življenje v letu 2022
»Jezerska liga«
V mesecu aprilu bomo pričeli z »Jezersko ligo«, ki se bo igrala ob petkih popoldne na 9 luknjah.
Vsak mesec bo liga potekala v zadnji soboti v mesecu na 18 luknjah. Vsa kola bodo štela za HI.
Točen letni plan igranj bomo objavili na naši spletni strani. Zaključek lige načrtujemo v začetku
meseca oktobra. Vabljeni vsi člani in vaši prijatelji, da se lige udeležite v čim večjem številu.
»Srečanje GK Bled vs GC Rottal«
Konec meseca maja začetku meseca junija bomo gostili tradicionalno že 40. srečanje z GK Rottal.
Igralo se bo po ustaljenih pravilih igranja. Število udeležencev turnirja bo prilagojeno gostom. Pri
igranju na teh srečanjih velja dolgoletno uveljavljeno pravilo in se tudi v letošnjem letu ne bo
spremenilo.
»Predsednikov pokal »
Predsedniški turnir bomo organizirali na Jezerskem igrišču v drugi polovici meseca julija. Datum bo
objavljen na spletni strani in facebook strani GK Bled , vsi člani pa boste obveščeni po elektronski
pošti.
»Klubsko prvenstvo »
Klubsko prvenstvo naj bi bil osrednji dogodek za člane kluba, zato že sedaj vabljeni na ta dogodek.
Klubsko prvenstvo se bo igralo v drugi polovici meseca avgusta na Kraljevem igrišču. Tako kot
lansko leto, bodo imetniki letnih kart za Jezersko igrišče lahko brezplačno odigrali klubsko
prvenstvo.
Na svečano večerjo po turnirju ste seveda vabljeni tudi ostali člani kluba, ki turnirjev ne želite igrati.
Veseli bomo skupnega druženja.
V začetku meseca septembra bomo poskušali organizirati družabno srečanje z enim izmed GK klubov
Slovenije. Cilj srečanja je utrjevanje prijateljskih odnosov in druženje. Lokacija in datum bo objavljen
na spletni strani in facebook strani GK Bled kasneje ter osebno na elektronske naslove članov.
»Zimska igranja«
V zimskem času bomo poskušali organizirati enodnevna ali mogoče tudi dvodnevno srečanje na
enem izmed igrišč v Italiji. Kje in kdaj pa je odvisno od čim boljše ponudbe in seveda vremenskih in
zdravstvenih razmer. Lokacija in datum bo objavljen na spletni strani in facebook strani GK Bled
kasneje ter osebno na elektronske naslove članov.
Za sekcijo: Vinko Šlibar
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11.2. Program ženske sekcije za leto 2022
Program ženske sekcije GK Bled je vsako leto skladen s programom turnirjev Golf zveze Slovenije
za pokalna tekmovanja seniork, državnega prvenstva v organizaciji Golf zveze Slovenije in
medsebojnega druženja.
Kot že utečeno vrsto let, se bodo članice GK Bled udeleževale turnirjev in druženja:
pokalnih tekmovanj seniork, 6 turnirjev,
državnega prvenstva seniork,
ženskega druženja na Jezerskem igrišču na Bledu,
druženja na medklubski ravni.
Koledar seniorskega pokalna tekmovanja GZZ za seniorke:
- 29.03. 2022 Livada
- 12.04.2022 Ptuj
- 10.05.2022 Arboretum
- 21.06.2022 Mokrice
- 23.08.2022 Trbiž
- 20.09.2022 Otočec
Medsebojna druženja se usklajujejo in potrjujejo neposredno pred izvedbo.
Pripravila: Marinka Šemrl

11.3. Program seniorske sekcije za leto 2022 združeno z MID AM
Seniorji se bomo tudi letos udeleži Pokalnega tekmovanja pod okriljem GZS. Predvidenih je 7
turnirjev in so združeni z MID AM tekmovanji. Zadnji zaključni dvodnevni turnir bo potekal po novih
pravilih. Več o pravilih na Golf portalu.
- 31-03.2022 Livada
- 29.04.2022 Otočec
- 12.05.2022 Ptuj
- 27.05. 2022 Arboretum
- 17.06.2022 Mokrice
- 25.08.2022 Trbiž
- 22.09.2022 Castello di Spessa
- 22.-23.10.2022 Livada
V koledarju GZS so še državna in mednarodna prvenstva in so objavljena na Golf portalu.
Za sekcijo: Vinko Šlibar
11.4. Program mladinske sekcije za leto 2022
VADBA:
- Vadba bo potekala po planu, v podobnem obsegu kot v letu 2021, pod okriljem Royal Bled
golf Akademije (količino in pogostost treningov, bomo skozi sezono prilagajali turnirjem in
številu članov Akademije)
- Vsak mladinec/ka bo dobil tudi plan za samostojno vadbo, ki se bo tudi nadzirala (Dani
Kraljič), in prilagajala tekmovanjem le teh.
- Če nam uspe pridobiti še kakšnega novega mladinca, bomo poizkusili ponovno vzpostaviti
vadbo v dveh skupinah (Tekmujem in Igram)
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TEKMOVANJA:
- Udeležili se bomo vseh pokalnih tekmovanj v okviru GZS (SLO TOUR in pa ŠOLSKO
TEKMOVANJE)
- Udeležili se bomo državnih prvenstev (mladinsko, amatersko, klubsko ekipno)
Udeležili se bomo tudi nekaterih mednarodnih turnirjev, katera bomo dodajali sproti.
OSTALE AKTIVNOSTI:
- Če bo možno bomo na začetku in koncu sezone izvedli turnir za Hartmanov pokal na igrišču
Royal Bled
- Predviden je sestanek s starši ob začetku sezone, kjer bomo predstavili plan in urnik vadbe za
sezono 2022
- S predsednikom kluba bomo redno pregledovali in nadzorovali delo
- Po zaključku in pred začetkom nove sezone bomo naredili pregled pretekle sezone in plan za
novo sezono
Vodja mladinske sekcije: Jaka Vidmar

12. Finančni plan za leto 2022
POSTAVKA
Mladinska sekcija, prispevki staršev in stroški
Ženska sekcija in seniorke
Seniorji
MID-AM
Družabna sekcija
Članarine
Donacije, sponzorstva in sofinanciranje programov športa
Poslovanje kluba
Obveznosti do GZS
Drugi nepredvideni stroški
SKUPAJ

PRIHODKI v EUR
ODHODKI v EUR
10.000,00
13.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
400,00
4.500,00
24.000,00
1.500,00
350,00
7.000,00
7.400,00
450,00
36.250,00
36.250,00

13. RAZNO - Predlogi in pobude

Spremljajte nas na naši spletni strani www.golfclub-bled.si ali Facebook strani: Golf klub
Bled.
Gradivo uredil:
Vinko Šlibar
sekretar
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