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Ljubljana, 15. februar 2023 

 

RAZPIS ZA IZOBRAŽEVANJE ZA SODNIKE 
IN 

VODJE TEKMOVALNIH KOMISIJ 
 
 
Spoštovani, 
 

 
s 1.1.2023 so v veljavi nova Pravila golfa 2023-2026. Večjih sprememb v novih Pravilih, ki smo jih poznali in 
uporabljali pri igri do sedaj, ni. Vseeno pa bo potrebno tudi na klubskem nivoju usposobiti člana ali dva, ki 
bosta dobila naziv sodnik golfa 1. nivo in bosta poskrbela za izobraževanje vseh ostalih članov kluba.  
 

Vsak član kluba – golfist je dolžan poznati Pravila golfa. Verjamemo, da nekateri sami poskrbijo za to, da so 
ažurno podučeni o spremembah, veliko pa je tudi takih, ki bi raje prisluhnili nekomu, ki bi Pravila predstavil 
na bolj enostaven in za igro uporaben način. Prav to je glavna vloga klubskega sodnika.  
 

Prav tako z 31.12.2022  preneha  veljavnost licenc vsem dosedanjim licenciranim sodnikom golfa GZS, kar 
pomeni, da morajo vsi ponovno opraviti usposabljanje in izpit iz Pravil 2023, v kolikor želijo ponovno 
pridobiti licenco. 
 

V ta namen smo na zvezi pripravili seminar Pravil golfa 2023 za obstoječe sodnike in nove kandidate za 
sodnike, ter vse, ki bi radi bolj podrobno spoznali pravila golfa. Seminar bo potekal 4. in 5. marca 2023 v 
Lipici.  
 
Seminar je namenjen tudi usposabljanju »Vodij tekmovalnih komisij«, ki bi ga moral imeti vsak organiziran 
turnir. Osebe, ki vodijo tekmovalne komisije, bi morale biti zelo dobro seznanjene s Pravili golfa, saj 
tekmovalna komisija na koncu odloča o vseh pritožbah, diskvalifikacijah, itd. Glede na to predlagamo, da 
igrišča prijavijo na seminar osebe, ki bodo odgovorne za vodenje tekmovanj, le-tem pa ni potrebno opraviti 
preverjanja znanja iz pravil golfa (licenčni izpit). Osebe, ki se bodo udeležile seminarja kot predvideni vodje 
tekmovanja, bodo s strani GZS prejele uraden naziv »Vodja tekmovane komisije«. 
 
Mesec dni po izvedbi seminarja bomo organizirali preverjanje -  licenčni izpit za sodnika golfa. 
 
Program seminarja: 
 
 

1. del – 4. marec 2023 
8:30 Registracija udeležencev 
8:50 Uvod 
9:00 Osnove 

10:00 Igrati z žogico kot leži (8.1 - 9.1) 
10:30 Premaknjena žogica (9.2 – 11.3) 
11:00 Pavza 
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11:30 Bunkerji (12) 
11:45 Zelenica (green) (13) 
12:15 Dvig in vračanje žogice v igro (14) 
13:00 Kosilo 
14:00 Organizacija in vodenje tekmovanja 
15:00 Pavza 
15:30 Organizacija in vodenje tekmovanja 
17:00 Zaključek 

 
 

2. del – 5. marec 2023 
09:00 Olajšava brez kazni (15 - 16) 
09:30 Območja s kaznijo (17) 
10:00 Pavza 
10:30 Izgubljena ali neigralna žogica (18 – 19) 
11:00 Praktični prikaz 1 
12:30 Kosilo 
13:30 Praktični prikaz 2 
14:30 Prikaz sojenja – kako postopati v vlogi sodnika 

17:00 Zaključek 

 
 
 

Kot je že bilo omenjeno, bo seminar bo potekal v Lipici, zato v prilogi pošiljamo tudi ponudbo za 
prenočevanje v hotelu Maestoso, v Lipici. 
 

Cena seminarja za posameznega udeleženca je 200,00 Eur in vključuje: 
 

- predavanje in praktični prikaz 
- izpit iz Pravil golfa za pridobitev naziva »Licenciran sodnik golfa GZS« 
- 2 x kosilo 
- 4 x odmor s kavo 
- materiali 

 

Prijave sprejemamo na priloženem obrazcu do petka, 24. februarja 2023 na e-poštni naslov: 
golfzveza@golfzveza-slovenije.si 
 

V upanju na vašo udeležbo, vas lepo pozdravljamo.  
 
Golf zveza Slovenije 
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PONUDBA NOČITEV:  Hotel Maestoso **** 

 
Termin 4. – 5. marec 2023 

 

 
Hotel Maestoso 4* Superior Soba Cena na osebo 

na dan 

 

 
Enoposteljna soba  
Dvoposteljna soba 
Turistična taksa 

 
96,00 € 
48,00 € 
2,00 € 

Cena vključuje:  
Nočitev z zajtrkom, nastanitev v sobah tipa Foal, Ecological in Comfort  
 
Za rezervacijo se obrnite na recepcijo hotela Maestoso, telefon: 05 73 91 790 ali  
e- pošta: maestoso@lipica.org.  
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IZOBRAŽEVANJE ZA SODNIKE 
IN 

VODJE TEKMOVALNIH KOMISIJ 
 
 

P R I J A V N I C A 
 

Kot dosedanji licencirani sodnik GZS oziroma novi kandidat za licenciranega sodnika od 1.1.2023 dalje, se 
prijavljam na seminar, ki bo potekal 4. in 5. marca 2023 v Lipici:  

 
Kotizacijo v višini 200,00 Eur bom poravnal ob prijavi na TRR Golf zveze Slovenije:  
  
Prejemnik:  
Golf zveza Slovenije 
Ulica gledališča BTC 2 
1000 Ljubljana 
 

Podatki banke: 
NLB D.D. 
Trg republike 2 
1000 Ljubljana 
  
Številka transakcijskega računa 
0292 4026 4392 215      Podpis: ________________________________ 
 
 
 
Poslati na Golf zvezo Slovenije do petka, 24. februarja 2023, na golfzveza@golfzveza-slovenije.si . 

MOJI PODATKI 
Ime in priimek:  

Točen naslov:   

Telefonska številka:   

E-poštni naslov:  

PODATKI O PLAČNIKU RAČUNA 

Točen naziv/ime  

Naslov (ulica, poštna št. in kraj)  

Davčna številka  

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži) DA    /    NE 

Matični golf klub  
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