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Predsedstvo Golf zveze Slovenije  na 5. seji predsedstva dne  9.3.2013 na predlog Komisije 
za pravila golfa, z dne 6. 11. 2012  sprejelo naslednji  
 
 

PRAVILNIK O LICENCIRANJU SODNIKOV GOLFA 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik ureja licenciranje golfskih sodnikov na območju Republike Slovenije. Pravilnik 
določa postopek in pogoje za izdajo ter podaljšanje licenc sodnikom golfa (v 
nadaljnjem besedilu: sodnik). 
 
 
 

2. člen 
 
Sodnik golfa z licenco Golf zveze Slovenije je strokovna oseba, ki je pooblaščena za 
izvrševanje nalog, kot so: 
- delo v klubih in tekmovalnih komisijah, 
- delo v komisijah za izvajanje hendikepa, 
- izobraževanje novih igralcev golfa, 
- izobraževanje strokovnih delavcev v golfu, 
- sojenje na komercialnih turnirjih, 
- sojenje na državnih ligaških tekmovanjih, 
- sojenje na državnih in mednarodnih prvenstvih,  
 (v nadaljnjem besedilu strokovno delo) in mora imeti ustrezno strokovno znanje – 
izobrazbo oziroma usposobljenost, katero izkazuje z veljavno licenco GZS, ki jo pridobi v 
skladu z določili tega pravilnika.  
 
 

3. člen 
 
Veljavna licenca je pogoj za strokovno delo v posameznih golf klubih, organizaciji 
tekmovanj ter za sojenje na tekmovanjih oziroma prvenstvih v golfu na območju 
Republike Slovenije. 
 
Licenco GZS pridobi vsak kandidat, ki ima ustrezno stopnjo usposobljenosti za 
opravljanje strokovnega dela sodnika, če je aktivni član golf kluba, ki je član GZS in še ni 
dopolnil starostno mejo 70 let. 
 
Licenco GZS mora imeti za opravljanje strokovnih nalog glede na kategorijo sodnika iz   
8. člena tega pravilnika. 
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II. PRIDOBITEV LICENCE 
 

4. člen 
Pogoji za izdajo licenc 

 
a). Licenco GZS pridobi kandidat za sodnika pod naslednjimi pogoji: 
 
- da opravi ustrezno usposabljanje za sodnika golfa pri Golf zvezi Slovenije 
- da uspešno opravi licenčni izpit iz poznavanja pravil golfa in razsodb R&A po kriterijih, 
ki jih določa ta pravilnik, 
-da opravi dve sojenji na uradnih tekmovanjih v organizaciji GZS (prvenstva, pokalna 
tekmovanja …), pod mentorstvom  sodnika golfa III 
- da je član golf kluba, ki je član Golf zveze Slovenije, 
 
b). Licenca GZS se podaljša sodniku pod naslednjimi pogoji: 
 
- da vsake 2 leti uspešno opravi licenčni preizkus znanja iz poznavanja pravil golfa in 
novih razsodb R&A po kriterijih, ki jih določa ta pravilnik, 
-da opravi dve sojenji vsako leto na uradnih tekmovanjih v organizaciji GZS (prvenstva, 
pokalna tekmovanja …), skupaj 4 sojenja v 2-letnem licenčnem obdobju 
- da je član golf kluba, ki je član Golf zveze Slovenije, 
 
 
c). Licenco GZS za zaslužnega sodnika golfa pridobi sodnik na predlog Komisije za 
pravila golfa pri GZS, ki jo podeli predsedstvo Golf zveze Slovenije pod naslednjimi 
pogoji:   
 
- da je aktiven pri izvrševanju nalog iz 2. člena tega pravilnika, 
- da ima veljavno licenco GZS za sodnika,  
- da je dopolnil starostno mejo 70 let. 
  
 

5. člen  
Nosilec programa licenciranja 

 
Nosilec programa licenciranja za sodnike je Golf zveza Slovenije. 
 
 

6. člen 
Izvajalec programa licenciranja 

 
Izvajalec programa licenciranja pri GZS je Komisija za pravila, ki v zvezi z 
licenciranjem sodnikov golfa opravlja sledeče naloge: 
- določa program in pogoje licenciranja, 
- organizira in izvaja strokovna usposabljanja, 
- vodi evidenco aktivnosti sodnikov, 
- predlaga predsedstvu GZS imenovanje za zaslužne sodnike golfa,   
- vodi seznam sodnikov z licencami GZS. 
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7. člen 
Kategorije sodnikov, delokrog in merila za kategorizacijo 

 
1. Sodnik golfa I  
- delo v klubih in tekmovalnih komisijah, 
- delo v komisijah za izvajanje hendikepa, 
- sojenje na komercialnih turnirjih, 
- izobraževanje in delo v komisijah za preverjanje znanja novih igralcev golfa, 
 
2. Sodnik golfa II 
- delo v klubih in tekmovalnih komisijah, 
- delo v komisijah za izvajanje hendikepa, 
- sojenje na komercialnih turnirjih, 
- izobraževanje in delo v komisijah za preverjanje znanja novih igralcev golfa, 
- sojenje na državnih ligaških tekmovanjih, 
- sojenje na državnih in mednarodnih prvenstvih, 

 
3. Sodnik golfa III 
- enako kot golfski sodnik II 
- izobraževanje strokovnih delavcev v golfu 
 
4. Zaslužni sodnik golfa 
- delo v klubih in tekmovalnih komisijah, 
- delo v komisijah za izvajanje hendikepa, 
- izobraževanje in delo v komisijah za preverjanje znanja novih igralcev golfa, 

 
Merilo za pridobitev naziva Golfskega sodnika I, Golfskega sodnika II in Golfskega 
sodnika III je dosežen rezultat na licenčnem preizkusu znanja iz poznavanja pravil 
golfa in razsodb R&A, in sicer: 
 
Sodnik golfa I 50% do 69% 
Sodnik golfa II 70% do 100% 
Sodnik golfa III 70% do 100% + Certifikat R&A 
Zaslužni sodnik golfa Ne opravlja licenčni izpit – licenca je trajna 

 
 

8. člen 
Veljavnost licence 

 
Licenca velja 2 leti oziroma do odvzema. 
Licenca je izdana za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, kar je tudi obdobje 
veljavnosti licence. V primeru, da iz razloga na strani GZS do 31. decembra niso podani 
pogoji za podaljšanje licence, se veljavnost licenc podaljša najmanj do roka, ko so pogoji 
podani. Obdobje podaljšanja veljavnosti določi GZS. 
 
Licenciran sodnik, ki ne obnovi licence, obdrži status sodnika brez licence, vendar se 
doma in v tujini ne more predstavljati kot sodnik GZS. Za obnovitev licence mora 
ponovno uspešno opraviti licenčni izpit iz poznavanja pravil golfa in novih razsodb R&A po 
kriterijih, ki jih določa ta pravilnik in dve sojenji na uradnih tekmovanjih v organizaciji 
GZS (prvenstva, pokalna tekmovanja …). 
 
Vsa sojenja za pridobitev in podaljšanje licence se opravijo volontersko. 
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
9. člen 

 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so 
navedeni v Statutu GZS in Poslovniku o delu predsedstva GZS. 
 

10. člen 
 
Za razlago tega pravilnika in reševanje eventualnih pritožb je na prvi stopnji pristojna 
Komisija za pravila pri GZS. Na drugi stopnji je za razlago in reševanje pritožb pristojno 
predsedstvo GZS in na zadnji stopnji Skupščina GZS. 
 

11. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati, ko ga potrdi Komisija za pravila GZS in odobri predsedstvo 
GZS. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Predsednik GZS: 
                                                                                    Marijan Jurenec 
 
 
 
V Ljubljani,  9. marec 2013    
 
 
 
 
 
 


