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Spoštovane golfistke, golfisti, 
 
v letu 2023 vam želimo veliko  dobrega in lepega. Z veseljem vas vabimo v novo golfsko sezono z željo, da 
bomo dobro in lepo čim večkrat doživljali skupaj in v povezavi z golfom. Zato vam že kar takoj na začetku leta 
predstavljamo nekaj ključnih stvari, ki jih v Golf klubu načrtujemo v letu 2023.  
 
Naš osnovni cilj je, da vsem našim  članom omogočimo kar najširši spekter aktivnosti in najboljše  pogoje za 
vadbo, izpopolnjevanje, izobraževanje, tekmovanje in igranja golfa. 
 
SKUPŠČINA IN ČLANARINA  
 
Leto  2023 je volilno leto in v marcu je načrtovana volilna skupščina Golf kluba Zlati grič. V skladu s statutom 
bo takoj v začetku leta  objavljen razpis za kandidate  in predstavitev njihovih  programov.  
 
Golf zveza Slovenije je na svoji skupščini dne 29. 11. 2022 sprejela sklep o višini članarin članov GZS v letu 
2023 in članarino je povišala za 10 EUR na posameznega člana. Ker želimo ohraniti število in sofinanciranje 
dogodkov na enakem nivoju kot lani, smo s sklepom izredne skupščine tudi mi članarino povečali za enak 
znesek. Pogoji  o višini in načinu plačila članarine so zapisani na koncu tega dopisa.   
 
Pomembno: 
GZS je prav tako sprejela določilo, da bodo s 1. 3. 2023 iz centralne baze izbrisani vsi doslej vpisani člani zveze, 
za katere do 28. 2. 2023 ne bo naročena in plačana izkaznica/licenca. Ponovni vpis v bazo podatkov bodo 
zaračunali.  
 
LETNE KARTE  
Golf klub Zlati grič svojim članom še naprej omogoča najboljše pogoje na domačem igrišču Zlati grič, kar 
pomeni, da boste v letu 2023 deležni 15 % popusta na ceno dnevne in letne karte. Z nakupom letne karte 
člani pridobijo še dodatne popuste za igranje na sosednjih golf igriščih, in sicer 40% popust v Olimju, 25% 
popust v Moravcih in 50% popust v Mokricah. Cenika igranja in letnih kart podjetje Zlati grič še ni objavilo, 
seveda pa vas bomo z njim seznanili takoj, ko bo cenik objavljen.   
 
NAČRTOVANI DOGODKI 
a) DRUŽABNI DOGODKI: 

• Otvoritveni turnir sezone 2023 
• Predsednikov turnir 
• Četveroboj GK Moravci, GK Radenci, GK Zlati grič in GK Slovenska Bistrica 
• Troboj GK Zlati grič, GK Velenje in GK Slovenska Bistrica 
• Izlet  
• Zaključek sezone 

 
Golf klub Zlati grič si bo prizadeval kar v največji meri pokriti startnino na klubskih turnirjih za svoje člane s 
plačano članarino za leto 2023.  
 
b) TEKMOVALNI DOGODKI:  

• Golf liga ZG,  
• Klubsko prvenstvo, 
• MID AM liga, 
• Seniorska moška liga, 
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• Seniorska ženska liga, 
• SLO AM, 
• Državna prvenstva v kategorijah SLO AM, MID AM, Seniorsko moško in Seniorsko žensko 
• Match play, 
• Štajerska liga. 

 
Za tekmovanja MID AM liga, Seniorska moška liga, Seniorska ženska liga in Štajerska liga bo golf klub Zlati grič 
prijavil ekipe ter plačal prijavnino v primeru dovolj velikega interesa tekmovalcev in s tem zadostitvi razpisnih 
pogojev.  
V primeru interesa za tekmovanje v kateri od zgoraj navedenih lig, nam to sporočite na elektronski naslov 
golfklub@zlati-gric.si. 
 
 
ZIMSKA VADBA 
Skupinska zimska vadba bo od 9. januarja do meseca marca, organizirana pod strokovnim vodstvom učitelja 
Janija Šribarja v Indoor Golf Centru Celje, Kersnikova ulica 17, Celje - https://www.indoorgolf.si/. 
Cena vadbe je 50 EUR/sezono. 
 
LETNA VADBA  
Golf klub Zlati grič bo za vse svoje člane tudi v letu 2023 poskušal organizirati individualno in skupinsko vadbo 
pod mentorstvom Janija Šribarja pod najboljšimi pogoji na sosednjih vadiščih. V tem trenutku je zaradi 
neznane prihodnosti nekaterih igrišč to nemogoče opredeliti, bomo pa vas o možnostih preko  elektronske 
pošte in spletne  strane www.golfzlatigric.si. sproti obveščali.  
 
GOLF IZLET 
Tudi v letu 2023 bomo že tradicionalno organizirali dvo-dnevni golf izlet, predvidoma v terminu od 14. 4.  do 
16. 4. 2023 v okolico Padove. Golf klub Zlati grič bo za svoje člane sofinanciral stroške udeležbe. 
 
OSTALO 
Golf klub Zlati grič ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa.  
Davčni zavezanec lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, 
ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje delovanja Golf kluba Zlati grič. Dostop do obrazca 
najdete na spletni strani https://www.olympic.si/podarim/42796644 
 
Golf klub Zlati grič se bo tudi v letu 2023 prijavil na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz 
proračuna Občine Slovenske Konjice.  
 
OBVEŠČANJE 
Na spletni strani www.golfzlatigric.si bo objavljen koledar turnirjev in vseh dogodkov, načrtovanih v letu 
2023. Obvestila o dogodkih vam bomo posredovali tudi na vaše elektronske naslove (v primeru, da ne 
prejemate obvestil, nam prosim sporočite svoj elektronski naslov), prav tako bodo vse naše dejavnosti 
objavljene na https://www.facebook.com/golfklubzlatigric/. 
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PLAČILO ČLANARINE 
Pri plačilu prosim upoštevajte spodnja navodila: 

• Letna članarina za člane znaša 120 €, za plačila po 15. 2. 2023 pa znaša članarina 130 €.  
• Letna članarina za mladince od 14. do 18. leta znaša 60 €. 
• Za osnovnošolce ali mlajše je članarina brezplačna.  
• Letna članarina za B člane kluba znaša 90 €.  

 
V prilogi vam pošiljamo vzorec univerzalnega prenosnega naloga, ki je namenjen za plačilo letne 
članarine golf klubu Zlati grič.  
 
TRR: SI56 6100 0000 6451 526 (DH d.d.) 
 
Golf zveza Slovenije pričakuje plačila članarin do sredine meseca februarja, po tem roku se članarina poveča 
za 10 €.  
 
Na UPN nalogu znesek glede na ustrezno članarino napišete sami. V sklic napišite SI00 in člansko številko – 
BREZ ČRKE. Vljudno vas prosimo za čimprejšnje plačilo članarine.  
 
Priloga: vzorec univerzalnega prenosnega naloga 
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