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Spoštovane golfistke, spoštovani golfisti, 
 
vsem novoletnim dobrim željam se pridružujemo tudi člani golf kluba Zlati grič in vam želimo vse dobro. 
Vabimo vas v novo golfsko sezono in vam na kratko predstavljamo dejavnosti, ki jih načrtujemo v letu 2021.  
 
Golf klub Zlati grič si prizadeva za dobro sodelovanje z vadiščem, igriščem in golf učiteljem. Posledica tega 
je, da vam lahko ponudimo celovito ponudbo vadbe, izpopolnjevanja, izobraževanja in igranja golfa. 
 
Obstoječe vadišče na Dobravi bo tudi letos brezplačno na razpolago vsem članom golf kluba Zlati grič s 
plačano članarino za leto 2021. 
Vsem članom golf kluba Zlati grič bo na vadišču na voljo brezplačna skupinska vadba, kjer boste lahko vsak 
teden izpopolnjevali svojo tehniko golfa pod strokovnim vodstvom učitelja golfa. Zaradi velikega zanimanja 
bomo termini vadbe časovno podaljšali, sporočeni bodo ob pričetku sezone, na spletni strani 
www.golfzlatigric.si. 
Golfsko znanje pa boste lahko nadgrajevali tudi z individualnimi urami pri učitelju golfa.   
 
Golf klub Zlati grič bo organiziral tečaje za nove golfiste na vadišču z nadaljevanjem na igrišču. Pripravili smo  
cenovno zelo ugoden paket "Paket za nove golfiste – spoznaj golf" na vadišču z nadaljevanjem na igrišču, s 
teoretičnim in praktičnim delom, s katerim bomo nove golfiste pripeljali od prvih korakov na golf vadišču do 
pridobitve osebnega HI-ja. 
Povabite prijatelje, znance, interesente v našo družbo in jim predstavite možnost opravljanja golfskega tečaja 
pod strokovnim vodstvom.  

 
Večina golf klubov v Sloveniji nima svojega domačega igrišča, Golf klub Zlati grič pa svojim članom lahko 
omogoča igranje na domačem igrišču Zlati grič in 20 % popust na ceno dnevne in letne karte. Z nakupom 
letne karte si člani pridobijo še dodatne popuste za igranje na sosednjih golf igriščih (Ptuj 50%, Olimje 50%, 
Moravci 25% - popusti ne veljajo na turnirjih). Cenik igranja in letnih kart je priloga dopisa. 
 
Golf klub Zlati grič si bo prizadeval, da se bodo člani vključevali v tekmovanja in skrbel za družabne dogodke. 
Organizirali bomo naslednje dogodke: 
 
DRUŽABNI DOGODKI: 

• Skupščina in Izobraževalno družabni dogodek pred sezono,  
• Otvoritveni turnir, 
• Predsednikov turnir, 
• Četveroboj GK Moravci, GK Radenci, GK Zlati grič in GK Slovenska Bistrica, 
• Troboj GK Zlati grič, GK Velenje in GK Slovenska Bistrica, 
• Turnir ženskih dvojic, 
• Dobrodelni memorialni Florjančičev turnir, 
• Golf kamp, 
• Klubski piknik na golf vadišču Dobrava, 
• Zaključek sezone z Vinskimi zgodbami. 

 
Golf klub Zlati grič si bo prizadeval kar v največji meri pokriti startnino na klubskih turnirjih za svoje člane s 
plačano članarino za leto 2021.  
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TEKMOVALNI DOGODKI:  
• Golf liga ZG,  
• Klubsko prvenstvo, 
• MID AM liga, 
• Seniorska moška liga, 
• 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. 
 
FOTO NATEČAJ: 
Tudi v letu 2021 bi vas želeli povabiti k sodelovanju na foto natečaju, kjer boste lahko čez celo sezono pošiljali 
fotografije na temo »GOLF«. Na zaključni prireditvi - Zaključek sezone z Vinskimi zgodbami - bo priznani 
fotograf izbral najboljšo fotografijo, ki bo nagrajena, pripravili pa bomo tudi Koledar za leto 2022 z vašimi 
fotografijami. Vse podrobnosti foto natečaja bodo objavljene v razpisu na začetku sezone na spletni strani 
www.golfzlatigric.si. 
V letu 2020 je žirija je bila izbrala zmagovalno fotografija avtorice Andreje Cesar Goršek,  ki je prejela glavno 
nagrado - dve nočitvi z zajtrkom za 2 osebi v VINOGRADNIŠKEM DVORCU ter igranjem golfa na GOLF IGRIŠČU 
ZLATI GRIČ. Nagrada bo podeljena na prvem golf turnirju v sezoni 2021 na igrišču Zlati grič. 
 
OBVEŠČANJE: 
V začetku leta 2021 bomo pristopili k prenovi spletne strani kluba. Spletno stran bomo vsebinsko in grafično 
prenovili, dodali nove vsebine in poskrbeli za boljšo preglednost in lažjo dostopnost do iskanih vsebin. V 
januarju 2021 bomo izbrali in začeli uporabljati nov logotip GKZG. 
 
Na spletni strani www.golfzlatigric.si bo objavljen koledar turnirjev in vseh dogodkov, načrtovanih v letu 
2021. Obvestila o dogodkih vam bomo posredovali tudi na vaše elektronske naslove (v primeru, da ne 
prejemate obvestil nam sporočite svoj elektronski naslov), prav tako bodo naše dejavnosti objavljene tudi 
na https://www.facebook.com/golfklubzlatigric/. 
 
Gradiva (vabila, razpise, dopise, informacije…) bomo v bodoče pošiljali izključno po elektronski pošti, 
objavljali jih bomo na spletni strani kluba, na socialnih omrežjih in na oglasni deski na golf igrišču.  
 
Golf klubu Zlati grič je bil v letu 2020 podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
športa in bo uvrščen v  Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2021. Že sedaj vas vabimo, da v letu 
2021 namenite del dohodnine za podporo delovanja kluba.  
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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 €.  
 
Pri plačilu prosim upoštevajte spodnja navodila :  

• Letna članarina za člane znaša 110 €, za plačila po 15. 2. 2021 pa znaša članarina 120 €.  
• 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 60 €.  

 
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 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANEZ NOVAK, Sončna ulica 5, 
1000 LJUBLJANA 

  
  

 PLAČILO ČLANARINE 
 

120,00  
 

Golf Klub Zlati grič, Škalce 91, 
3210 Slovenske Konjice 

SI 00 čl. št. (primer: 090000) 

SI56 6100 0000 6451 526 

JANEZ NOVAK, Sončna ulica 5, 
1000 LJUBLJANA 

  
  

 OTHR         PLAČILO ČLANARINE 
 

120,00  
 

15. 2. 2021 
 

HDELSI22 

SI56 6100 0000 6451 526 

SI 00         vpišete člansko številko (primer: 090000) 

Golf Klub Zlati grič, Škalce 91, 
3210 Slovenske Konjice 
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PRILOGA: CENIK IGRALNIN IN LETNIH KART V LETU 2021 – GOLF IGRIŠČE ZLATI GRIČ 
 
 
 

VRSTA LETNE KARTE -  igrišče Zlati grič Cena Golf klub Zlati grič 

VSE DNI + TURNIRJI        825,00 €         660,00 €  
VSE DNI        715,00 €         570,00 €  
PON.-PET.        565,00 €         450,00 €  
ŠTUDENTI         440,00 €         350,00 €  
MLADINA (do 18. leta) + TURNIRJI        375,00 €         300,00 €  
MLADINA (do 18. leta)        290,00 €         230,00 €  

 
 
UGODNOSTI:    
Imetniki letnih kart bodo deležni popusta na dnevne igralnine  
na sosednjih golf igriščih (popust ne velja na turnirjih) 
Ptuj 50%, Olimje 50%, Moravci 25% 

   

Za imetnike LK pon.-pet. 50 % popust na igranje čez vikende in praznike    
II. član družine - 20% POPUST NA NAKUP LETNE KARTE  IGRALNINE:  

  GF 9        (pon.-pet.) 22,00 € 
DOPLAČILA:  GF18       (pon.-pet.) 30,00 € 
Za imetnike LK brez turnirjev  - TURNIRSKI  GF 10,00 €  WGF 9    (sob.-ned.) 27,00 € 

  WGF 18  (sob.-ned.) 38,00 € 
POPUSTI:    
Člani GK ZG imajo 20 % popust na igralnine in LK    
Ponedeljek:   moški  40 % popusta na GF  AVTOMOBILČEK:  
Torek:             ženske  40 % popusta na GF  IZPOSOJA AVTOM.  9L 12,00 € 
Zgodnji start do 11. ure ob delavnikih – 30 % popusta na GF  IZPOSOJA AVTOM. 18L 18,00 € 

 

 
PLAČILNI POGOJI ZA NAKUP LETNE KARTE GOLF IGRIŠČA ZLATI GRIČ 

 
Možnost obročnega plačila: 
1. Možnost plačila na 3 obroke  (do 31.1., do 29.2., do 31.3.) 
2. Plačilo s plačilno kartico DINERS na obroke 

  
* V kolikor se pr i obro čnem odp la čevanju let ne ka rte plačilo ne izvede v celot i v določenem roku si  
    pri držujemo pravico d o odvzema let ne ka rte. 
 
 

Nakazilo za nakup Letne karte se izvrši na NOVI transakcijski račun podjetja ZLATI GRIČ d.o.o. 
TRR:  SI56 0400 1005 0135 991 (NOVA KBM d.d.)    

 
 

ZA VSE INFORMACIJE SMO NA VOLJO NA TEL. ŠT. GOLF IGRIŠČA – RECEPCIJA 
Tel.: 041 780 405 oziroma na mail: golf@zlati-gric.si in naši internetni strani: www.zlati-gric.si 

 

mailto:golfklub@zlati-gric.si
mailto:golf@zlati-gric.si
http://www.zlati-gric.si/

	* V kolikor se pr i obro čnem odp la čevanju let ne ka rte plačilo ne izvede v celot i v določenem roku si
	pri držujemo pravico d o odvzema let ne ka rte.

