
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPLOŠNI POGOJI O IGRANJU, ETIKI IN 
ETIKETI GOLFISTOV 

 

NA IGRIŠČU ZA GOLF LIVADA MORAVSKE TOPLICE 
 
 
 



UPORABA GOLF IGRIŠČA 
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Igralec, ki želi pristopiti k igri na golf igrišču, mora imeti dovoljenje za igro (izpit potrjen s strani Golf 

zveze Slovenije), znanje z osnovnim poznavanjem pravil golfa, tehnike igranja in golfske etike, za 

udeležbo in igranje na turnirjih pa urejeno aktivno članstvo v enem izmed klubov, priznanih s strani 

nacionalne golf zveze, ki je članica EGA. Kdor nima dovoljenja za igro, na golf igrišču ne sme igrati brez 

spremstva svojega učitelja ali pooblaščenca s strani uprave golf igrišča. 
 

Otroci do 10. leta starosti imajo dovoljenje za vstop in igro na igrišču le v spremstvu oseb, ki izpolnjujejo 

pogoje iz prve točke tega pravilnika. 
 

Igralci, ki bi želeli imeti med igro golfa spremstvo svojega osebnega trenerja, prijatelja ali družinskega 

člana (neigralca), morajo pred pričetkom igranja o tem obvestiti recepcijo igrišča in pridobiti dovoljenje 

soigralcev, hkrati pa poskrbeti, da bo vedenje spremstva skladno z golfsko etiketo. 
 

Za pse je potrebno pridobiti dovoljenje soigralcev. Na turnirjih so psi na igrišču prepovedani. Psi morajo 

biti na povodcu, privezani k golf torbi ali vozičku in se ne smejo prosto gibati po igrišču, lastniki pa 

morajo za njimi počistiti odpadke. Prav tako je psom jim je strogo prepovedan vstop na zelenico. 
 

Igrišče si pridržuje pravico do zaprtja celotnega igrišča ali dela igrišča za potrebe vzdrževanja, prenove 

igrišča, potrebe organizacije turnirja, zaradi neugodnih vremenskih razmer ali drugih potreb igrišča. 

Imetnike letnih kart bo po potrebi igrišče obvestilo o morebitnem zaprtju. 
 
 
 

    POGOJI ZA ZAČETEK IGRE 
 

 
Vsi igralci morajo pred pričetkom igre svoj prihod najaviti recepciji igrišča in se registrirati. Osebje na 

recepciji potrdi štartni čas igralca/skupine in s tem dovoljuje pričetek igre. 
 

Igralec mora imeti veljavno dnevno ali letno karto ter jo na zahtevo osebja igrišča pokazati osebju 

igrišča. 
 

V skupini lahko igrajo največ 4 igralci. Število igralcev v skupini razporeja in določa osebje igrišča v 

recepciji. V času nezasedenosti igrišča lahko dovoli igro posamezniku ali skupini manjši od 3 igralcev. 

Igrišče si pridružuje pravico, da ob polni zasedenosti skupini manjši od 4 igralcev dodeli dodatnega 

igralca, do zapolnitve skupine. 
 

Vsak igralec golfa mora imeti svojo golf opremo ter biti primerno oblečen in obut. Prepovedano je 

igranje v džinsu. Za obutev so dovoljeni le golfski čevlji s plastičnimi t. i. soft spike-i. 
 

Z vstopom na igralno in vadbeno površino igralec potrjuje, da je seznanjen s pravilnikom o igranju in 

etiketi golfistov na Golf Livada Moravske Toplice.
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IGRANJE NA IGRIŠČU 

 

 

 
 

 

Vstop na igrišče je dovoljen le v delovnem času igrišča, z obvezno predhodno osebno najavo v recepciji 

igrišča. Izjema je zaključek igre izven delovnega časa recepcije, v kolikor je bil štart igre s strani osebja 

recepcije predhodno odobren. Vsakršno nespoštovanje tega pravila bo kaznovano s prenehanjem igre 

in prepovedjo igre na igrišču, v kolikor tako določi vodstvo igrišča. 
 

Igralce prosimo, da odpoved startnega časa sporočijo na recepcijo golf igrišča takoj, ko je mogoče 

(preko elektronske pošte ali po telefonu), vendar najkasneje 24 ur pred rezerviranim časom, sicer 

rezervacija velja za nerealiziran potrjen štartni čas oz. t. i. "no show". V tem primeru je golf igrišče 

upravičeno upoštevati štartino v skladu z rezervacijo. 
 

Vsak igralec mora rezervacijo opraviti osebno. V primeru, da rezervacijo opravi en igralec za skupino, 

mora navesti vsa imena in priimke soigralcev. Za odpoved štartnega časa posameznika je odgovoren 

tisti, ki je rezervacijo opravil. V primeru neodpovedi veljajo pogoji, ki se nanaša na »Igranje na 

igrišču«. V primeru, da igralec ob rezervaciji za skupino navede zgolj svoje ime, ob prihodu pa skupina 

ne zapolni vseh rezerviranih mest, igrišče upošteva vse nerealizirane igralnine igralcu, ki je rezervacijo 

opravil. 
 

Prepovedano je igranje z več kot eno žogico oziroma je izjemoma dovoljeno, v kolikor to določajo 

Pravila ali tako določi . Prepovedano je igranje z 
vadbeno žogico. 

 
Igranje poteka po naraščajočem zaporedju lukenj; preskakovanje lukenj ni dovoljeno. Vsak igralec je 

dolžan spoštovati čas igranja, ki je določen s strani igrišča (poleg pin pozicij). V primeru, da igra skupine 

ni skladna s predpisanim časom igranja, oziroma je izven časa igranja ''out of position'', pristojno osebje 

igrišča skupino opozori, da igro pospeši. V primeru, da opozorjena skupina svojega časa igranja ni 

izboljšala, mora na zahtevo pristojnega osebja igrišča prenehati z igranjem luknje, pobrati žogice ter se 

odpraviti na udarjališče naslednje luknje. Izjema je igranje v času turnirjev, kjer bo igralec kaznovan 

skladno s pogoji turnirja. 
 

Igralec je dolžan na zahtevo pristojnega osebja igrišča pokazati opremo za popravljanje vdolbin na 

zelenici (vilice). Vdolbine se popravljajo v obratni smeri povzročitve le-te, nikakor pa se ne sme z 

vilicami privzdigovati travnate ruše, saj se na ta način prekine koreninski sistem. Igralec, ki ne bo 

popravljal vdolbin povzročenih z lastno igro, bo s strani pristojnega osebja igrišča opozorjen. Kršitev bo 

skladno s pravilnikom o obravnavanju kršitev zabeležena v evidenci kršitev. Večkratno ugotovljena 

kršitev (tudi druge dni igranja) lahko pomeni izrek najstrožjega ukrepa, prepoved vstopa na igrišče 

(lastniki letnih kart s tem izgubijo pravico koriščenja letne karte brez vračila kupnine). 
 

Vsak igralec je na igrišču dolžan za seboj popravljati odtrgane dele ruše (divot) in jih postaviti nazaj na 

odtrgani del.
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Z golf avtomobilčkom ali vozičkom je prepovedano prečkanje med zelenico in bunkerjem, vožnja ali 

prečkanje visoke trave (rough) in vožnja izven igrišča. Upoštevati je potrebno usmerjevalne table na 

igrišču in pravila za vožnjo z avtomobilčkom. Vožnja po pred zelenici ni dovoljena. 
 

Uporabniki  so  dolžni  spoštovati  dnevna  navodila  osebja  igrišča,  ki se  nanašajo  na uporabo  golf 

avtomobilčkov. 
 

Igralec mora po vsaki uporabi bunkerja za seboj pograbiti pesek in odložiti grablje na zunanji rob le- 

tega, tako da bodo imeli vsi igralci enake pogoje za igro. 
 

Zastavice na zelenicah ob igranju spustimo na tla počasi, prav tako pa počasi vrnemo zastavico nazaj v 

luknjo, da ne poškodujemo roba luknje. Žogico iz luknje na zelenicah vedno poberemo pazljivo z roko, 

da ne poškodujemo roba luknje. 
 

Na udarjališčih vseh igralnih polj je strogo prepovedano izvajati poskusne udarce na način, ki poškoduje 

zelenico udarjališča. 
 

Pristojno osebje igrišča ima diskrecijsko pravico izreka navodil in ukrepov na igrišču. Neupoštevanje 

njegovih navodil pomeni hujšo kršitev pravil igrišča. 
 
 
 
 

    VADBIŠČE 
 

 
Vadba na vadbišču je dovoljena v skladu z golfsko etiketo ter na označenih mestih za vadbo. Strogo je 

prepovedano pobiranje že udarjenih žogic na mestih za vadbo. Neupoštevanje navodil, odnašanje 

žogic z vadbišča in neupoštevanje opozorilnih tabel velja za hujšo kršitev etike, kar bo kaznovano s 

prepovedjo nadaljnje vadbe in igranja na igrišču, v kolikor tako določi vodstvo igrišča. 
 

Splošna pravila za vadišče: 
 

•   Vadišče  se  odpre  od  odprtju  igrišča,  oziroma  30  minut  pred  odprtjem  igrišča,  ko  je  to 

predhodno objavljeno in zapre eno uro po koncu delovnega časa recepcije. 

• Udarjanje žogic zahteva zbranost, zato spoštujmo etiketo in ne motimo ostalih igralcev s 

povzročanjem hrupa. 

•   Vadišče se uporablja na lastno odgovornost. 

•   Odnašanje vadbenih žogic z vadišča je strogo prepovedano. 

•   Otroci do 10 let lahko vadijo le pod nadzorom odrasle osebe. 

•   Na vadbeni zelenici je dovoljeno izključno in samo »patanje in rolanje«. 

•   Bunker po vadbi za seboj pograbimo. 

•   V kolikor žogice poškodujejo vadbeno zelenico, poškodbe popravimo. 
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     VARNOST NA IGRIŠČU 
 

 
Igralci na luknjah PAR 3 lahko pričnejo igro šele, ko se igralci prejšnje skupine umaknejo z zelenice. 

 
Na luknjah PAR 4 in PAR 5 igralci ne smejo nadaljevati igre, dokler so igralci predhodne skupine v 

dosegu žogice. Šele, ko so povsem prepričani o zadostnem razmiku, lahko nadaljujejo igro. To velja tudi 

za luknje, na katerih se mesto pristanka žogice ne vidi. 
 

Vsi igralci morajo biti za linijo igralca, ki je na vrsti za udarec žogice, hkrati pa je potrebno upoštevati 

igralni čas, zato naj velja priporočilo, da se lahko izvede udarec izven vrstnega reda, če je drugi igralec 

nanj že pripravljen. 
 

V primeru, da žogica nenadzorovano leti proti ostalim igralcem ali drugim osebam, ki so na igrišču, 

mora igralec, ki je žogico udaril, glasno zavpiti »FORE!« 
 

Ne igrajte ob nevarnosti udara strele. Igrišče za ta namen uporablja mednarodno zvočno signalizacijo 

s hupo. V primeru zvočnega signala mora igralec takoj prekiniti igro in se zateči v najbližje zavetišče. 
 
 
 

    ETIKETA 
 

 
Prepovedana je uporaba mobilnega telefona ali povzročanje kakršnihkoli šumov in motenje igralcev, 

ko se pripravljajo na udarec. 
 

Skupina, ki igra hitreje, ima prednost, če igrišče ni polno zasedeno. Počasnejša skupina mora dati 

prednost hitrejši skupini. 
 

Ob udarcu izven vidnega polja ali udarcu v visoko travo je priporočeno, da se pomaga soigralcem iskati 

izgubljene žogice (do 3 minute). Čas iskanja žogice, ki je povzročil zamudo igranja je potrebno 

nadoknaditi. 
 

Skupina mora upoštevati dovoljene čase igranja, objavljene na seštevni karti (scor carti). Vsakršno 

odstopanje je lahko kršitev etikete. Pristojno osebje igrišča ima vsa pooblastila za sprejemanje 

odločitev, da ''igra v času'' nemoteno poteka za vse igralce. Igralci so dolžni spoštovati navodila 

pristojnega osebja igrišča, ob nespoštovanju pravil pa ima le-ta vsa pooblastila, da skupino ali 

posameznike, ki kljub poprejšnjim opozorilom niso upoštevali navodil umakne z igrišča in jim prepove 

igranje.  
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Skupni prostori v hotelu Livada ob recepciji za golf so namenjeni vsem igralcem in zaradi varnosti, kot 

tudi urejenosti, igrišče ponuja letni ter dnevni najem  boxov za opremo, kjer lahko igralci shranijo 

stvari za čas igre. Dnevni ali letni najem boxov igralci uredijo na recepciji pred pričetkom igre. Lastnik 

igrišča ne odgovarja za prosto odložene stvari, ki so v lasti igralcev.  
 

Parkirni prostori so igralcem in obiskovalcem na voljo brezplačno. Parkiranje izven označenih parkirnih 

prostorov ni dovoljeno. 
 
 

 
    SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH IN TURNIRJIH 

 
 

 
Vsi igralci imajo pravico oz. možnost prijave na turnirje, ki so odprtega tipa, v skladu s prijavnimi pogoji 

(razpisom Igralci, ki se prijavijo na turnir, se morajo seznaniti s prijavnimi pogoji in pravilnikom igrišča. 

Vsak   igralec   turnirja   se   mora   registrirati   najkasneje   30   minut   pred   startom   in   plačati 

kotizacijo/štartnino ter igralnino (v primeru, da nima ustrezne letne karte) oz. kot je navedeno v 

razpisu. 
 
 
 

    SPLOŠNI POGOJI ZA IMETNIKE LETNE KARTE 
 
 

 
So zapisani na spletni strani www.golf-livada.si 

 
Pogoji nakupa, cenik in  veljavnosti posameznega tipa letne karte so na voljo na 
spletni strani igrišča. 

 
 

    UKREPANJE   V   PRIMERU   NESPOŠTOVANJA   REDA   NA   IGRIŠČU   IN   ODGOVORNOST 

UPORABNIKOV IGRIŠČA / VADBIŠČA ZA POVZROČENO ŠKODO 
 

 
 

Vsi igralci morajo upoštevati red in navodila osebja golf igrišča. Vesten golf igralec opozarja druge 

igralce in goste, naj spoštujejo navodila in pravilnik o uporabi golf igrišča. S svojim zgledom, nasveti in 

tudi konstruktivnimi kritikami lahko pomagamo igrišču in soigralcem pri skrbi za red. 
 

V  primeru povzročene  škode na golf igrišču  Livada  je  podjetje Sava Turizem d.d. 

upravičeno do celotnega povračila škode. 
 

Kadar nastopijo dogodki, ravnanja in dejanja, ki predstavljajo kršitve in nespoštovanje  pravilnika o 

igranju in etiki golfistov, nespoštovanje reda na igrišču, bo kršitelj skladno s pravilnikom sankcioniran. 

Ob neupoštevanju pravilnika bo kršitev obravnavana in izrečen ustrezen ukrep. 
 

Kršitve, ki jih obravna osebje igrišča so: 
 

lažje kršitve: 
 

http://www.golf-livada.si/
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- kršitev določb pravilnika in drugih splošnih navodil osebja igrišča ali splošnih obvestil na igrišču, v 

spremljevalnih prostorih igrišča ali na parkirišču, 

- nešportno vedenje in kršenje pravil etike golfa. 
 

Hujše kršitve: 
 

- fizični napad na soigralca, nasprotnega igralca, sodnika, funkcionarja ali katerokoli drugo osebo med 

igranjem, tekmovanjem, neposredno pred igro/tekmovanjem ali po njem, 

- neupoštevanje predpisov o vodenju hendikepov na turnirju oziroma nastop z nepravilno izkazanim 

hendikepom (HCP), 

- spreminjanje rezultatov na števnih karticah  

- večkratna zaporedna kršitev določb pravilnika in drugih splošnih navodil osebja igrišča ali splošnih 

obvestil na igrišču, v spremljevalnih prostorih igrišča ali na parkirišču. 
 

Kršitelj bo ob neupoštevanju pravil najprej opozorjen, ob nadaljevanju kršitve, pa bo vodstvo igrišča 

skladno z resnostjo kršitve sprejelo ustrezne ukrepe. V kolikor posameznik v tekoči sezoni večkrat 

prekrši Pravilnik o uporabi igrišča in etikete, se kaznuje s prepovedjo igre ter odvzemom letne karte. 

Pri prepovedi igranja kršitelj ni upravičen do povračila kupnine za igralne ali že vplačane letne karte. 
 

Kakršne koli predloge, konstruktivne kritike in nasvete, lahko igralci posredujejo vodstvu igrišča v pisni 

obliki ali po elektronski pošti golfshop@terme3000.si  
 

 

10. RAZNO 

 
- Za vstop na igrišče mora igralec poznati pravila golfa R & A 2019. 

- Igralec lahko dobi nadomestilo igranja v obliki novega GF iz naslova višje sile na igrišču in sicer če       

odigra manj 5 lukenj od zakupljenih 9 ali če odigra manj 12 lukenj od zakupljenih 18. V obeh  

primerih dobi dobroimetje GF za 9 lukenj. 

- Za ostala nadomestila, ki so bila plačana ob turnirju se ravnamo v skladu z dogovorom tekmovalne 

komisije turnirja ali z organizatorjem. 

- Grupa dveh igralcev ima prednost pred grupo treh ali štirih igralcev.  Posameznik nima prednosti. 

-  Grupa, ki igra 18 lukenj, ima prednost pred grupo, ki igra skrajšano igro.  

-  Vsak igralec golfa mora imeti svoj set palic in torbo za palice. 

- Samo dva golfista (voznik mora biti starejši od 18 let) se lahko vozita na golfskem vozilu za prevoz  

- dveh oseb.  

-  Vozite vozilo za golf v primerni razdalji od udarjališč, peščenih ovir, ostalih ovir, zelenic, 

predzelenic  

- in po cestah kjer je tako določeno (luknje 2, 3, 4). 

-  Igralci igrajo na svojo odgovornost. 

 
Prednost na igrišču: vzdrževalec - igralec 
Do 11.00 ure dopoldan ima prednost vzdrževalec.   
Po 11.00 uri dopoldan ima prednost igralec. 
Vzdrževalec z dvignjeno roko ali položeno zastavico na zelenici igralcu nakaže, da želi v zelo kratkem 
času  
zaključiti začeto delo. Z zamahom, z iztegnjeno roko k sebi, vzdrževalec da igralcu znak, da se bo 
umaknil na varno in da igralec lahko nadaljuje z igro. 

mailto:golfshop@terme3000.si
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Igralec je dolžan upoštevati navodila vzdrževalca - v nobenem primeru ne sme udariti žogice,  če 
obstaja možnost, da bi lahko z žogico zadel vzdrževalca. 
Vzdrževalec mora počakati (z ugasnjenim strojem), da igralci odigrajo začeto igro na udarjališču, čistini 
ali zelenici. 
Obutev in obleka 
Nosite primerno golfsko obleko in obutev, tako na igrišču kot tudi na vadišču. 
Upoštevanje navodil osebja 
Igralec je dolžan upoštevati navodila osebja. 
V primeru, če je igrišče ali vadbišče zaprto (zimske razmere, nujna vzdrževalna dela …), igralci v 
nobenem primeru ne morejo igrati na igrišču ali vaditi na vadišču. 
Zimska pravila 
Da bi preprečili trajne poškodbe travnih površin, moramo igrišče v primeru zmrzali (slane) zapreti, 
dokler se zmrzal ne stopi! Odlog starta do odmrznitve ohrani kakovost zelenic in zmanjša nepotrebna 
popravila. 
 
Prosimo vas, da nas vedno, ko potrebujete pomoč, asistenco ali če ste opazili kršitve in nepravilnosti 
na igrišču, pokličete na našo telefonsko številko. Hvala. Potrudili se bomo, da bomo v najkrajšem 
možnem času zaplet uredili. 
 
M. Toplice, 28.11.2019                                                     vodja   Golf Livada Jože Pucko 


