
 

OD OKTOBRA DO APRILA V TELOVADNICI ŠOLE 

V MAJU in JUNIJU na igrišču GOLF GRAD OTOČEC 

 

 

 

OŠ BRUSNICE Ponedeljek 15.30 – 16.15 

OŠ CENTER Torek 7.30 – 8.15 

OŠ GRM Torek 15.30 – 16.15 

OŠ BRŠLJIN Sreda 6.45 – 7.30 

OŠ STOPIČE Sreda 16.00  - 16.45 

OŠ OTOČEC Četrtek 15.30 – 16.15 

  

  

 



 

Spoštovani starši! 

Izven šolsko dejavnost bomo izvajali v telovadnici 

šole, enkrat tedensko, eno šolsko uro. Predvidena je 

za učence od 1. do 5. razreda. Lahko pa se pridružijo 

tudi učenci višjih razredov.  

Otroci, ki se bodo vključili v dejavnost, imajo 

priložnost spoznati golf igro. S pomočjo prilagojene 

dvoranske opreme se bojo otroci naučili vseh 

elementov igre. Dejavnost je primerna za vse, ki bi 

se radi spoznali z golfom, hkrati pa je priložnost za tiste s predznanjem, da obiskujejo vadbo v 

času, ko igra na prostem ni mogoča. Delo je prilagojeno tako starostni stopnji otroka, kot tudi 

njegovim sposobnostim in predznanju.  

Poleg učenja golfa želimo razvijati tudi psihomotorične sposobnosti, krepiti delovne navade, 

navajati na timsko in samostojno delo, hkrati pa imajo otroci priložnost druženja in zabave z 

vrstniki. Za udeležence je v sklopu programa organizirano tekmovanje enkrat mesečno v obliki 

lige. Zaključek tekmovanja bo organizirano v maju na igrišču Otočec skupaj z ekipnim šolskim 

tekmovanjem v golfu. 

V MESECU MAJU IN JUNIJU bo vadba potekala na igrišču Golf Grad Otočec. Termini za vadbo 

na igrišču Otočec bodo objavljeni po prejetih prijavah oz. najkasneje do konca marca. 

C
EN

A
 Program ČAS CENA / 

mesec 
CENA / 
sezono 

VADBA v TELOVADNICI OKTOBER – APRIL 15 € 95 € 

VADBA na IGRIŠČU MAJ, JUNIJ 15 € 120 € 

Pogoje plačila programa najdete na spletni strani www.golfy.si. 

Informacije in prijave: 

Elektronska pošta 

solagolfa@golfy.si 

Matjaž Lavrih 

040 – 591 – 151 

Omer Demirović 

031 – 304 – 273 

Prijavo lahko oddate tudi v elektronski obliki na spletni strani www.golfy.si. Pogoji plačila programa so predstavljeni na 
povezavi www.golfy.si/sola-golfa-za-otroke/pogoji   

http://www.golfy.si/
mailto:solagolfa@golfy.si
http://www.golfy.si/
http://www.golfy.si/sola-golfa-za-otroke/pogoji


 

PRIJAVNICA 

Podatki o otroku 

IME in PRIIMEK    

ULICA in HIŠNA ŠTEVILKA    

POŠTNA ŠTEVILKA in KRAJ    

ROJSTNI DATUM    

ŠOLA in RAZRED    

Podatki o staršu oz. skrbniku   

IME in PRIIMEK    

TELEFON    

ELEKTRONSKI NASLOV    

TERMIN (vpišite IZBRANI termin in kraj programa – seznam terminov najdete na prvi strani brošure) 

TERMIN in KRAJ    

PRIJAVA NA VADBO NA IGRIŠČU OTOČEC (MAJ in JUNIJ):                     DA  NE 

 

LIGA V GOLFU ZA OTROKE 

S podpisom se strinjam, da otrok sodeluje na tekmovanju Liga v golfu za otroke, ki bo organizirana v 
sklopu vadbe in na finalu ter dovoljujem objavo rezultatov oz. dosežkov otroka na spletni strani 
tekmovanja.   

SOGLASJE 

S podpisom potrjujem prijavo otroka v šolo golfa za otroke, ki bo organizirana v telovadnici šole, katero obiskuje 

otrok in se zavezujem, da bom poravnal vse stroške, ki so povezani z obiskovanjem dejavnosti v skladu s pogoji 

plačevanja dejavnosti, ki so objavljeni na spletni strani www.golfy.si. Soglašam, da se moji podatki zbirajo, 

obdelujejo in objavljajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter dovoljujem objavo fotografij in 

posnetkov nastalih na dejavnosti na socialnih omrežjih in spletni strani šole golfa, kluba ali igrišča. 

Kraj in datum:      Podpis starša oz. skrbnika: 



 

 

NOSILEC in SPONZOR PROGRAMA 

 

PROGRAM IZVAJA 

 

GOLFy, šport in rekreacija, d.o.o. 

Seidlova cesta 34 

8000 Novo mesto 

IBAN: SI56 6000 0000 0637 555 (LON) 

INFO: info@golfy.si 

SPLETNA STRAN: www.golfy.si 

 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe urnikov in programov iz objektivnih razlogov! 

mailto:info@golfy.si
http://www.golfy.si/

