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Štev:  89-16 
Prebold, 08.09. 2016 
 
Zapisnik 
 
informativnega sestanka Pitch&Putt zveze Slovenije (PPZS), ki je bil v sredo, 07.09.2016, 
ob 16.00 uri, zaključek ob 17.45, v prostorih sejne sobe Hale Tivoli, Celovška 25, 1000 
Ljubljana. 
Dnevni red: 

1. Predstavitev PP kot športa za vse. 
2. Zveza, klubi in igrišča v Sloveniji. 
3. Pogram dela PPZS. 
4. Ustanavljanje PP klubov, gradnja PP igrišč, evidentiranje možnih rešitev. 
5. Vprašanja, predlogi in pobude. 

Prisotni: Jožef Klančnik, Marko Vidnjevič, Marko Božič, Bogdan Palovšnik, Drago 
Banovič, Urša Fink, Aleš Perčič, Vilibald Vengust, Dolfe Naraks, Stanislav Bobnar, Boštjan 
Glažar, Jernej Saksida, Gorazd Kogoj, Zvonimir Rozman, Roman Vrhunc, Robert Dular, 
Tomaž Čadež, Maja Virant, Marko Štirn, Matjaž Meža. 
 
Sestanek je vodil predsednik PPZS Jožef Klančnik.  
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev PP kot športa za vse. 
 
Razlogov za razmah Pitch&Putta (PP) kot »športa in rekreacije prav za vse« je mnogo:  
enostavnost, varnost, družabnost, tekmovalnost, karte za igranje so poceni, oprema za 
igranje je enostavna in ni draga (3 palice), za eno igro porabimo malo časa, le uro ali dve, 
poteka v naravi, primeren je za vse starosti, oba spola, ni nevarnosti poškodb, PP obsega 
golfsko kratko igro (70-80% golfske igre), brez dolgih začetnih udarcev in dolgih 
udarcev s čistine in je imeniten uvod v igro golfa … .  
 
Tudi investicijska sredstva za »gradnjo« prostorsko nezahtevnih PP igrišč so zelo nizka,  
posebej v primerjavi z investicijami v golfska igrišča.  
 
V Sloveniji že deluje nekaj PP klubov in tudi igrišč, PP zveza Slovenije pa bo organizirala 
državna prvenstva, pokalno tekmovanje posameznikov in ekipno slovensko PP ligo. 
Svetovno združenje PP zvez - »The Federation of International Pitch and Putt 
Associations« (FIPPA) in Evropsko združenje PP zvez - »European Pitch & Putt 
Association« (EPPA) organizirata svetovna in evropska prvenstva … . 
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2. Zveza, klubi in igrišča v Sloveniji. 

 

V letu 2016 je bila ustanovljena Pitch&Putt zveza Slovenije (PPZS), ki na široko odpira 

vrata vsem, ki jih ta šport zanima in podpira ter želi tvorno sodelovati z vsemi 

povezanimi organizacijami na tem področju v Sloveniji. Sodelovanje je dogovorjeno s 

PGA Slovenije in z GZS.  
Kot krovna in vodilna organizacija Pitch&Putt športa v Sloveniji PPZS podpira 
promocijo, razvoj in iniciative svojih članov ter pozitivno vpliva na prepoznavnost tega 
športa pri nas. PPZS želi omogočiti pogoje in podpreti vse zainteresirane, da začnejo, 
uspejo in izpolnijo svoja osebna pričakovanja v tem športu. PPZS s pomočjo PP klubov, 
igrišč in drugih zainteresiranih organizacij pri nas organizira brezplačne predstavitve, 
izpite za dovoljenje za igranje PP (DIPP), tekmovanja in prvenstva v Sloveniji ter se 
udeležuje prvenstev in tekmovanj v tujini. PPZS želi podpirati, razvijati in spodbujati 
širitev PP v Sloveniji. PPZS kot neprofitna organizacija bo aktivno spodbujala 
sodelovanje z vsemi sorodnimi organizacijami pri nas in v tujini. PPZS in njeni klubi so 
odprti za vse, ki jih ta šport zanima, ne glede na spol, starost ali narodnost. Razvijala in 
podpirala bo vse iniciative, programe in priložnosti, ki bodo kakorkoli pripomogle k 
poznavanju in priznavanju te športne panoge pri nas. 

Skupščino PPZS sestavljajo delegati klubov članov PPZS. Klubi imajo po enega (1) 

delegata na vsakih petdeset (50) članov. Organi in komisije PPZS so: UPRAVNI ODBOR, 

ki ima  7 članov, NADZORNI ODBOR in komisije: DISCIPLINSKA KOMISIJA, KOMISIJA ZA 

IGRALCE INVALIDE, KOMISIJA ZA PRAVILA, SODNIŠKE ZADEVE IN HCP, KOMISIJA ZA 

OBJEKTE, KOMISIJA ZA REGISTRACIJE, TEKMOVANJA IN REPREZENTANCE in KOMISIJA 

ZA RAZVOJ IN ZNANOST TER ODNOSE Z JAVNOSTMI 

 

PPZS so ustanovili trije PP klubi, PPK STOL, PPK Žaženberk in PPK Capo di Istra in imajo 

trenutno 40 članov. 

 
V Sloveniji je danes 9 PP igrišč: Brdo, Stanežiče, Diners, Trebnje, Nova Gorica, Dravograd, 
Velenje, Zalti Grič, Žaženberk in še nekaj PP igrišč, ki so bila narejena a ne delujejo in jih 
je možno usposobiti v kratkem obdobju, kar predstavlja zelo dobro osnovo za razvoj PP. 
 
 

3. Pogram dela PPZS. 
 Promovira, goji, širi in razvija Pitch&Putt (PP) v Sloveniji in predstavlja PP na državni in 

mednarodni ravni (včlani se v mednarodno zvezo tega športa, aktivnosti potekajo). 
 Združuje slovenske PPK v PPZS in zagotavlja materialna sredstva za delovanje zveze. 
 Postavlja pravila igre in vodi HCP. 
 Organizira in vodi državna prvenstva in druga domača in mednarodna tekmovanja (v l. 

2017 Odprto državno prvenstvo, pokalno tekmovanje posameznikov in ligaško 
tekmovanje za moštva in klube, meddržavno srečanje s Hrvaško …). 
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 Imenuje državne reprezentance, skrbi za priprave in nastope reprezentanc ter se 
udeležuje prvenstev in tekmovanj na mednarodni ravni. 

 Spodbuja šport mladih in zagotavlja uveljavitev mladih doma in v svetu. 
 Sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju PP. 
 Tvorno sodeluje s slovenskimi krovnimi organizacijami golfa, PGA SLO in GZS. 
 Tvorno sodeluje s slovenskimi PP igrišči, jih promovira in s svojimi programi sodeluje pri 

polnjenju kapacitet igrišč. 
 
 

4. Ustanavljanje PP klubov, gradnja PP igrišč, evidentiranje možnih 
rešitev. 

Ustanovitev PPK je enostavna, ustanovite ga pri upravni enoti (UE, taksa: 31,72 EUR), 
najmanj 3 člani PPK, statut PPK (vzorec lahko dobite pri PPZS), sklic ustanovne 
skupščine PPK, zapisnik ustanovne skupščine PPK (obrazec UE), zahteva za registracijo 
PPK (obrazec UE), ostale info na posamezni UE. 
 
Investicijska sredstva za »gradnjo« PP igrišč so zelo nizka, še posebej v primerjavi z 
investicijami v golfska igrišča. Za igrišče potrebujemo malo prostora, enako velja za 
vadišča. Udarjališča so lahko podstavki z umetno travo, zelenice so manjše, lahko z 
umetno travo, igralna polja so dolga od 40 m do največ 90 m, ni potrebno urejevati delov 
igralnega polja med udarjališčem in zelenico (vzdrževanje ni zahtevno), vsa igralna polja 
so PAR 3 … . 
 
PPZS bo izdelala nabor možnih rešitev pri gradnji PP objektov, osnovne kriterije in 
okvirni stroškovnik gradnje, vzdrževanja in upravljanja PP igrišč. 
 
 

5. Vprašanja, predlogi in pobude. 
 
PPZS bo izdelala marketinški program promocije PP, ki bo slonel predvsem na 
promoviranju tega športa po manjših krajih in delih Slovenije kjer ta šport ni poznan in 
tam kjer ni objektov za PP ali golf. Povdarek bo na kontaktih z lokalnimi skupnostmi. 
Pri promociji bo PPZS sodelovala, združevala moči z GZS in PGA Slovenije in ostalimi 
sorodnimi organizacijami, saj je PP šport imeniten uvod v golfski šport, tako, da so 
interesi vseh organizacij na tem področju isti. 
 
PPZS bo poskušala preko različnih kanalov in poslovnih partnerjev promovirati PP šport 
in z njim seznaniti širšo javnost pri nas. 
PPZS bo poskušala PP šport promovirati tudi preko medijev. Medije bomo s tem 
športom seznanili po ustaljenih medijskih kanalih in jim ga predstavili tudi v živo, na PP 
objektu. 
 
GZS podpira ustanovitev PPZS in nudi PPZS roko sodelovanja, podrobnosti in osnove 
sodelovanja je potrebno dogovoriti. PPZS se za podporo zahvaljuje in bo tvorno 
sodelovala in podpirala GZS pri njenih in skupnih akcijah. 
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PPZS bo pomagala pri ustanavljanju PP klubov, saj združuje PP klube in člane PP klubov. 
Vsako igrišče naj bi imelo svoj matični PP klub po naslednjih kriterijih: 

 Na ozemlju Republike Slovenije se uradne aktivnosti Pitch&Putta (PP) kot športa 
lahko izvajajo izključno v PPK, ki so redni člani PPZS in si pridobijo status 
„Priznani PPK“ (PPPK). 

 PPK status rednega, priznanega člana prizna izključno PPZS. 
 Status PPPK lahko pridobi PPK, ki zadosti registracijskim pogojem pristojne 

upravne enote (UE) in se registrira pri pristojni UE. 
 Status PPPK pridobi PPK, ko postane redni član PPZS. 
 PPPK mora upoštevati določbe statuta PPZS in izvajati sklepe skupščine, 

upravnega odbora, nadzornega odbora in komisij PPZS. 
 PPPK ima svoje lastno Pitch&Putt igrišče (PPI) na katerem deluje kot edini,  

domicilni PPK oz. ima z upravljalcem PPI podpisano dogovor o uporabi PPI kot 
edini, domicilni PPK na tem PPI. 

 PPI na katerem deluje domicilni PPPK mora izpolnjejevati kriterije za „Priznano 
Pitch&Putt igrišče“ (PPPI), ki jih določa PPZS oz. njena Komisija za objekte. 

 Na vsakem PPPI s tremi (3), šestimi (6) ali devetimi (9) igralnimi polji lahko 
deluje največ en (1) domicilni PPPK.  

 Na vsakem PPPI z osemnajstimi (18) igralnimi polji lahko delujeta največ dva (2) 
domicilna PPPK, po en (1) PPPK na vsakih devet (9) igralnih polj.  

 Če ima PPPI več kot 18 igralnih polj lahko na njem deluje več domicilnih klubov, 
po 1 PPPK na vsakih 9 igralnih polj. 

 
Na PP tekmovanjih v Sloveniji bodo lahko nastopali le člani PP klubov, enako bodo lahko 
za reprezentace Slovenije v PP igrali le igralci člani PP klubov. 
 
Člani PP klubov imajo lahko več članstev v PP klubih ali v golfskih in PP klubih. 
 
Tudi člani PP klubov bodo morali imeti opravljen izpit za dovoljenje za igranje (DIPP), 
čeprav je PP šport, glede varnosti v primerjavi z golfom, zelo varen, saj gre pri PP 
izključno za kratke udarce z malo moči. Za DIPP bodo veljali tudi izpiti za DI GZS oz. HCP 
GZS. 
 
 
Zapisnikar: Marko Božič 


