
Poročilo v.d. Predsednika o delu in druženju članov kluba v letu 2018 

 

Leto 2018 za naš klub Diners Golf & Country Klub Ljubljana ni bilo niti lahko, niti enostavno, 
a kljub temu uspešno. Zakaj takšna ugotovitev? Preprosto, nad klubom je visela grožnja 
denarnih obveznosti iz naslova stečaja družbe bivšega lastnika, kazni in celo razpustitve 
kluba v postopku davčnega pregleda za leto 2016.. Toda uspeli smo preseči vse težave. 

Končanje stečajnega postopka.  

Nad družbo Golf Projekti d.o.o. je bil uveden stečajni postopek in našemu klubu so zaradi 
načina poslovanja te družbe grozile nekaj deset tisoč evrov visoke obveznosti. Ob velikem 
angažiranju bivšega predsednika g. Valterja Nemca in še nekaterih članov društva, je bila 
končno, 18.4.2018 sklenjena sodna poravnava, s tem pa je bil končan ta postopek za naš 
klub in iz njega smo izšli brez vsakršnih obveznosti. 

Davčni pregled 

V juniju mesecu je bil začet še davčni pregled društva. In dejstvo je bilo, da nam je grozila 
finančna kazen za nazaj, pa tudi obveznost DDV za naprej. Pri samem postopku je bil močno 
angažiran poleg našega računovodstva PRO-BIT Kranj tudi naš član, g. Igor Petrovčič in 
upam si trditi, da je predvsem z njegovim znanjem, bil postopek ustavljen 12.12.2018. 

Naš klub Diners Golf & Country Klub Ljubljana tako sedaj posluje normalno, očiščen vseh 
bremen preteklosti. 

Nov Statut in vpis sprememb v AJPES 

V lanskem letu sem na skupščini 27.3.  sprejel mesto vršilca dolžnosti predsednika izključno 
za eno leto, zato, ker ni bilo drugih kandidatov, ker sem pripravljal vse akte in druge 
dokumente kluba, želel pa sem klubu pomagati, da se izvleče iz težav in da mu zopet damo 
veljavo, ki mu gre. 

Bila pa je težava, ker smo na Skupščini dne 14.6.2017. sprejeli nov Statut, po vlogi na Upravni 
organ Mesta Ljubljane pa je le ta zahteval zaradi delne neusklajenost z novo zakonodajo, 
dopolnitve Statuta. Na skupščini dne 27.3.2018 smo zato sprejeli nov, popravljen Statut. Na 
Uradu so po vložitvi čistopisa našega novega Statuta izredno zavlačevali postopek in izdali 
soglasje k Statutu 30.5.2018. Ne vem, kaj je bilo narobe, mogoče dopusti, vendar so me na 
AJPES-u tako vpisali kot pooblaščeno osebo po premnogih posredovanjih šele v septembru 
mesecu 2018.  

Spletna stran kluba diners-golf.eu 

Mislim, da smo naredili velik korak naprej v obveščanju članov o delu in življenju kluba, saj 
smo uvedli klubsko spletno stran, ki nam jo je doniral naš član g. Miran Setnikar s svojo 
družbo M-OST, d.o.o., izdelal pa njegov sodelavec Andrej Marko. Obema iskrena hvala še 
enkrat. 

Stran je obširna in temeljita. Na njej prvič tekoče objavljamo obvestila, na njej so vsi akti 
društva in drugi dokumenti, na njej so interaktivno prisotne vse klubske tekmovalne in 
interesne selekcije, ravno tako pa tudi možnost direktnega stika s predsednikom, kar pa ni 



bilo od aktiviranja storjeno niti enkrat, čeprav bi vsak član preko te možnosti lahko dal kakšen 
predlog, postavil kakšno vprašanje ali kako drugače vplival na delovanje kluba. 

Upravni Odbor 

Upravni odbor v sestavi jaz, kot predsednik, Mira Černe, Leon Magdalenc, Igor Petrovčič, 
Armin Hiršelj, Uroš Gregorič in Blaž Pesjak, je v času od mojega imenovanja imel 5 rednih 
sej in eno dopisno. Člane kluba smo tekoče seznanjali z delom Upravnega odbora preko 
obvestil na naši klubski strani. 

Klubski turnir 

Klubski turnir smo izpeljali 25.6.2018. Vreme nam najprej ni bilo naklonjeno, saj je deževalo, 
zatem pa se je izboljšalo in po kasnejšem startu nam je celo posijalo sonce. Prvaki in 
zmagovalci so postali: 

Klubska prvakinja: Lara Ječnik 

Klubski prvak: Nejc Tomšič 

Juniorski prvak: Jakob Balkovec 

Seniorski prvak: Brane Svetlin 

Skupina A: 1. Valentina Šiftar Anžič, 2. Bogoslav Brezigar 

Skupina B: 1. Taj Lokovšek, 2. Drago Banović, 3. Jožef Oven 

Skupina C: 1. Jan Lokovšek, 2. Ljudmila Pačnik, 3. Mitja Aljaž Boltežar 

Skupina D: 1. Nika Repovž, 2. Janez Martini 

Najdaljši udarec moški: Vida Slavec, 289 m 

Najdaljši udarec ženske: Lara Ječnik, 212 m 

Najbližje zastavici: Drago Banović, 71 cm.   

In naj se tukaj še enkrat zahvalim tistim, ki so nas podprli pri izvedbi turnirja; CUBU, Žitu, 
Agenciji Amadeo ter tistim, ki so prispevali za nagrade, Športu Ljubljana, Golfarni in VIX-u. 

Tekmovanja 

Tekmovalni uspehi Kluba in članov kluba v letu 2018. 

V sezoni 2018 so tekmovalci Diners Golf & Country Kluba Ljubljana imeli veliko tekmovanj 
po Sloveniji in sosednjih državah. Letošnja sezona je bila zelo uspešna za naše tekmovalce. 

Na dveh največjih tekmovanjih v Sloveniji to je Mednarodno prvenstvo Slovenije in Državno 
klubsko prvenstvo so naši člani dosegli obe prvi mesti v moški konkurenci. Na prvem je Žan 
Luka Štirn prepričljivo osvojil prvo mesto, medtem ko je članska ekipa Dinersa (Žan 
Demšar, Gal Patrik Štirn in Vid Slavec) po nekaj letih ponovno osvojila naslov državnega 
prvaka tudi na klubskTem prvenstvu na Otočcu. 



Na mednarodnih tekmovanjih je Žan Luka Štirn osvojil prvo mesto na Mednarodnem 
prvenstvu Madžarske in Gal Patrik Štirn 2. mesto na istem tekmovanju. Gal je priigral še 
dve 2. mesti na Mladinskem prvenstvu Madžarske in Mladinskem prvenstvu Slovaške. Neža 
Šiftar je osvojila 1. mesto na Mladinskem prvenstvu Madžarske v kategoriji U16. 

Selekcije 

Člani našega kluba so tekmovali v selekcijah seniork, seniorjev, MidAm, tako ženske kot 
moški ter v interesnih selekcijah Gold Boys-i, Modri in Sončice. 

Tekmovalne selekcije: 

Seniorji: Pod vodstvom g. Janija Gregoriča se je naša selekcija udeležila vseh krogov in na 
koncu zasedli 7. mesto med 12., naš najboljši posameznik pa je bil g. Brane Svetin na 8. 
mestu. Celotno poročilo je bilo objavljeno na naši spletni strani. 

Seniorke: Pod vodstvom ga. Adriane Krušič so seniorke v letu 2018 skupno zasedle tretje 
mesto, najboljši posamični rezultate pa je bil drugo mesto. 

Konkurenca je bila v letu 2018 huda: lige se je udeleževalo najmanj 15 klubov, na katerih je 
v vsakem od 6 krogov igralo povprečno od 70 do 90 tekmovalk. Za te rezultate moram 
seniorke še posebej pohvaliti. Tri najbolj zaslužne naše članice za takšne rezultate so v letu 
2018 bile: Alenka Ramovš, Marjeta Goebels in Hermina Černigoj. Sledila jim je številčno 
močna ekipa naših seniork, približno 15 do 20 soigralk, od katerih se je v povprečju tekem 
udeležilo 9 sotekmovalk. 
 

Mid-am ženske: bile so naša najuspešnejša tekmovalna selekcija pod vodstvom ge. Danice 
Koprivec in so v finalu zmagale.  

Mid-am moški: Pod vodstvom g. Igorja Petrovčiča se je naša selekcija uvrstila v finale in 
koncu zasedla skupno 5. mesto, neto pa so bili prvi, ravno tako pa je bil prvi neto tudi Dejan 
Mir. 

V interesnih selekcijah  Sončice, Modri in Gold Boys-i so sodelovali poleg večine članov 
našega kluba tudi člani drugih klubov. Udeležba na turnirjih in srečanjih teh selekcij je velika 
in zahvaljujoč organizatorjem in vseh, ki vodijo ta srečanja in turnirje, tudi res aktivno golfsko 
življenje naših članov, zato jim gre tudi naša velika zahvala.  

Odnosi z našim glavnim sponzorjem Diners-om in CUBO-m 

V lanskem letu je bilo z obema kar nekaj srečanj, vendar nam ni uspelo narediti končnega 
koraka, da bi v trojni povezavi, Diners Golf & Country Klub Ljubljana, Diners in Cubo dosegli, 
da bi bili naši člani zadovoljni in imeli dodatne ugodnosti na igrišču v Smledniku. Vendar 
mislim, da se stvari premikajo naprej in da bo ta korak storjen v letošnjem letu v zadovoljstvo 
vseh nas članov.  

 

Ljubljana, 29.3.2019       v.d.predsednika 

            Dušan Novak 


