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Nagovor  
uredništva:
Spoštovane golfistke 
in cenjeni golfisti,

Nova golfska sezona je že v polnem razmahu. Obetajo se pe-
stra lokalna in mednarodna golfska dogajanja. Slovenijo pretre-
sajo številna ugibanja in razno razne govorice o aktualnih no-
vostih in spremembah, ki se napovedujejo za golfsko igrišče na 
Bledu, potem je tukaj še neznana usoda in prihodnost osrednje-
ga slovenskega golf igrišča Diners – Ljubljana. Vsak ima sicer 
pravico do svojega mnenja, kot tudi pravico, da igra tam kjer želi 
in s komer želi. Osebno pa menim, da tovrstna obremenjenost 
posameznikov in t.i. pametovalcev in kvazi poznavalcev lahko 
buri domišljijo le samim sebi in peščici posameznikov, ki se bolj 
ali manj zaveda, da je njihov HCP tam, kjer je!
(opomba avtorja: HCP je prispodoba)

Golfpresss gre naprej ! Ker sem bil tudi sam v zadnjem obdobju 
deležen številnih vprašanj, kako bo s turnirji in drugimi dogod-
ki in kje bodo, pa pod kakšnimi pogoji itd., naj vam zaupam in 
večino naših stalnih gostov razveselim. Program dogodkov za 
leto 2017 je narejen in gremo naprej. Naša zaveza ostaja ka-
kovostno opravljanje  storitev in izvedba turnirjev, ki temeljijo 
na vrhunski izvedbi in individualnem odnosu do partnerjev in 
gostov s ciljem zagotavljanja maksimalnega zadovoljstva in do-
živetij. V letošnji prvi izdaji vas seznanjamo z koledarjem priredi-
tev in nekaterimi novostmi.

Poleg turnirjev vas bomo v bodoče seznanjali tudi z novimi de-
stinacijami. Za začetek sezone toplo priporočamo Golf Opening 
Zala Springs na Madžarskem, kjer se boste z gotovostjo uspeš-
no relaksirali in utrdili formo ob začetku sezone in to po poseb-
ni promocijski ceni. Ta golfski resort, ki je pred tremi leti zrasel 
sredi ničesar je lahko danes odličen primer dobre prakse, ali po 
domače, kako se stvarem streže v naši neposredno soseščini.

V želji, da boste prepoznali dodano vrednost posameznih do-
godkov, vas vljudno vabim, da se nam čim večkrat pridružite. 
Lep pozdrav do naslednjega snidenja.

Dobro igro….
Mitja Klančišar
GOLFPRESSS

Letnik III., številka 1; Odgovorni urednik: Mitja Klančišar,  
Management & Event Consulting, Pipanova cesta 74, 4208 Šenčur;  
Tel: 04 251 15 57, E-mail: golfpresss@yahoo.com; tekst in fotografije:  

Arhiv Golfpresss, Peter Čanaki, Mirko Kunšič, Aleš Fevžar.
Naklada: 1.000 izvodov; tisk: Tiskarna DTP
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Katero igrišče je na naslovni  
fotografiji in kdo je arhitekt  

tega igrišča?
Med vsemi pravilnimi odgovori poslanimi do 3. 5. 2017, bomo izžrebali 
srečenga nagrajenca, ki bo prejel dvodnevni unlimited golf paket za 
eno osebo na tem igrišču. Odgovore pošljite na naslov uredništva: 

golfpresss@yahoo.com

Ustvarjamo najlepše trenutke.
Če želite dogodku dodati vsebino, po kateri si bodo vaši 

gostje zapomnili dogodek, nas pokličite!

Nekateri so Hole in One dosegli že večkrat, drugi nikoli,  
z nami ga boste dosegli vedno!

Primarne dejavnosti
Organizacija poslovnih, družabnih in športnih dogodkov

***
Svetovanje in izvedba dogodkov

***
Organizacija golf izletov – team building

Naše poslanstvo je kakovostno opravljanje storitev,  
ki temeljijo na vrhunski izvedbi in individualnem odnosu 

do partnerjev s ciljem zagotavljanja maksimalnega 
zadovoljstva ter doživetij.

E-mail: golfpresss@yahoo.com
Tel: 00386 (0)41 523 910
http://www.golfpresss.si

Management & Event 
Consulting



WINE & DINE GOLF TOUR 2017
Dobra igra v dobri družbi ob vrhunskih vinih in izbrani kulinariki.

1. Turnir
11. 3. 2017 Golf Castello Di Spessa – MEDOT

2. Turnir
9. 4. 2017 Golf Livada, Moravci – MAROF

3. Turnir
6. 5. 2017 Golf Diners – Ljubljana – LEPA VIDA

4. Turnir
16. 6. 2017 Golf Senza Confini, Trbiž – ŠČUREK

5. Turnir
14. 7. 2016 Golf Senza Confini, Trbiž – DOLFO

6. Turnir
2. 9. 2017 Golf Senza Confini, Trbiž – VALTER SIRK

7. Turnir
30. 9. 2017 Golf Ptuj – JERUZALEM – ORMOŽ

8. Turnir
28. 10. 2017 Golf Livada, Moravci – RADGONSKE GORICE

9. Turnir FINALE
18. 11. 2017 Golf Castello Di Spessa – Cantina CASTELLO DI SPESSA

www.golfpresss.si
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Reportaža:

Uvodni 1. turnir serije 

WINE & DINE GOLF 
TOUR 2017
Serija turnirjev pod imenom Wine & 
Dine, katere začetki segajo v leto 
2015 in potem v nadaljevanju tudi 
v letu 2016, in so bili takrat izpeljani 
v sodelovanju z Blejskim igriščem v 
okviru turnirjev GIB Classic je danes 
širšemu krogu golfistov precej po-
znana. Zaradi velikega odziva smo te 
turnirje v letu 2015 / 2016 pod ime-
nom Wine & Dine Winter Tour uspeš-
no nadaljevali tudi v zimskem času v 
Lipici in Italijanskem igrišču Castello 
Di Spessa pri Gorici. Tudi v lanskem 
letu je organizacija teh turnirjev v 
poletnem času potekala na Bledu. V 
letošnji sezoni je glavna novost, da 
bodo ti turnirji potekali na različnih 
igriščih v Sloveniji in Italiji, predvsem 
zaradi želje pritegniti čim več igralk 
in igralcev iz različnih regij in tudi tuji-
ne. Turnirji Wine & Dine so namenjeni 
predvsem golfistkam in golfistom, ki 
cenijo dobro storitev, dobro družbo, 
dobro partijo golfa in znajo uživati v 
kulinariki in radi spoznavajo nova in 
odlična vina priznanih vinarjev.
Temu primeren je tudi izbor igrišč in 
restavracij, ki v tem vidijo tudi prilož-
nost za lastno promocijo in ki lahko 
zadostijo strogim kriterijem organiza-
torja po nivoju kakovosti storitev za 
sprejemljivo ceno. Zaradi vse večje 
udeležbe tujcev smo poleg že tra-
dicionalnih gostiteljev Golf resorta 
Castello Di Spessa, ki se nahaja v 
idiličnem vinorodnem okolišu le stre-
ljaj od Goriških Brd, v letošnji koledar 
turnirjev uvrstili tudi italijansko igrišče 
Senza Confini v Trbižu, kjer bo naše 
brbončice razvajal Chef Ilija, ki nje-
govo Restavracijo z letošnjim letom 
krasi tudi Michelinova zvezdica*.

ki so ga udeleženci bili deležni že na 
igrišču pa je poskrbela ekipa Hotela 
SanMartin iz Goriških Brd, kar je bilo 
poleg podelitve prestižnih nagrad 
MEDOT sigurno pika na i.
Po rezultatih so bili povsem v ospred-
ju Italijanski golfisti z izjemo Boruta 
Jurca, ki je z doseženimi 28 bruto 
točkami zmagal turnir v kategori-
ji Bruto – gospodje. Posebej pa so 

1 letošnji turnir Wine & Dine Golf Tour 
2017, je bil odigran 11. marca na igri-
šču Castello Di Spessa.
Številčni udeleženci so imeli po-
leg vseh idealnih pogojev za igro, 
sončnemu in spomladansko toplemu 
vremenu ekskluzivno priložnost de-
gustirati in spoznavati vrhunske pe-
nine MEDOT iz Goriških brd. Za odli-
čen zaključek in kulinarični presežek, 
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se izkazale slovenske igralke, ki so 
v kategoriji C dosegle prva tri mes-
ta, vrstni red: Mateja Klančišar 35 
neto točk, Jereb Sabina 33 neto točk 
in Pirih Daniela 30 neto točk. Bruto 
zmagovalka med damami pa je bila 
že redna udeleženka teh turnirjev Ta-
tjana Iglič.
Po terminskem planu je za leto 2017 
predvidenih 9 turnirjev, ki se točku-
jejo po enostavnem ključu seštevka 
bruto in neto točk doseženih na po-
sameznem turnirju. Tako bo zaključni 
turnir 18.11. 2017 ravno tako na igrišču 
Castello Di Spessa, kjer bodo zna-

ni skupni zmagovalci serije in poleg 
razpisanih nagrad prejmejo še po-
sebna priznanja in posebne nagrade 
pokroviteljev.
Omeniti velja še prednovoletni Wine 
& Dine golf turnir, ki je bil izven re-
dnega dela te serije in je bil odigran 
3. decembra 2016 ravno tako na Igri-
šču Castello Di Spessa pod pokro-
viteljstvom Kleti Goriška Brda in nji-
hovim glavnim enologom Darinkom 
Ribolica, ki je tudi sam strasten go-
fist. Tudi takrat se je kljub zimskemu 
času, ko večina odloži palice zbralo 
preko 50 golfistk in golfistov.

Nadaljevanje serije Wine & Dine Golf 
Tour 2017 sledi 9. aprila v Moravcih z 
vinarjem MAROF.
Vljudno vabljeni. Podrobnosti o po-
sameznih turnirjih in točkovanje bo 
objavljeno na spletni strani 
www.golfpresss.si. 
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SWING TO DUBAI 
TROPHYWIN A JOURNEY TO DUBAI

7 DAYS FOR 2 PERSONS HOTEL MOEVENPICK
GREENFEES ON JUMEIRAH GOLF ESTATES

 14.05.2017 • 27.05.2017 • 24.06.2017 • 08.07.2017 
       

   30.07.2017 • 15.08.2017 • 26.08.2017

       
          

                  23.09.2017

Tournament 
Fee 

65EUR 
Green Fee included

 www.golfsenzaconfini.com



1.  Diners G&C klub Ljubljana prireja se-
rijo dvanajstih in finalnega Družabnih 
torkovih turnirjev.

2. Termini turnirjev v letu 2017:
 a. 4. in 18. april
 b. 9. in 23. maj
 c. 6. in 20. junij
 d. 11. julij
 e. 8. in 22. avgust
 f. 5. In 19. september
 g.  3. oktober in zaključni v soboto 14. 

oktobra
3. Tekmovalni pogoji:
 a.  Turnirji se igrajo v skladu s Pravili 

Golfa in amaterskega statusa 2016, 
odobrenimi s strani R&A Rules Limi-
ted, pravili EGA Handicap System 
2016–2019 ter lokalnimi pravili, ki 
so v skladu s Pravili Golfa.

 b.  Stableford, po 18 lukenj, dame z 
rdečih, gospodje z rumenih udarja-
lišč.

 c.  Na turnirjih je dovoljena uporaba 
elektronskih naprav za merjenje 
razdalj.

 d.  O uvrstitvi na posameznem turnirju 
odloča seštevek doseženih bruto in 
neto točk, v nadaljevanju »bruneto«

 e.  Skupna zmagovalka in zmagovalec 
serije turnirjev sta igralka in igralec 
z največjim seštevkom osvojenih 
bruneto točk, pri čemer se upošte-
va najboljših 10 bruneto rezultatov 
igralke/ca. (ali manj od skupno 12+1) 
Na zaključnem turnirju štejejo dvoj-
ne točke (2 x bruneto). V primeru 
enakega rezultata o zmagovalki in 
zmagovalcu odloča najboljši posa-

mezni bruneto rezultat, drugi naj-
boljši bruneto rezultat…

4. Pravica do udeležbe:
 a.  Igralci golfa z EGA hendikepom, 

aktivni člani klubov, članov GZS.
 b.  Člani tujih klubov morajo ob prija-

vi predložiti potrdilo o hendikepu 
svoje golf zveze.

 c.  Člani mladinskih selekcij ter člani 
PGA tekmujejo izven konkurence.

5. Skupine turnirjev, hendikep:
 a. A do 11,4
 b. B 11,5 – 18,4
 c. C 18,5 – 26,4
 d. D 26,5 – 54
6. Igralnine in štartnine:
 a.  Igralnina za posamezni turnir 40 €, 

veljajo letne karte Diners Ljubljana 
in Slovenske letne karte 2017

 b.  Štartnina za posamezni turnir 25 €. 
V štartnini je všteta malica na polo-
vici in kosilo po končanem turnirju. 
Igralcem bodo ob pogostitvi na vo-
ljo napitki pokrovitelja

7.  Praktične nagrade ki bodo na posa-
meznem turnirju podeljene za:

 a.  1., 2., 3. mesto bruneto skupine A, 
B, C, D

 b. Najdaljši udarec dame, gospodje
 c. Najbližje zastavici
 d. Čipanje v sod
8. Enak rezultat:
 a.  V primeru enakega bruneto rezul-

tata, se upošteva boljši bruto rezul-
tat, boljši bruto rezultat na luknjah 
10–18, boljši bruto rezultat 13–18, 
boljši bruto rezultat 16–18, na luknji 
18 oz. žreb.

9.  Tekmovalna komisija Diners G&C klub 
Ljubljana ima pravico do sprememb 
razpisanih pogojev.

Podelitev nagrad na zaključnem turnirju
10.  Pokalne nagrade bodo podeljene po 

zaključnem turnirju serije 12+1 za:
 a.  1., 2., 3. mesto bruneto dame skup-

no.
 b.  1., 2., 3. mesto bruneto gospodje 

skupno.
11.  Zmagovalka serije Družabnih torko-

vih turnirjev prejme nagrado podjetja 
Airpass –bon v vrednosti 500 €.

12.  Zmagovalec serije Družabnih torko-
vih turnirjev prejme nagrado podjetja 
Airpass–bon v vrednosti 500 €.

13.  Poleg razpisanih nagrad, bodo dve 
letni karti 2018, golf počitnice z Air-
passom in druge vredne praktične 
nagrade izžrebane med prisotnimi, ki 
so se  udeležili vsaj šestih Družabnih 
torkovih turnirjev v letu 2017.

 a.  Vsak udeleženec bo imel v bobnu 
najmanj 7 srečk, za vsako udelež-
bo po eno, na vsaj 7-ih turnirjih.

 b.  Prvouvrščeni po skupinah posa-
meznega turnirja 5 dodatnih srečk, 
drugo uvrščeni po skupinah posa-
meznega turnirja 3 dodatne srečke, 
tretje uvrščeni po skupinah posa-
meznega turnirja 1 dodatno srečko.

 c.  Na zaključnem turnirju se srečke 
podvoji.

 d.  Vsak izžrebanec je upravičen do 
ene nagrade.

Družabni torkovi turnirji 2017
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Istarska zimska liga ima že 16 letno 
tradicijo. Turnirji potekajo od novem-
bra do marca na različnih igriščih na 
Hrvaškem, Italiji in Sloveniji. Orga-
nizator lige je Golf klub Pula in Golf 
zveza Istre. Vsako leto se turnirjev 
udeležuje okrog 50 golfistk in golfi-
stov iz vseh Istarskih klubov in vse 

več je zanimanja tudi za slovenske 
igralce. Po tradiciji se v okviru lige 
odigra 6 turnirjev, za končni rezultat 
se šteje 5 najboljših rezultatov na 
posamičnem turnirju. Igra se ekipno, 
posamezno ekipo lahko sestavlja 
največ pet članov. Veliki finale pa 
vsako leto poteka v mesecu marcu 

16. Tradicionalna 
Istarska zimska liga

na enem izmed najstarejših in unika-
tnih igrišč na Brijonih. Izkupiček ce-
lotne zimske lige gre za razvoj mla-
dih Istarskih golfistov, ki bodo kmalu 
postali reprezentanti Hrvaške, kot 
tudi za pomoč klubom pri njihovem 
nadaljnjem delu.
Poleg tekmovalnosti na zelenicah 
je namen Zimske Istarske lige pred-
vsem druženje in dobra volja. Niso 
pa zanemarljive tudi lepe praktične 
nagrade tako ekipno, kot tudi v po-
sameznih kategorijah.
V letošnjem letu se je 16. Zimske Is-
tarske lige udeležilo rekordno šte-
vilo 70 golfistov iz 17 Golf Klubov. 
Zmagovalna ekipa je bila ekipa Pula 
Junior, ki jo sestavljajo večinoma 
mladi obetavni igralci mladinske re-
prezentance Hrvaške. Drugo mesto 
ekipno pa je osvojila prekaljena slo-
venska ekipa GK Arboretum Fore v 
sestavi: B. Župevec, M. Čirič, L. Ho-
ellige, Primož in Miha Zajc, ki so s 
svojo pozitivno energijo, dobro voljo 
in tudi dobro igro, dali pečat na vsa-
kem kolu lige.
Če vas ne motijo nižje temperatu-
re in včasih malo burje in uživate v 
golfu tudi v zimskem času, prijavite 
ekipo in postanite član zimske lige. 
Dobrodošli na naslednjo 17. Istarsko 
zimsko lige, ki se bo pričela 4. 11. 
2107 V Savudriji.

Tekst in foto: Željko Gucunski
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Trinajstletna Pia Babnik je preprosto 
in simpatično dekle, vedno nasme-
jana in dobre volje, ki ima številne 
hobije med katerimi seveda pre-
dnjači golf. Ko smo se z njo pogo-
varjali smo dobili vtis, da ji je vse 
skupaj samo zabava. Na amater-
skem nivoju v svoji konkurenci ima 
že zavidanja vredne uvrstitve tudi v 
mednarodnem merilu in prepričani 
smo, da bomo o njej v prihodnje še 
veliko slišali. Čeprav se zdi, da ji do-
sedanji uspehi na prvi pogled niti ne 
pomenijo toliko, saj se ob številnih 
turnirskih nastopih točnih dosežkov 
niti ne spomni, zato je s statistiko re-
zultatov priskočil na pomoč njen oče 
in trener Aleš Babnik, ki ji tako, kot 

cela družina vedno stoji ob strani ter 
budno pazi na razvoj njene športne 
kariere. Kljub mladosti ima pa Pia jas-
ne cilje v svoji golfski karieri in to je, 
postati številka 1 na svetu!
Pia Babnik, letnik rojstva 2004, HCP + 
1,9, članica amaterske slovenske se-
lekcije U15, na članski lestvici WAGR 
uvrščena na 488. mestu. Trenutno tre-
tja slovenka na WAGR lestvici za sta-
rejšima Ano Belac in Katjo Pogačar.
Kljub številnim šolskim obveznostmi 
in rednimi treningi na domačem igri-
šču na Trnovem si je v večernih urah 
z veseljem vzela čas in nam v spro-
ščenem pogovoru zaupala svoje za-
četke na golfskih zelenicah in cilje v 
nadaljnji golfski karieri.

Kdaj si se prvič srečala z golfom in 
kdo te je navdušil?
Prvi začetki segajo v leto 2006, ko 
sem pri svojih 2 letih in pol začela s 
plastično palico udarjati žoge v naši 
garaži. Navdušil me je seveda oče, ki 
je že od vsega začetka tudi moj trener.

Prvega turnirja sem se udeležila pri 
4-ih letih. To je bilo državno prven-
stvo do 8 let v Šempetru pri Novi go-
rici. In ta prvi turnir mi je ostal v spo-
minu, ker sem tu dosegla tudi svoj 
prvi brdie.

Odmevnejši uspehi in nastopi na 
mednarodnih turnirjih?
Od 6. leta dalje sem redno zmago-
vala na državnih prvenstvih v svoji 
starostni kategoriji.
Pri 7-ih letih sem prvič nastopila na 
mednarodnem Evropskem prvenstvu 
USKIDS na Škotskem, kjer sem osvo-
jila drugo mesto in enak rezultat po-
novila tudi v naslednjem letu. In takrat 
sem si rekla, dovolj je drugih mest, od 
sedaj naprej hočem zmagovati. In v 
naslednjih treh letih sem osvojila vsa 
tri Evropska prvenstva USKIDS.
Med profesionalci sem prvič nastopi-
la v lanskem letu, pri svojih 12-ih letih 
in sicer februarja 2016 na EVOLVE 
PRO TOUR v Španiji, kjer sem prvi 
dan igrala skupaj s precej starejšo 

Pogovor z eno 
najobetavnejših 
mladih golfistk 

v Sloveniji 
Pio Babnik
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Korejsko igralko, ki v svoji karieri 
sodi že med milijonske zaslužkarje 
in v prvem delu igre dosegla prak-
tično isti rezultat. Tudi na podlagi re-
zultatov na teh turnirjih in po zaslugi 
dobrega handicapa sem prejela 2 
povabili na LETAS golf Tour, ki sodi 
med druge najmočnejše profesio-
nalne serije za igralke v Evropi. To 
priložnost sem enkratno izkoristila in 
se obakrat uvrstila v finalni del turnir-
ja, tako sem na Švedskem dosegla 
39. mesto, v Belgiji pa 18. mesto. S 
temi rezultati sem prejela tudi pova-
bila za LETAS turnirje v letu 2017.
V dosedanji karieri sem zmagala že 
na več WAGR turnirjih, tako doma, 
kot v tujini. Z reprezentanco Slove-
nije sem v zadnjih treh letih uspeš-
no igrala na ekipnih tekmah Olimpic 
Hopes Trophy, kamor se odpravlja-
mo tudi letos konec aprila. Ker so 
vse punce dobro trenirale pozimi 
upam, da se borimo za 1. mesto.
V letošnjem letu pa bo poleg 2 pro-
fesionalnih turnirjev LETAS, vrhunec 

sezone  nastop na ekipnem mladin-
skem prvenstvu na Finskem (upam, 
da bomo vse punce v odlični formi 
in se uvrstile med najboljših 8 ekip v 
Evropi) in posamično člansko Evrop-
sko prvenstvo v Švici.

Tvoji cilji za prihodnost v golfski ka-
rieri?
Postati št. 1 na svetu. Medtem pa le-
tos še četrtič osvojiti USKIDS v svoji 
kategoriji in čim boljše uvrstitve na 
ostalih tekmovanjih.

Kako poteka tvoj dan, treningi, osta-
le obveznosti, hobiji …?
Kljub številnim potovanjem in odsot-
nosti, v letu sem približno 4 mesece 
odsotna, v zimske času imamo 2 me-
sečne priprave v Španiji, ostalo po 
potovanja po mednarodnih turnirjih, 
nimam nobenih težav z šolskimi ob-
veznostmi. Običajno treniram 4 do 5 
krat na teden na domačem igrišču v 
Trnovem v popoldanskem času po 
šoli ob vikendih pa imam tekmova-

nja. Pri golfu imam tudi že resno kon-
kurenco na treningih z mojima mlaj-
šima bratoma Jaka In Žiga, ki ravno 
tako že resno stopata po poti tekmo-
valnih golfistov in sta tudi večkratna 
državna prvaka v svoji starostni kate-
goriji. Treningi potekajo pod budnim 
očesom očeta, ki me spremlja na 
vsakem koraku.
Kljub natrpanemu urniku pa še ved-
no najdem čas in uživam tudi v mojih 
ostalih hobijih, kjer v zimskem času 
prednjači smučanje. Igram pa tudi: 
tenis, badminton, padel, bowling, na-
mizni tenis, nogomet … posebej mi je 
všeč tudi plezanje. 

Stroški treningov, tekmovanj, pripra-
ve?
Razen delnega kritja stroškov s strani 
GZS pri reprezentančnih pripravah, 
testiranjih in ekipnih tekmovanjih, 
skoraj brezplačnim igranjem s strani 
večine slovenskih igrišč, je celotno 
finančno breme na strani družine. 
Moj trenutni edini pokrovitelj opreme 
je Kern golf, ki mi delno krije stroške 
opreme in zagotavlja vrhunske pa-
lice za golf. Ostalih sponzorjev za-
enkrat še ni. Imam pa dobre možnosti 
priprav na našem igrišču v Trnovem. 
Na srečo je golf v zadnjih letih postal 
cenovno dostopen in samo igranje in 
treniranje za člane kluba ne predsta-
vlja visokih stroškov. 

Tvoje sporočilo mladim golfistom?
Spoznajte se s tem lepim športom, 
vsi lepo vabljeni na golf, pridite v čim 
večjem številu in skupaj se bomo za-
bavali v dobri družbi. In verjemite mi, 
golf je lahko tudi zabaven.



I. izdaja: pomlad 2017 | 14

Od prvega turnirja Radgonskih goric bo kmalu mi-
nilo 4 leta, ko se je premiernega turnirja v avgustu 
2014 na Golf igrišču Diners – Ljubljana udeležilo re-
kordnih 168 ljubiteljev in ljubiteljic golfa in odličnih 
penin Radgonskih goric. Do sedaj je pod okriljem 
Radgonskih goric d.d. bilo uspešno izpeljanih že 
13 turnirjev, katerih glavna značilnost je v prvi vrsti 
sproščeno in družabno vzdušje, vsi turnirji potekajo 
v formatu Texas Scramble in z velikim poudarkom 
na pogostitvi v harmoniji z odličnimi Zlatimi penina-
mi, ter izredno lepimi in bogatimi nagradami. Poleg 
različnih lokacij po Sloveniji, so turnirji Radgonskih 
goric gostovali tudi že na Hrvaškem in Italji. Zato ni 
naključje, da bo prvi letošnji turnir Radgonske go-
rice Golf Cup 2017, ponovno v Italiji in sicer v Trbi-
žu, Golf Senza Confini, v soboto 1. julija 2017, kjer 
Chef Restavracije Ilija na golf igrišču, doda kulinarič-
ni performance s podpisom za piko na i. (Opomba 
za poznavalce: z letošnjim letom je Ilija Pejič, Resta-
vracija Ilija prejel tudi Michelinovo zvezdico.)

Posebno poglavje Radgonskih goric na golfu pa 
predstavlja ekskluzivna Hole in One penina (posebna 
polnitev 6 litrske steklenice, exstra dry z unikatno eti-
keto Hole in One), katero je v treh letih izkusilo že 21 
golfistov, ki so z zlatimi črkami zapisani v Domu penin.

Ustvarjamo najlepše trenutke.

M i n i s t e r  z a  z d r a v j e  o p o z a r j a :
P r e k o m e r n o  p i t j e  a l k o h o l a  š k o d u j e  z d r a v j u .

www.radgonske-gor ice.s i

RADGONSKE GORICE 
GOLF CUP 2017 &
Prestižna Zlata penina 
HOLE in ONE

Dobitniki Hole in One penine od leve proti desni: Saša Leban, Sebastijan Mežnar, Marko Štirn, Cena Štravs

Foto: Mirko Kunšič
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V letošnji sezoni so na Golf igrišču Arboretum pripravili 
številne novosti, aktivnosti in posebne ugodnosti za gol-
fiste vseh kategorij. Poleg že tradicionalnih turnirjev za 
Pohanga pšanca in številnih drugih, bo letošnja novost 
premierna serija Glenmorangie Golf Cup 2017. Turnirji 
bodo potekali 1 x mesečno ob četrtkih od 13. aprila do 
21. oktobra, ko bo odigran veliki finale. 

Ne prezrite posebne akcije za nakup Green fee-jev. Ve-
lja do konca aprila 2017!
V mesecu aprilu smo za vas na igrišču golf Arboretum 
pripravili ugodne pakete igranja v ponedeljek in torek s 
štartnim časom do 13.00 ure.

• 1 x GF 18 = 20 % popusta
• Paket 5 x GF 18 = 150 €
• 1 x GF 9 = 20 % popusta
• Paket 5 x GF 9 = 100 €
• Paket 5 x Club car avtomobilček = 100 €
*Popusti so na cene po uradnem ceniku za sezono 
2017. Vse cene vsebujejo DDV.

Tečaj golfa za začetnike

Dragi bodoči golfisti in golfistke,
Golf igrišče Arboretum v okviru akcije Slovenija igra 
golf razpisuje tečaj golfa za vse, ki želite spoznati 
ta edinstven, lep in družaben šport. Pri igranju golfa 
boste uživali v naravi, se družili z različnimi ljudmi in 
veliko naredili tudi za svoje zdravje.

Cena tečaja znaša le 99 €. 

Prijava: na elektronski naslov info@golfarboretum.

Vabljeni v svet golfa!

Janez Grilc, učitelj golfa in ekipa Golf Arboretum

Prodajna akcija velja do 30. 4. 2017. GF in uporabo Club 
car avtomobilčka lahko izkoristite ob ponedeljkih in tor-
kih do 13.00 ure do zaključka sezone 2017.

Spomladanske ugodnosti na golf igrišču Arboretum



I. izdaja: pomlad 2017 | 17



KOMPAS NORDIC Aps
M.D. Madsensvej 13 * 3450  Allerød * DENMARK * T:  (+45) 4814 1997  *  M: (+45) 4082 4233

E:  ak.scandinavia@kompas.net * W: www.kompas-group.com

GOLF & SPA & KRIŽARJENJE PO BALTIKU IN SKANDINAVIJI
LJUBLJANA–HELSINKI–NAANTALI–STOCKHOLM–TALLINN–HELSINKI–LJUBLJANA 

24.06. – 01.07.2017

Po troletnem premoru, vam tokrat znova ponujam nekoliko spremenjeno golfistično potovanje po čudovitem 
Severu. Povdarek je na uživanju, kratkih vožnjah z avtobusi, zabavi na udobnih trajektih, spanju v centrih mest 
in igranju na vrhunski golf igriščih. Prijave sprejemamo po e-mailu na ak.scandinavia@kompas.net

24.06.2017 Let Ljubljana – Helsinki, srečanje z našim avtobusom (ki ostane do konca potovanja kar pomeni, 
da golf torb ni potrebno prenašati v hotel) spanje v hotelu 4**** Holiday Inn
25.06.2017 Golf na odličnem igrišču GK AURINKO http://www.aurinkogolf.fi/, spanje, relaks in vecerja v 4**** 
NAANTALI SPA, najboljši tovrsten resort v Skandinaviji
26.06.2017 golf na odličnem obmorskem igrišču GK KULTARANTA, http://kultarantaresort.fi/en/, spanje, 
relaks v 4**** NAANTALI SPA
27.06.2017 golf na championship igrišču GK AURA TURKU, www.auragolf.fi/golf.asp?viewID=2453, večerja z 
vključeno pijačo na ladji TallinkSilja med nočnim križarjenjem iz Turku v Stockholm 
28.06.2017 golf na lepem igrišču tip GK LIDINGO Stockholm (točno igrišče bo določeno naknadno),
popoldanski orientacijski ogled Stockholma, večerja z vključeno pijačo na ladji TallinkSilja med nočnim 
križarjenjem iz Stockholma v Tallinn
29.06.2017 golf na odličnem igrišču GK NIITVÄLJA Tallinn, http://www.niitvaljagolf.ee/en/, spanje v novem 
hotelu Seaport v centru mesta. Zvečer čas za zabavo v Tallinnu in orientacijski ogled mesta.
30.06.2017 Ta dan je nekaterim namenjen za počitek in kulturno izobraževanje, ostalim pa za golf in zabavo. 
Dan v Tallinnu lahko preživite čisto po svoje ali pa se pridružite neutrudnim golfistom, ki bodo tudi ta dan igrali 
na championship igrišču GCC Estonia za doplačilo 50 €. Večerja z vključeno pijačo na ladji TallinkSilja med 2 
urno plovbo iz Tallina v Helsinke. Spanje v dobrem hotelu v centru. Peš ogled mesta s presenečenji
01.07.2017 zjutraj pričetek ekipnega TURNIRJA “texas” z lepimi nagradami na golf igrišču tip RINGSIDE 
Helsinki, po tekmi razglasitve nagrad in okusno kosilo z vključenim pivom.
Popoldanski let Helsinki - Ljubljana

- Povratni let Ljubljana Helsinki z Finnair, vključene takse, 23 kg prtljage (za check-in) in ročna prtljaga
- 4 nočitve v dvo-posteljnih sobah v hotelih 4 zvezdice
- 1 nočitev v dvo-posteljnih sobah v hotelih sup. 3 zvezdice
- 2 nočitve v štiri-posteljnih kabinah na ladjah TallinkSilja (možnost doplačila za 2-posteljno kabino)
- 5 večerij / kosil po programu (2x vključena neomejena pijača)
- Prevoz z modernim turističnim avtobusom od prihoda v Helsinke do zaključka na letališču Helsinki
- 6 green-fee-jev na odličnih golf igriščih
- “korektno” Slovensko vodenje in organizacija potovanja
- Nekaj simpatičnih presenečenj
- Lepe nagrade na posamičnem in zaključnem (ekipnem) turnirju

Cena na osebo pri min. 24 potnikih: 1.485 EUR

V primeru, če vas program zanima ste dobrodošli, da se oglasite na ak.scandinavia@kompas.net. Z veseljem 
vam bomo poslali tudi podroben program.

 



GOLF NA NAJBOLJŠIH DUNAJSKIH IGRIŠČIH
11.-14.5.2017

»Mnogi izmed vas ste v zadnjih mesecih, odkar sem na Dunaju, izrazili željo, da organiziram en podaljšani golfski 
vikend na čudovitih dunajskih igriščih. Ker sta tako turizem kot golf moja strast, se že sedaj veselim našega druženja. 
Poudarek je na zares najboljših igriščih, kot so Diamond, Adamstal in Fontana, odlični dunajski tradicionalni 
kulinariki in bivanju v samo enem hotelu.«

Marjan Hribar
Kompas Austria 

Program

1. dan, 11.5.2017 Novo mesto-Ljubljana-MB-Dunaj-Petronell Carnuntum
05.30 odhod iz Novega mesta proti Dunaju, stop v Ljubljani in Šentilj Casino Mond 
12.00 tee time, golf igrišče Föhrenwald www.gcf.at/platz/
18.00 vožnja do hotela Marc Aurell v Petronell Carnuntumu www.marcaurel.at/ in namestitev v sobe
19.30 bogata buffet večerja v hotelu
2. dan, 12.5.2017 Petronell Carnuntum-Diamond Club-Grinzing-Petronell Carnuntum 
10.00 tee time, golf igrišče Diamond Club www.countryclub.at/. Za mnoge najboljše

igrišče v Avstriji, spada med The Leading Golf Courses of the World. Odlični 
green-i, fantastična arhitektura in najboljša klubska terasa. Absolutni presežek!

18.30 večerja v Alter Bach-Hendl. Grinzing je najbolj znani vinogradniški grič nad Dunajem. 
3. dan, 13.5.2017 Petronell Carnuntum-Adamstal-Dunaj-Petronell Carnuntum 
10.30 tee time, golf igrišče Adamstal www.adamstal.at/en. To slikovito igrišče je v lasti g. Wittmann-a, enega 

najbolj znanih avstrijskih gospodarstvenikov. 
16.00 vožnja (ca. 60 km in 1h vožnje) do Dunaja in ogled mesta z znano slovensko vodičko Mojco, avtorice 

knjižne uspešnice Znani Slovenci na Dunaju. 
19.00 večerja v restavraciji Kardos www.restaurantkardos.com/ v centru mesta
4. dan, 14.5.2017 Petronell Carnuntum Fontana-Ljubljana-Novo mesto 
10.00 tee time, golf igrišče Fontana http://fontana.at/. Pravljično lepo igrišče, prizorišče mnogih European Tour 

turnirjev, odlični fairwayi, hitri greeni in »state of the art« klubska hišica, kjer bomo imeli kosilo.
17.00 po razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad sledi vožnja proti domu.

CENA na osebo v dvoposteljni sobi: 598 EUR

V CENI JE VŠTETO:
• vožnja z odličnim slovenskim avtobusom (Miran)
• 3 nočitve v Hotelu Marc Aurel
• 3 večerje (Marc Aurel, Grinzig, Dunaj)
• 1 kosilo (Fontana)
• 4x green fee (Föhrenwald, Diamond, Adamstal, Fontana)
• uporaba avtomobilčka na igrišču Adamstal
• lepe nagrade ob koncu turnirja

PRIJAVE in dodatne informacije: Eva Kušej-KOMPAS Austria, Mail: kusej@kompas.at, Tel 0043 664 2413411

KOMPAS Touristik Reiseveranstaltung Ges.m.b.H.
Siebensterngasse 21 |  1070 Wien AUST

T: +43 1 402 20 42  | F: +43 1 402 28 25
E: info@kompas.at |  W: www.kompa
W: www.kompas-online.net

s.at

RIA



I. izdaja: pomlad 2017 | 20

Zala Springs Golf Resort je od Lju-
bljane oddaljen slabe 3 ure vožnje. 
Igrišče z 18 luknjami je bilo zgrajeno 
leta 2015 na lokaciji majhne in očar-
ljive turistične vasice Zalacsany, ki je 
v neposredni bližini Balatonskega je-
zera, ki velja za največje sladko vod-
no jezero v centralnem delu Evro-
pe. Okolica golf resorta in naravne 
danosti, dajo igralcu občutek, da so 
med igro, kot eno z naravo.
Sodobna infrastruktura in moderna 
ter luksuzna Klubska hiša z restavra-
cijo nudi gostom storitve na najviš-
jem nivoju. Čudovit razgled s terase 
na jezera in 18 luknjo je za goste po-
polna relaksacija po igri, kjer si lahko 
privoščijo odlično kosilo ali drugo 
kulinarično ponudbo na razpolago 
imajo pa tudi bogate zajtrke.
V izgradnji je tudi luksuzna apartma-
jska hiša, ki bo svoja vrata gostom 
odprla v mesecu juniju 2017. S tem 
bo golfistom omogočeno neposred-
no bivanje na samem igrišču. V pri-
hodnosti bodo v okviru Golf Resor-
ta zgradili še termalni in doživljajski 
vodni park.
Robert Trent Jones II., arhitekt igri-
šča, je med golfskimi poznavalci 
sinonim za vrhunski dizajn igrišč in 
brez dvoma tudi Zala Springs spa-
da v sam vrh svetovno znanih golf 
igrišč. Igrišče meri 6351 m, par 72 in 
v vseh pogledih izstopa v kvalitativ-
nem smislu od ostalih igrišč v tem 
delu Evrope. Značilnosti igrišča so 

Najugodnejša ponudba na odličnem in sodobnem igrišču v sosednji Madžarski.
Spomladanski Zala Springs golf paket 2017 vključuje:
3 dni neomejeno igranje golfa in brezplačno koriščenje vadbišča ter vadbenih žogic
2 x nočitev z zajtrkom v hotelskem resortu KEHIDA Family Resort, v neposredni bližini igrišča
Pijača dobrodošlice v golfski klubski hiši
Cena: 229 € / po osebi (nočitev v dvo posteljni sobi)
Ponudba velja ob minimalnem št. 4 oseb!

KEHIDA FAMILY RESORT je turistično hotelski kompleks kategorije 4**** z Wellness centrom.
Podrobnosti si lahko ogledate na http://kehidafamilyresort.hu/en/
Ponudnik paketa: Zala Springs golf resort, www.zalasprings.hu
Priporočamo za zaključene družbe, termin po vaših željah.
Veljavnost ponudbe od 3. 5. do 31. 5. 2017.
Za dodatne informacije v zvezi z prijavami in rezervacijami lahko pokličete na tel: 041 523 910
ali po elektronski pošti golfpresss@yahoo.com

Spomladanski Zala Springs golf paket 2017
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Premium golf paket ZALA SPRINGS 2017

3 dnevni paket: 

2 x nočitev z vključenim zajtrkom v novih luksuznih apartmajih 5***** 

na samem igrišču, neposredno ob Klubski hiši (apartmaji za 2 osebi), 

3 x Green Fee ali unlimited golf in brezplačno koriščenje vadbišča ter 

vadbenih žogic

Cena: 278 € / po osebi (nočitev v dvo posteljni suiti)

Priporočamo za zaključene družbe, termin po vaših željah.

Veljavnost ponudbe od 1. 6. do 30. 11. 2017.

Ponudnik paketa:  Zala Springs Golf Resort, www.zalasprings.hu

Za dodatne informacije, prijave in rezervacije nas lahko kontaktirate 

tudi na tel: 041 523 910 ali e-mail: golfpresss@yahoo.com

široko oblikovani fairway-i in veliko 
jezer, ki nudijo čudovite poglede na 
številnih luknjah in dobro postavlje-
nimi bunkerji, ki dajejo specifičen ka-
rakter samemu igrišču.
Ob prihodu v Zala Springs Golf Re-
sort se čas enostavno ustavi in gol-
fisti lahko dejansko uživajo v vseh 
razsežnostih tega športa in mirnem 
načinu življenja. Poleg golfa so obi-
skovalcem na voljo tudi številne 
druge možnosti, predvsem izletov v 
bližnji Heviz, ki je svetovno znan po 
največjem zunanjem termalnem je-
zeru v Evropi. Vsega 15 minut vožnje 
oddaljen Balaton ravno tako nudi 
številne možnosti aktivnega pre-
življanja prostega časa od kolesar-
jenja do jadranja. Posebej za goste 
imajo organizirane tudi vinske degu-
stacije in obisk lokalnih vinarjev, kot 
tudi kulinaričnih specialitet ob tem 
pa imate tudi možnost spoznavati 
njihovo kulturo in bogato zgodovino.
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Žan Luka Štirn sodi v zadnjih letih 
med najboljše slovenske amaterske 
igralce golfa, tudi v tujini je že opozo-
ril nase z nekaj odmevnimi rezultati, 
je tudi prvi slovenski igralec golfa, ki 
je nastopil na mladinskih olimpijskih 
igrah na Kitajskem. 
Žan Luka si je svoje cilje postavil že 
pri 14 letih, cilji so visoki, zaigrati na 
Evropski turneji ali PGA Touru, uvrsti-
ti se v ekipo Ryder Cup in zmagati 
vsaj enega od glavnih štirih major 
turnirjev. 
Ena od prvih stopnic na njegovi poti 
je uspešen študij v Ameriki in igranje 
golfa za univerzo. Odločitev ni bila 
preprosta, saj v tujini ne gre vedno 
vse po načrtih, veliko je dejavnikov, 
na katere igralci dejansko nimajo 
vpliva, za popoln uspeh se mora vse 
poklopiti, največ je sicer odvisno 
od vsakega posameznika posebej, 
potrebno pa je pri vsem imeti tudi 

malce sreče, tako z izbiro univerze 
kot s trenerji in nasplošno pogoji za 
trening, s katerim je povezan tudi na-
predek.
Žan Luka je bil že pri 16 in 17 letih 
opažen, dobil je kar nekaj povabil 
Ameriških univerz, vendar je bil ves 
čas prepričan, da študij v Ameriki 
ni prava izbira, da je bolje ostati v 
Evropi in se posvetiti treningom in 
tekmovanjem. Šele trenerju Miku 
Heganu iz univerze Arkansas State 
University je uspelo prepričati Žan 
Luka, da resno razmisli o odhodu v 
Ameriko, vizija in pristop Mika ga je 
navdušil do te mere, da je študij vi-
del kot priložnost za dosego njego-
vih ciljev, po enem letu se je ta odlo-
čitev pokazala kot najboljša možna, 
napredek je očiten.
Žan Luka je že v prvem letu kot naj-
mlajši v ekipi postal steber ekipe, na 
osmih nastopih so kot ekipa dosegli 

Žan Luka Štirn 
– študij in igranje golfa v ameriki
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dve zmagi, Žan Luka je individualno 
dosegel eno drugo mesto z rezulta-
tom -10 in na zadnji tekmi tudi zma-
gal z rezultatom -7. Rezultati imajo 
težo tudi zato, ker na vsakem turnirju 
nastopa preko 100 vrhunskih igral-
cev, tekme pa se igrajo na prizoriščih 
PGA Toura. Poleg nekaj odmevnih 
rezultatov je bil Žan Luka Štirn izbran 
za igralca tedna v konferenci, pode-
lili so mu laskavo priznanje, the Sun 
Belt Conference, to priznanje podeli-

jo samo šestim igralcem v konferen-
ci v celem letu. 
Še bolj pomembno kot same zmage 
je predvsem napredek v tehniki, fizič-
ni pripravljenosti ter predvsem psihič-
ni stabilnosti, namreč ekipa trener-
jev je sestavljena iz samih vrhunskih 
strokovnjakov, tako da je na treningih 
dejansko mogoče izpopolniti vse sla-
bosti svoje igre in nivo pripravljenosti 
in samozavesti dvigovati do nivoja, ki 
omogoča vrhunske rezultate.

Študij in igranje golfa čez lužo ima 
poleg samega napredka v golfu še 
ogromno število ostalih prednosti, 
od novih poznanstev do prekrasne-
ga študentskega življenja do nepre-
cenljivih življenskih izkušenj, ki so na 
koncu kronane z dokončano univer-
zo oz. magisterskim nazivom.  
Več informacij lahko pridobite na 
žanlukastirn/instagram, ali na ura-
dnih straneh univerze Arkasas State 
University.
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Dolgo časa smo bili prepričani, da 
je bilo prvo slovensko golf igrišče 
na Bledu. Dokler niso pred dvema 
letoma za gradom Strmol arheologi 
našli grob zakoncev Hribar, v njemu 
pa zarjavele glave želez z vgravira-
nim napisom Spalding, zložene v 
preparelo usnjeno torbo MacGregor, 
polno gumijastih kroglic McHardy. 
Kasnejša obdukcija je v lobanjah za-
koncev našla metke med partizani 
popularne mavzerice, ki so ob kon-
cu vojne z zaprtjem blejskega igri-
šča zbrisali ne samo golf, ampak tudi 
nekatere igralce, med njimi Rada in 
Ksenijo Hribar.

Hribarjevo golfišče
Rado Hribar se je očitno nekje za-
ljubil v golf in na svojem gradu že 
leta 1936 naredil golfišče. Imelo je 
5 lukenj, različne postavitve udarja-
lišč pa so omogočale mnogo kom-
binacij, vključno z udarci preko jeze-
ra pred gradom. Ni znano, ali je bil 
Hribar tisti, ki je vzpodbudil Pavleta 
Karađorđevića, ki je po atentatu na 
kralja Aleksandra I leta 1934 v Mar-
seju opravljal nalogo regenta, saj je 
bil prestolonaslednik Peter I še glo-
boko mladoleten, da je istega leta 
na Bledu odkupil Hraško gmajno, 
najel avstrijskega arhitekta in začel z 
izgradnjo golf igrišča. Igrišče je bilo 
odprto naslednje leto, leto po skriv-

Peter Čanaki
Kolumna

Po prostoru in času      slovenskega golfa

St. Andrews   na Gorenjskem

Rado Hribar, 1936 (vir: brdo.si)

Sredi aprila bom član skupine golfistov, ki se na po-
vabilo škotskega PGA (na lastne stroške) odpravlja 
v zibelko svetovnega golfa, kjer so pred petstotimi 
let pastirji in kralji v roke prijeli palico in z njo skušali 
spraviti žogo v mišjo luknjo – v St. Andrews, Škotska, 
mokre sanje vsakega golfista. Kako smo mi prišli tja?
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nostnem Hribarjevem golfišču. 
Povojna socialistična oblast je prepo-
vedala vse, kar je dišalo na elitizem, 
in blejskemu igrišču so v nasprotju z 
današnjimi dolgotrajnimi postopki na 
hitro spremenili namembnost v pros-
tor za krepitev narodne fiskulture 
– sprehajališče, v čudovito Kraljevo 
hišo, ki ima danes 7 sob, pa v Paster-
nakovem Dr. Živago stilu namestili 
kar 13 družin. Lepi stari časi, kaj ne?

Slovenska pomlad
V sedemdesetih je Jugoslavijo prep-
lavil val nacionalizma in regionalizma 
(hrvaška pomlad, nastanek avtono-
mnih pokrajin Kosovo in Vojvodina), 
ki je rezultiral v novi (zadnji) Ustavi 
SFRJ. Le-ta je državo decentralizirala 
in dala republikam večjo ekonomsko 
samostojnost. Spretni Gorenjci so 
priložnost izkoristili in preko Zavoda 
za razvoj in pospeševanje turizma 
speljali obnovo igrišča, ki se je po-
novno odprlo leta 1977. Minilo je še 
nekaj let, preden so spraznili Blejsko 
Metelkovo in odprli tudi klubsko hišo.
Do leta 1989, ko se je odprlo igrišče 
Lipica, je bil Bled naše edino golf igri-
šče. Iz caddijev je proizvedlo prve 
slovenske proje, pritegnilo prve do-
mače igralce in vzpodbudilo gradnjo 
novih vadbišč in igrišč po celi drža-
vi. Brez kakršnega koli dvoma lahko 
trdimo, da je Bled slovenski St. An-
drews, Gorenjska pa naša Škotska.

Misli lokalno
Z osamosvojitvijo so se golfu zače-
la odpirati vrata. Če sta bila Bled in 
Lipica namenjena popestritvi vse-
bin za tuje goste in pobiranju mark, 

lir, funtov in šilingov vaških dečkov, 
smo zdaj začeli razmišljati – lokalno. 
Presenetljivo, a golfa niso najprej 
posvojili meščani, ampak lokalni ve-
ljaki, obrtniki in podjetniki iz manjših 
slovenskih mest, ki so v njemu videli 
simbol svobode in akt osvoboditve 
izpod dolgotrajnega zatiranja vse-
ga imenitnega s strani pokojnega 
cekaja in njegovih podaljškov, po-
membno vlogo pa je seveda imel 
imidž, ki ga je golf nudil in s(m)o ga 
bili vsi toliko željni.
Takoj po osamosvojitvi je bilo odprto 
igrišče Grad Mokrice, kamor so dolga 
leta romali navdušenci med Zagre-

bom in Ljubljano. Mojega prijatelja, 
takrat najstnika, je oče vsaki vikend 
vlekel iz Trzina v Mokrice na ure gol-
fa. Avtoceste seveda še ni bilo, po 
prekrokani noči je bila vrečka obve-
zna oprema in jasno je, da je golf za-
sovražil do te mere, da mu ob njegovi 
omembi še danes gre – na bruhanje. 
Zlata leta Mokric so se iztekla ob 
prelomu tisočletja, ko so lokalni ve-
ljaki akumulirali zadostno količino 
kapitala, da uresničijo svoje sanje, 
in v nekaj letih s podporo lokalnih 
skupnosti in državnih podjetij odpr-
li vrata kopice igrišč in vadbišč, od 
Livade v Moravskih toplicah, preko 
Ptuja, Zlatega griča in Podčetrtka, do 
Arboretuma, Brda in Kranjske gore.

Vadbigrišča
Obdobje rasti v slovenskem golfu je 
imelo eno posebnost – vadbigrišča. 
Gre za kombinacijo vadbišča in igri-
šča, ki pa ima manjše število lukenj, 
od 3 do 6. Takšen objekt lahko pre-
raste v pravo golf igrišče, kot so na 
primer Moravci, lahko stagnira na tej 
točki, kot npr. Kranjska gora, ali pa v 
celoti propade, kot se je zgodilo mo-
jemu domačemu kraju Rogaški Slati-
ni, ki je imela čudoviti driving range, 
putting green, bunker in 9 improvi-
ziranih lukenj, na lokaciji v samem 
centru mesta, za današnjim butičnim 
hotelom Aleksander.

Dolenjski skočimiš
Zanimivi primer je golf na Dolenj-
skem. Poleg Mokric so leta 2006 
dobili čudovito igrišče na Otočcu in 
vse je kazalo, da bo Dolenjska nova 
Gorenjska. Šli so celo tako daleč, da 

Po prostoru in času      slovenskega golfa

St. Andrews   na Gorenjskem

Golf igrišče Prvi udarci
Hribarjevo golfišče 1936
Bled – Kraljevo 1937
Lipica 1989
Mokrice 1992
Bled – Jezersko 1993
Moravci 1998
Arboretum 1998
Ptuj 1999
Zlati grič 1999
Kranjska gora 2000
Olimje 2001
Brdo 2001
Otočec 2006
Trnovo 2007
Diners 2009
Bovec 2009
Jelšingrad (zaprto) 2010
Stanežiče Pitch&Putt 2014
Radenci 2016
Jezersko, drugih 9 ?
Lipica, drugih 9 ?
Sečovlje ?
Kranjska gora, 9 ?
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so izmislili dolenjski golf udarec – 
skočimiš, ki ga še vedno prakticirajo 
določeni igralci širom Slovenije. Saj 
veste: udarim žogo in skočim v dru-
go vrsto, da s publiko ploskam lepe-
mu udarcu.
Žal so načrtovalci spregledali ključni 
element, zaradi katerega danes obe 
igrišči životarita – zidance. Kar sta za 
Italijane nogomet in politika, to sta 
za Dolenjce cviček in zidanca. Če je 
slučajno nisi dobil ob rojstvu, birmi, 
poroki ali v oporoki, je to prva stvar, 
ki jo moraš kupiti. Zahteva pa toliko 
dela, kot ga je potrebno vlagati v 
golf zamah. Ob redkih izjemah edini 
Dolenjci, ki igrajo golf, živijo v Ljublja-
ni, ali pa so se ga lotili po nasvetu 
zdravnika, ki jim je namesto spreho-
da do zidance svetoval sprehod po 
zelenicah.

Zakonski par Arboretum in 
Diners
Igrišče Arboretum se ponaša z og-
romnim številom rednih igralcev, saj 
je domicilno trem velikim klubom. 
Tako kot Dolenjci, imajo tudi oni eno 
posebnost: prelisičili so proizvajalce 
palic. Igrišče seveda ni primerno za 
artilerijo, drajverje in lesove, in da 
ne bi te palice samo zasedale pros-
tor v torbi, so južni Gorenci razvili 

poseben swing, s katerim drajver 
ne preseže 180 metrov in ga lahko 
udarjajo na vseh luknjah. Kdo ve, 
morda se je Nike umaknil iz golfa 
ravno zaradi njih …
Zgodba osrednje-slovenskega golfa 
je bila nekako zaokrožena z izgra-
dnjo igrišč Trnovo in Diners. Kljub 
temu, da so bili Ljubljančani redni (in 
najboljši) gostje vseh lokalnih igri-
šč, da sta bila v mestu dve vadbišči, 
Sneberje in Stanežiče, je bil poten-
cial ljubljanske kotline zares izkori-
ščen šele s pravim vadbiščem »na 
smetišču«, ki je še vedno valilnica 
novih igralcev, in z našim najpopular-
nejšim igriščem na Smledniku, ki je 
omogočilo nujno potrebno družab-
no življenje.
Tudi na Dinersu se je arhitekt po-
igral z usodo marsikaterega golfi-
sta. Igrišče zahteva, nasprotno od 
Arboretuma, čim daljše začetne 
udarce, ni važno kam. Vse ovire – 
bunkerji, ozke čistine, kuclji – so 
na arboretum razdalji, zato le red-
ko srečamo isto osebo na enem in 
drugem igrišču. Igrišči se bistveno 
razlikujeta tudi v pristopih zeleni-
cam: na Dinersu nanje vodijo avto-
ceste, kjer potopan udarec konča 
pri fani, medtem ko so zelenice v 
Arboretumu manjše in bolj zašči-
tene, kjer potopan udarec konča v 
vodi.

Groza na Blejskem otoku
Prenovljeno Kraljevo igrišče bi mora-
lo ponuditi pravo preizkušnjo tudi za 
najboljše golfiste. Najprej bo treba 
premagati neskončno število metrov 

Vadbišče in klubska hiša, Rogaška Slatina (vir: Google Street View 2014)

z začetnimi udarci, nato sledijo dolga 
železa in udarci na dvignjene zeleni-
ce, obkrožene s peski in vodami, kjer 
spin prijema kot ribe v mrtvem morju. 
Čista grozljivka, ne samo za igralce s 
hendikepom nad 28, ki zaradi zah-
tevnosti na igrišče nimajo vstopa, 
ampak za – vse. Na igrišču so letos 
cene dvignili na Triglav, s čemer so 
nam verjetno naredili uslugo. Prav 
zanima me, kakšna je razlaga arhi-
tekta, da se nam po vsaki odigrani 
rundi v glavi vrtijo prizori legendar-
ne grozljivke Groza v ulici brestov, z 
glavno sceno na otoku luknje števil-
ka 10. Upam, da jo dobim do izdaje 
naslednje številke Golfpressa, ko naj 
bi odprli vseh 18 lukenj prenovljene-
ga Kraljevega igrišča.

Propadli poizkusi
Dva od treh poskusov uvedbe golfa 
v Obsotelski regiji sta se izjalovila: 
vadbišče v Rogaški in igrišče Jelšin-
grad. Ker gre hkrati za edina primera 
v Sloveniji, naša statistika sploh ni 
slaba. Ob tem pa se ne morem izo-
gniti misli, kako hitro je pri nas izve-
dena degradacija (obe igrišči je meni 
nič tebi nič zarasla trava in koruza), 
modernizacija pa traja neskončno. V 
Lipici bodo baje konji izgubili orien-
tacijo, če se zgradi še 9 že v osnov-
nem načrtu predvidenih lukenj, na 
Bledu, kjer je ravno tako predvidenih 
še 9 lukenj Jezerskega igrišča, pa so 
geodeti modro potegnili mejo med 
dvema občinama po sredini igrišča 
in problematiko prenesli na višji nivo 
odločanja, pregovorno učinkovitim 
občinam in županom.

Dolenjski skočimiš swing, 2013
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Golf igrišče Trnovo in 
TURNIRJI AFTER JOB 9

AFTER JOB 9 je postala tradici-

onalna serija na golf igrišču Trno-

vo vsak torek popoldne, katera 

bo peto leto zapored združevala 

igralce vseh starosti. Pričetek se-

rije bo v torek, 11. aprila s piknikom 

www.flyingsmoker.com in v družbi 

številnih novih partnerjev serije. 

Od lanskega leta dalje si lahko 

igralci na 9-ih luknjah znižajo svoj 

hcp nad 4,4 (do predlani je bila 

meja hcp nad 11,4 za znižanje hcp 

na 9-ih luknjah), kar je pritegnilo 

med drugim številne »single« hcp 

igralce. Serija je že od vsega za-

četka zelo zanimiva tudi za gol-

fiste začetnike. Najboljši rezultat 

sta do sedaj dosegla evropska 

prvakinja v pionirski kategoriji Pia 

Babnik (22 bruto, štiri udarce pod 

parom igrišča) in Marko Šporar (19 

bruto, udarec pod parom igrišča). 

Lani jeseni se je seriji pridružil me-

dijski partner Dnevnik d.d., kateri 

bo podpiral v svojih edicijah After 

Job serijo, ki je dobra promocija 

golfa pri nas. Veselimo se letoš-

nje serije AFTER JOB 9 na golf 

Trnovo, kjer organizator Gregor 

Vehovec napoveduje številne za-

nimive novosti.
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Kulinarično razvajanje v objemu zelenja
Restavracija Evergreen, Smlednik 200, 1215 Medvode

05 921 17 43, 041 366 249
evergreen@kaval-group.si
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Pred potovanjem vedno že v naprej 
poiščem kako zanimivo restavracijo, 
se pozanimam, kaj si je poleg zna-
menitosti še vredno ogledati (tržnice, 
kake dobre delikatese, mesnice, sla-
ščičarne …). Večkrat pa se zgodi, da 
je razlog za potovanje ravno neka 
določena restavracija ali kulinarični 
dogodek.

Katero jed ste naredili, ki je bila nav-
dih z vaših potovanj?
Trenutno so to vampi polenovke.

Ali neko jed, ki ste jo ustvarili, najprej 
preizkusite na vaših prijateljih ali jo 
kar takoj uvrstite na meni?
Najprej jo preizkusimo v kuhinji – so-
delavci morajo podati svoja mnenja, 
nato gre jed na jedilni list in če so 
kake pripombe še s strani gostov, jo 
potem še toliko dodelamo, da smo 
vsi zadovoljni.

Ali ste pristaš hotelske hrane ali jo 
raje preizkusite kje na poti, v kakem 
lokalu, na kaki stojnici?
Sem pristaš dobre hrane, rad preiz-
kusim vse, od stojnic, kakega dobre-

ga bistroja, restavracije. Ponavadi v 
hotelu razen zajtrka ne jem (razen, če 
je v hotelu tudi zanimiva restavracija).

Katera je najbolj nenavadna jed, ki 
ste jo na potovanjih poizkusili?
Rad poizkusim čim več različnih jedi, 
živil – nič nenavadnega mi ni ostalo 
v spominu.

Katera država vam je najbolj ostala 
v spominu kar se kulinarike tiče in 
zakaj?
Povsod je kaj, česar se spominjam, 
mogoče Pariz (bistroji, restavracije, 
tržnice, slaščičarne – res širok izbor).

Ali obiskujete tudi lokalno tržnico v 
državi, ki  jo obiščete? Kaj največkrat 
tam iščete?
Ponavadi jo poiščem, zanimajo me 
živila, ki so na voljo – sploh so za-
nimiva živila, ki so pri nas redka oz. 
jih še ne poznam, rad pa na tržnicah 
tudi kaj pojem in popijem.

Ali kdaj sestavina z vaših potovanj 
konča kot del kake vaše stvaritve? 
Ali je ta eksotična?

Od kod črpate navdih za vaše stva-
ritve?
Različno – veliko jedi se domislim re-
cimo v avtu med vožnjo v službo ali 
iz nje, včasih idejo dobim iz knjige ali 
kake dobre revije, včasih tudi, ko v 
drugi restavraciji pojem kako zanimi-
vo jed in jo nato predelam po svoje …

Kdaj si kuharji najlažje vzamete do-
pust?
Odvisno v katerem kraju delamo, 
ponavadi v mesecih, ko je manj dela. 
Kar nekaj restavracij si vzame pre-
mor in vrata zapre za nek krajši čas.
Ravno zadnji teden pred novim le-
tom smo se s kuhinjsko ekipo odpra-
vili na kosilo v Udine, v restavracijo 
Agli amici, in po kosilu smo imeli 
priložnost z lastniki razpravljati o raz-
ličnih temah. Ena od tem je bila tudi, 
kako pomembno je, da si vzamemo 
premor vsake toliko časa, saj dan za 
dnem biti prijazen, nasmejan pred 
gosti, biti 100 % v kuhinji – tega eno-
stavno ne moreš početi brez počitka.

Ali na potovanjih kuharji iščete nav-
dih in kako se to vidi?

Igor Jagodic je eden od članov Treh 
chefov, kuharjev, ki so ustvarjali 
na Bledu in tam pustili velik pečat. 
Ostala dva sta Bine Volčič in Uroš 
Štefelin. Igovr se je med drugim ku-
harsko izpopolnjeval v restavraciji 
Noma na Danskem, ki je trikratna 
zaporedna zmagovalka seznama 
50 najboljših restavracij na svetu. 
Bil pa je tudi član slovenske kuhar-
ske reprezentance med leti 2006 
in 2010. Trenutno Igor ustvarja na 
Ljubljanskem gradu v restavraciji 
Strelec. Igorja smo spraševali, od 
kod črpa navdih za svoje stvaritve, 
kako se za katero jed odloči, da 
jo bo uvrstil na meni, in še mnoge 
mnoge druge zanimivosti.

Intervju Igor Jagodic
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Bolj poredko, saj pri ustvarjanju no-
vih jedi izhajamo iz lokalnih sestavin 
(če je le možno).

Katere stvari nikoli ne smejo manj-
kati v vaši prtljagi?
Nič posebnega, če se la da, je pr-
tljage čim manj, nikoli pa ne manjka 
fotoaparat.

V katero državo se radi vedno zno-
va vračate na dopust in zakaj?
Kratki obiski evropskih mest (Pariz, 
Barcelona …).

Katera je najbolj smešna anekdota, 
ki se vam je zgodila na potovanju?
Zadnja – na strokovnem izobraže-
vanju v Barceloni sva si s še enim 
kuharjem delila hotelsko sobo. Ko 
sva vstopila v sobo, je bila tam ko-
palnica ter wc popolnoma v steklu 
(med spalnico ter kopalnico je bila 
steklena stena). – Ko sva čez čas 
našla zaveso, s katero stekleno po-
vršino zagrneš …, nama je kar malo 
odleglo.

Bi obiskali lokalno kuhinjo, čeprav je 
na zunaj umazana, vendar se tam 
prehranjuje veliko ljudi? Ste že kdaj 
jedli tako? Kje?
Če je polna gostov, je to že dober 
znak – tudi zame. Ne spomnim se, 
kdaj se je to pripetilo nazadnje. Se 
pa spomnim, kdaj sem se nazadnje 
premislil, ko sem bil že v gostilni 
(umazana in nobenega gosta) – je-
seni na poti v Budimpešto.

Katero jed bi našim bralcem najbolj 
priporočili?
Težko je priporočiti neko določeno 
jed, vedno pa rad priporočam naš 
degustacijski meni – tam so vedno 
zbrane jedi ter živila, ki so sezon-
ska, …

Katero kuhinjo najbolj obožujete (ita-
lijansko, indijsko, tajsko …) in zakaj?
Domačo kuhinjo, francosko in zad-
nje čase novo skandinavsko kuhinjo.

Foto: Toni Kancilja

CHEF 
OF THE YEAR

Chef Igor Jagodic
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Tudi vam. Igralec naj označi svojo žogico z manjšim kovancem in sicer za 
žogico, ki leži na zelenici. Ključna beseda je, za žogico. Poznamo primere 
vrhunskega markiranja žogice v stran ali celo pred žogico. Namen?
Morebiti t.i. foot wedge efekt tudi na zelenici!

Igranje z napačnega mesta vam odsvetujemo. Bog je golfist, gleda, igra in 
spremlja igro. Zanimivo, kaj bi zelenice povedale če bi govoriti znale.

Najbolj drzni, rezultat friki gredo celo dlje. Kaj hitro si pridobijo nekaj centi-
metrov v določenih primerih decimetrov, res drzni pa lego za pancar ali več. 
Lega za pancar je krasna tema in lahko, da bo v bodoče katera od teh tudi 
za kategorizacijo igralk in igralcev golfa. V trenutku, ko na zelenici označiš 
žogico vstran ali celo predenj, razumemo namen.

Marker
QUIZ

Ali lahko markiraš 
žogico 

tudi z pancarjem?

RUFMICHAN
Lega za pancar

Golf Doktor

NY

“Play the ball as it lies, play the course as you find it and if you can’t do either, do what is fair”

Nasvet:
Za nadalnje odlične odigrane kroge 
na golf igriščih si pred štartom izbe-
ri, tebi najljubši marker, ki ga jasno 
uporabljaj s pravili in etiketo golfa.
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