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BMW SERIJE 1 JOY1 EDITION Z 
BOGATO OPREMO ŽE ZA 21.990 EUR 
ALI 222 EUR NA MESEC.*

PREPUSTITE
SE UŽITKU.

*Primer izračuna za BMW 116i s 5 vrati: fi nančni leasing • predračunska vrednost vozila: 21.990 EUR • plačilo na začetku: 6.597,00 EUR • število obrokov: 84-mesečno 
plačevanje: 222,28 EUR • skupni znesek fi nanciranja: 15.726,45 EUR • letna obrestna mera: 5,00 %, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • EOM: 5,79 % 
na dan 17. 3. 2017 • redna cena vozila, z vključeno opremo iz posebne ponudbe je 27.211 EUR • ponudba ne vključuje stroškov pripravein transporta vozila. Finančne 
ponudbe so neobvezujoče in BMW Financial Services si pridržuje pravico do spremembe pogojev ali zavrnitve fi nanciranja brez dodatne obrazložitve. V primeru dviga 
pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), se lahko poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati 
po pogodbi. Ponudnik fi nančnih storitev je BMW Financial Services, katerega ekskluzivna zastopnika v Sloveniji sta Gorenjska banka d.d. in GB Leasing d.o.o. Uvoznik si 
pridržuje pravico do spremembe cen in specifi kacije opreme. Cene so v EUR in vključujejo vse zakonsko predpisane dajatve. Več informacij dobite na 01 88 88 208, pri 
pooblaščenih trgovcih z vozili BMW ali na www.bmw.si. 

Kombinirana poraba goriva za modele BMW serije 1 s 5 vrati: od 3,4 do 8 l/100 km. Emisije CO2: od 89 do 188 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0106 
do 0,0371 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Slika je simbolna.

OBIŠČITE AVTO AKTIV KRANJ.

Užitek v vožnji
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Blišč in beda  
slovenske  
golfske elite

Dejstvo je, da število igralcev golfa iz leta v leto upada in to ne 
samo pri nas. Trend upadanja je že leta prisoten tudi v svetu. 
Analitiki v ospredje postavljajo več razlogov, med katerimi je na 
prvem mestu pomanjkanje časa predvsem pri delovno aktivni 
populaciji, potem je še finančni vidik, dostopnost za širše mno-
žice in še bi lahko naštevali… Med številnimi vzroki sem zasledil 
tudi etiketo elitizma, ki jo nekateri pripisujejo temu športu. Gle-
de na slovar tujk elita pomeni izbrance, odličnike, cvet nečesa, 
izbrano družbo. Ob slednjem sem se prav zamislil in se spomnil 
na prve motivacijske govore na temo golfa, ki jih je pred več kot 
desetimi leti imel takratni direktor podjetja, v katerem sem bil za-
poslen, kako se na golfu dela »business«, kako se tam srečuje 
prave ljudi, skratka brez golfa ne bo napredka! Naslednjo izku-
šnjo na temo golfske elite sem doživel z managerskega vidika 
na enem izmed slovenskih igrišč. Opazujoč t.i. golfsko elito, ki 
se na golf praviloma pripelje v vozilih višjega cenovnega razre-
da, vse te urejene dame in gospode, smo nemudoma skladno 
z videno ciljno skupino dvignili raven ponudbe v gostinskem 
objektu in seveda temu primerno tudi cene. Rezultat je bil takoj-
šen. Takoj se je povečal promet v okoliških gostilnah s cenenimi 
dnevnimi meniji, prav tako se je povečala prodaja kave in pijač 
iz avtomata za zaposlene, od katerih so ti elitni gostje kupova-
li žetone po subvencionirani ceni. Takšnih in podobnih elitnih 
golfskih prigod imam še precej na zalogi. Kljub vsemu sem si 
sčasoma drznil zakorakati na te čudovite elitne golfske zeleni-
ce. Še več, celo posel skušam narediti iz tega. Tudi tu, kot na 
vseh začetkih, je bila pot težka, za spodbudo pa sta mi na enem 
izmed prvih golfskih turnirjev v moji organizaciji dva upokojena 
elitna znanca dala vedeti, da sem že v startu propadel. Češ, 
časi teh zgodb so minili! Nekoč so bili »elitni« turnirji uglednih 
podjetij, ko je bilo vse zastonj, po tri dni se je jedlo in pilo, pa še 
domov se je nosilo. Pošteno sem se zamislil nad temi minulimi 
časi in zavoženimi podjetji, da o razmišljanju podobnih elitnežev 
ne izgubljam besed. 
Še danes so pri t.i. golfski eliti najbolj uporabljene besede: po-
pust, poceni, gratis, »dej kej zrihti«, »sej je dobr«, …
Res se vprašam, kdo sodi v golfsko elito?
Trenutno jih je po strokovni definiciji bore malo. Na Bledu imamo 
prvo elitno golf igrišče v Sloveniji, ki zdaj na žalost bolj kot ne 
sameva. Kam gre naša elita in kdo sploh sodi v to elito, bomo 
pa videli v prihodnosti!

Do takrat pa lep pozdrav.
Dobro igro …

Mitja Klančišar
GOLFPRESSS

Letnik III., številka 2; 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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POS Elektronček d.o.o.
Livarska ulica 7, 1241 Kamnik
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Sistem naročanja 
GIS Order 

Razvoj, prodaja in vzdrževanje 
programske opreme, predvsem za 
področje gostinstva, hotelirstva, 
trgovine in storitvenih dejavnosti.

Programsko opremo PRESTIGE predstavljajo produkti:
•  GIS Prestige za gostinsko in družbeno prehrano
•  SIHOT za recepcije (hotelski info. sistem)
•  TS Prestige za trgovske dejavnosti
•  RELAX Prestige za storitvene in wellness storitve
•  VS Prestige za prodajo in rezervacijo vstopnic

•  

•  

•  

•  

IZDELAVA INVENTURE  - Android aplikacija
POS Elektronček, ki je povezana s tehtnico.
DocForward  - sistem za elektronsko izmenjavo
dokumentov med dobavitelji in naročniki
MOBILNA BLAGAJNA  - namenjena za prodajo na terenu,
tržnicah in za vse storitvene dejavnosti.
ZAPRTI SISTEMI PLAČEVANJA - sistem brezgotovinskega 
plačevanja znotraj bazenskih kompleksov, smučišč ali dogodkov.
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prihaja...prihaja...

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si
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Reportaža:

Radgonske gorice 
GOLF CUP 2017

V soboto, 1. Julija, je bil v Trbižu na 
Golf igrišču Senza Confini odigran 
letošnji 1. turnir Radgonskih goric. 
Radgonske gorice so na golfskih 

pogostitvi ob odličnih zlatih rad-
gonskih peninah, pa tudi nagrade 
so lepe in praktične. Turnirje Rad-
gonskih goric so do sedaj gostila že 

prizoriščih prisotne že 4 leta. Na 
turnirjih se vedno igra texas scram-
ble v parih, velik poudarek pa je na 
družabnem delu in nadstandardni 

prihaja...prihaja...

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

www.radgonske-gorice.si
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skoraj vsa slovenska igrišča, v tuji-
ni pa še Golf Adriatic Savudrija na 
Hrvaškem in igrišče v Trbižu v Ita-
liji, kjer je letos ta turnir potekal že 
drugič. Poleg vrhunske kulinarične 
predstave chefa Ilije, ki ima z letoš-
njim letom tudi Michelinovo priporo-
čilo, je udeležba na turnirju v Trbižu 
vedno mednarodna. Tudi letos so 
se turnirja udeležili gostje iz 6 držav, 
še vedno pa je bilo največ sloven-
skih golfistov.
Prva julijska sobota je bila za ta do-
godek prav idealna. Bilo je prijet-
no sončno vreme, igrišče pa je bilo 
brezhibno urejeno. Kulinarični pre-
sežki v harmoniji z radgonskimi pe-
ninami so privabili na ta turnir skoraj 
80 golfistk in golfistov, ki so se po 

Tokratna bruto zmagovalca sta bila 
prvič v zgodovini turnirjev Rad-
gonskih goric Italijana, ga. Sonia Be-
nettazzo in g. Maurizio Campana, 
ki sta z neverjetnim rezultatom 40 
bruto točk prepričljivo osvojila turnir. 
V neto kategoriji sta bila zmagovalca 
ga. Marija in g. Branko Mesec, drugo 
mesto sta osvojila g. Matej Krušnik in 
g. Danilo Dujovič, tretjeuvrščena pa 
sta bila lanskoletna zmagovalca ga. 
Jana in g. Anton Melavc. 
Naslednji turnir Radgonskih goric v 
letošnji sezoni bo 1. septembra v Mo-
kricah. Vljudno vabljeni.

dopoldanski dobrodošlici s HUGO- 
tom odpravili na zelenice in prema-
govali luknjo za luknjo. Po odigranih 
devetih luknjah je bilo že po tradiciji 
odlično poskrbljeno za okrepčilo s 
pršutom in kulinaričnimi dodatki, kar 
je golfistom pomagalo, da so brez 
večjih muk uspešno zaključili tekmo-
valni del dogodka.
Finale dneva pa že po tradiciji po-
teka s predstavitvijo izbranih Zlatih 
radgonskih penin in vrhunskim štiri-
hodnim menijem s podpisom chefa 
Ilije. Tako so morebitni slabši rezulta-
ti v trenutku pozabljeni.
Z razglasitvijo zmagovalcev in žre-
banjem nagrad pa dejansko ni ude-
leženca, ki ne bi odšel domov z na-
smeškom na obrazu.
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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



Najugodnejša poletna ponudba na odličnem in sodobnem Golf Resortu v sosednji Madžarski.

Poletna ponudba Zala Springs 2017
2 dnevni paket vključuje:
2 dni neomejeno igranje golfa in brezplačno koriščenje vadbišča ter vadbenih žogic
1 x nočitev z zajtrkom v novih 5* Luxury apartmajih v Golf Resortu, na samem igrišču.
Otvoritev junij 2017. 
Pijača dobrodošlice v golfski klubski hiši

Cena: 139.-€ / po osebi (nočitev v dvo posteljnih Luxury Studio apartmajih)
Z doplačilom možnost rezervacije dodatnih dni in koriščenje paketa single use.

Veljavnost ponudbe od 20. 7. do 20. 8. 2017.
Ponudnik paketa: Zala Springs Golf Resort, www.zalasprings.hu

Za dodatne Informacije v zvezi s prijavami in rezervacijami lahko pokličete na tel: 041 523 910  
ali pišete po elektronski pošti: golfpresss@yahoo.com

Poletna ponudba Zala Springs 2017

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450
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Serija turnirjev Wine & Dine Golf 
Tour 2017 se uspešno nadaljuje. O 
prvem letošnjem turnirju pod pokro-
viteljstvom podjetja Medot, ki je bil 
marca odigran na golf igrišču Castel-
lo Di Spessa, smo obširneje pisali že 
v spomladanski številki.
Aprila so se golfski navdušenci in 
gurmani ponovno pomerili v Morav-
cih na igrišču Golf Livada, ki vedno 
znova potrjuje svoj sloves o gosto-
ljubnosti, prijaznosti in pristni ustrež-
ljivosti. Kot se spodobi za lokalno 
okolje, se je tokrat predstavila vin-
ska klet Marof, ki je s svojimi vini 
navdušila ne le zmagovalce ampak 
vse udeležence, ki so imeli enkra-
tno priložnost degustirati njihova 

Reportaža:

WINE & DINE GOLF 
TOUR 2017

izvrstna vina ob pristni prekmurski 
kulinariki v restavraciji Hotela Liva-
da Prestiž, Terme 3000. Udeleženci, 
razen nekaj res stalnih gostov Wine 
& Dine turnirjev, so bili tokrat popol-
noma drugi. In kot se spodobi, so 
na zmagovalne stopničke večinoma 
stopili domači igralci. Bruto zmago-
valka turnirja med damami je bila ga. 
Marta Šbul s 25 točkami, med go-
spodi pa je slavil Ljubomir Kološa s 
23 točkami. V skupinah neto sta bila 
zmagovalca Igor Magdič v skupini A 
in Milan Heinc v skupini B. Kot vedno 
se bomo z veseljem vrnili v Morav-
ce, in sicer 28. oktobra, s turnirjem 
Radgonske Gorice Golf Cup – tradi-
cionalni texas scramble, ki bo letos 

izpeljan v okviru serije Wine & Dine.
6. maja 2017, 3. turnir Wine & Dine, 
prvič na osrednjem golf igrišču Di-
ners Ljubljana – Smlednik.
Vinar in pokrovitelj tega turnirja je 
bila butična vinska klet Lepa Vida iz 
Vipave, ki je morda prav zaradi manj-
še prepoznavnosti prijetno presene-
tila in navdušila vse po vrsti s celot-
no kolekcijo izbranih vin. Piko na i pa 
sta dodala Iztok in Klemen, mlada 
chefa Restavracije Evergeen, ki sta 
pripravila izvrstno in nadstandardno 
kulinarično predstavo. Turnirja se je 
udeležilo skoraj 60 ljubiteljev golfa 
in kulinarike iz vseh koncev Slove-
nije, pri rezultatih pa so prednjačili 
domači igralci Diners golf igrišča Lju-
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Pršutarna 
z najdaljšo tradicijo.
Pršutarna Lokev na Krasu velja za najstarejšo pršutarno na 
slovenskem Krasu. Naše izkušnje in tradicija domačinov 
so prerasle v mojstrstvo pršutarstva. Izdelki Pršutarne 
Lokev na Krasu so naravni, brez umetnih dodatkov in 
soljeni samo z morsko soljo Piranskih solin. To so pršuti 
naših nonotov. 
Skrivnost je v bogati nežni aromi, intenzivni rubinasti 
barvi in sočni rezini kraškega pršuta. Pršut vsebuje malo 
maščob in visoko vsebnost vitaminov ter mineralov. Z 
našimi izdelki lahko sestavljate pravilno, uravnoteženo 
prehrano z malo maščobami, soljo in holesterola.

Naša proizvodnja pršutov je ekskluzivna, obiščite nas
in povedali vam bomo zgodbo vsakega pršuta.

http://www.prsutarna-lokev.si

bljana – Smlednik. V bruto kategoriji 
sta slavila Saša Faganel Ilčenko in 
Peter Čanaki. V neto kategorijah sta 
slavila zakonca Nadja in Igor Petrov-
čič, ki sta bila zmagala v kategorijah 
C in A neto. V kategoriji B neto pa je 
slavil Vilko Kavčič.
Poleti je prizorišče turnirjev Wine & 
Dine zamejsko golf igrišče Senza 
Confini v Trbižu, ki je domicilno igri-
šče GK Kranjska gora. Poleg izredne 
urejenosti igrišča in prijetnejših tem-
peratur v poletnih mesecih je glavni 
adut tega igrišča Gourmet Restavra-
cija Ilija, ki se poleg številnih doblje-
nih priznanj odličnosti v kulinariki z 
letošnjim letom ponaša tudi z Miche-
linovim priporočilom. Chef Ilija Pejič, 
lastnik restavracije na golf igrišču, s 
svojimi kulinaričnimi presežki ved-
no navduši vse goste in običajno je 
glavni aplavz namenjen njemu. Četrti 
turnir Wine & Dine, 16. 6., je bil po vin-

ski plati ponovno pod taktirko legen-
darnega Brica Stojana Ščurka, tako 
da so bili ob zaključnem delu dogod-
ka rezultati že v drugem planu. Kljub 
mednarodni udeležbi na tem turnir-
ju so vsa prva mesta osvojili stalni 
znanci te serije turnirjev. Tako sta v 
bruto kategoriji slavila Marta Gaspari 
in Ludvik Deisinger. V kategoriji neto 
A si je zmago z odlično predstavo 
priigral Jože Škreblin, v kategoriji B 
pa je s precejšnjo prednostjo zmagal 
Matjaž Zupin. 
Do konca sezone bo na programu 
še 5 turnirjev in tudi naslednja dva 
bo gostilo igrišče Senza Confini. 
Zato ne zamudite izjemne priložnosti 
za kombinacijo igranja golfa in pravo 
kulinarično razvajanje v restavraciji 
Ilija, za več, kot ugodno ceno.
Dober tek in na zdravje na nasled-
njem Wine & Dine, 28. 7. 2017, z vi-
narjem Prinčič iz Goriških Brd.
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IV. Golfpresss Trophy smo v sode-
lovanju s partnerskim podjetjem 
RT- TRI tudi v letu 2017 organizirali 
na Golf igrišču Diners Ljubljana, in 
sicer 18.maja. Čeprav je turnir v prvi 
vrsti namenjen poslovnim partner-
jem in je udeležba možna samo z 
vabilom, organizator turnirja g. Mi-
tja Klančišar z veseljem povabi tudi 
druge prijatelje golfa. Tistega če-
trtkovega popoldneva se je zbralo 
80 golfistk in golfistov, zadnji flighti 
pa so zaključevali igro že skoraj v 
mraku. Glede na pozitivno razpo-
loženje vseh udeležencev pa to ni 
bila nikakršna ovira za dobro voljo 
in zabavo po turnirju. Kulinarično 
razvajanje je odlično uspelo ekipi 
restavracije Evergreen, za vinsko 
spremljavo sta poskrbela vinar Mi-
ška iz Vipave in podjetje FrodX z 
vini TreBello, za dober začetek 
turnirja pa je poskrbela že tradici-
onalna Zlata penina Radgonskih 
goric. Ni manjkalo tudi odlične-
ga nefiltriranega piva Union, ki se 
vselej prileže po partiji golfa, ali pa 
tudi vmes. Na tem ekskluzivnem 
dogodku so prisotni skoraj vsi po-
slovni partnerji Golfpresss, zato je 
nagradni sklad izjemno bogat in 
dejansko nihče od udeležencev ne 
odide domov praznih rok. 
Poleg rednega dela turnirja in ge-
neralnih razvrstitev zmagovalcev 

Reportaža:

GOLFPRESSS Trophy 2017

po posameznih kategorijah je bilo 
precej zanimanja tudi za poseb-
ne dosežke, ki jih na tem turnirju ni 
manjkalo. V tradicionalni igri čipanja 
v sod je slavil Vinko Peršič iz Rovi-
nja. Poleg številnih brdijev, ki prina-
šajo posamezne nagrade, smo videli 
še eagle na 9 luknji, ki ga je dose-
gel Peter Čanaki. Zmaga je pripadla 
ekipi v sestavi Nadja in Igor Petrov-
čič ter Arijana in Radoš Lipovec, v 
drugouvrščeni ekipi pa so bili: Aleš 
Brulc, Dejan Robida, Miha Čižman in 
Boris Košuta. 
Zmagovalci v rednem delu turnirja in 
v posameznih kategorijah so: 
kategorija neto C – Nadja Petrovčič, 
kategorija neto B – Ferdo Gumzej, 
kategorija neto A – Jaka Hribar.
Zmagovalca v bruto kategoriji sta: 
Saša Faganel Ilčenko z 22 bruto toč-
kami in Dejan Robida z 32 bruto toč-
kami. Prehodni pokal GOLFPRESSS 
Trophy je osvojil Jaka Hribar.

Foto: Aleš Fevžar
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Glenmorangie 
Golf Cup 2017

Glenmorangie je že od leta 2012 
duh in pijača prvenstva THE OPEN, 
ko je bilo podpisano triletno partner-
stvo z organizatorjem turnirja, R & A, 
s čimer je single malt postal uradni 
viski prvenstva. Viski Glenmoran-
gie združuje tradicijo in inovacijo v 
svojem brezkompromisnem iskanju 
odličnosti, s čimer je ravno pravšnji 
partner prvenstva. Prvenstvo se igra 
na nekaterih izmed najbolj cenjenih 
igrišč v Veliki Britaniji, ki so, tako kot 
Glenmorangie, cenjena prav zaradi 
spretnosti in natančnosti.
V tem duhu se letos na Golf igrišču 
Arboretum odvija tudi prvi Glenmo-
rangie Golf Cup v Sloveniji, kjer so 
bili do sedaj odigrani že štirje tur-
nirji te serije. Odličnost viskija Glen-
morangie, lepe nagrade, in dobro 
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zasnovani dogodki, ki presegajo 
standardne okvire golf turnirjev, so 
že v startu privabili lepo število igralk 
in igralcev. Vsak turnir spremlja še 
izbrana kulinarična ponudba chefa 
Uroša Mijailoviča iz Restavracije Ar-
boretum.
Do sedaj se je turnirja Glenmoran-
gie Golf Cup 2017 udeležilo že sko-
raj 250 igralk in igralcev, ki se med 
drugim potegujejo tudi za glavno 
nagrado, ki bo podeljena na final-
nem turnirju, 23. septembra. Glavno 
nagrado prispeva podjetje Merit HP, 
zastopnik viskijev Glenmorangie za 
Slovenijo. Glavna nagrada je 3 dnev-
no gostovanje v butičnem hotelu 
Glenmorangie house na Škotskem 
z obiskom destilarne Glenmorangie 
za 2 osebi, z vključenimi letalskimi 
vozovnicami za 2 osebi.
Do sedaj večkrat videna na zmago-
valnih stopničkah med damami je 
Mirjam Bizjak in med gospodi Andrej 

Leskošek. Bruto zmagovalca 4. tur-
nirja, ki je bil odigran v četrtek, 6. 8. 
pa sta bila ga. Alenka Jelnikar z do-
seženimi 24 bruto točkami in g. Jože 
Štihec z 27 bruto točkami. Celotna 
lestvica uvrščenih bo objavljena na 

spletni strani igrišča Golf Arboretum. 
Do konca so sicer še trije turnirji, a 
do finala ostaja še vse odprto.
Naslednja priložnost za udeležbo na 
turnirju je 17. avgusta. Vljudno vabljeni.

Foto: Aleš Fevžar in arhiv Golfpresss



KD Galileo, 
mešani fleksibilni 
sklad

KD Galileo je podsklad KD Krovnega sklada, ki ga upravlja KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana. Pros-
pekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavl-
jeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe 
in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer vlagatelj najde tudi druge podatke in infor-
macije o podskladu. 
*Vlagatelji, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada KD Krovnega sklada, njihova enkratna vplačila v višini 
vsaj 1.000,00 evrov v katerikoli podsklad pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada do 1. 6. 2017 do vključno 0:01 
ure zjutraj, bodo ob 25-letnici podsklada KD Galileo prejeli enkratno dodatno vplačilo v podsklad KD Galileo v višini 25 EUR, če bodo na 

Prvi slovenski vzajemni sklad

Fleksibilen globalni sklad s 
25-letno tradicijo in z jasnim 
pogledom naprej. 

dan priprave podatkov za dodatno vplačilo še vedno imetniki enot premoženja, ki so jih pridobili ob enkratnem vplačilu 1.000,00 
EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možna menjava ali izplačilo dodatnega vplačila v 
gotovini.

Avtorske pravice © 2015 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice pridržane. Informacije v tej publikaciji: (1) so last družbe 
Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) jih ni dovoljeno kopirati ali distribuirati; in (3) niso zajamčeno točne, popolne ali 
pravočasne. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz upora-
be teh informacij. Pretekla donosnost ni jamstvo za rezultate v prihodnosti.

Izkoristite posebno ugodnost 
ob jubileju in pridobite 
dodatnih 25 evrov.*

Od leta 1992, ko je nastal kot prvi slovenski vzajemni sklad, se je 
KD Galileo razvil v globalni sklad, ki se aktivno prilagaja razmeram 
na trgu. Odlikujejo ga tradicija, odličnost upravljanja ter zaupanje 
vlagateljev in stroke. 

Sklad KD Galileo se je v letu 2016 uvrstil med 5 % najboljših 
globalnih fleksibilnih skladov na svetu po oceni agencije Morningstar. 

Tudi vi lahko plemenitite svoj denar v skladu KD Galileo. Pridružite se 
več kot 20.000 vlagateljem, ki so danes del zgodbe KD Galilea!



II. izdaja: poletje 2017 | 17

KD Galileo, 
mešani fleksibilni 
sklad

KD Galileo je podsklad KD Krovnega sklada, ki ga upravlja KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana. Pros-
pekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavl-
jeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe 
in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer vlagatelj najde tudi druge podatke in infor-
macije o podskladu. 
*Vlagatelji, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada KD Krovnega sklada, njihova enkratna vplačila v višini 
vsaj 1.000,00 evrov v katerikoli podsklad pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada do 1. 6. 2017 do vključno 0:01 
ure zjutraj, bodo ob 25-letnici podsklada KD Galileo prejeli enkratno dodatno vplačilo v podsklad KD Galileo v višini 25 EUR, če bodo na 

Prvi slovenski vzajemni sklad

Fleksibilen globalni sklad s 
25-letno tradicijo in z jasnim 
pogledom naprej. 

dan priprave podatkov za dodatno vplačilo še vedno imetniki enot premoženja, ki so jih pridobili ob enkratnem vplačilu 1.000,00 
EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možna menjava ali izplačilo dodatnega vplačila v 
gotovini.

Avtorske pravice © 2015 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice pridržane. Informacije v tej publikaciji: (1) so last družbe 
Morningstar in/ali njenih ponudnikov vsebin; (2) jih ni dovoljeno kopirati ali distribuirati; in (3) niso zajamčeno točne, popolne ali 
pravočasne. Družba Morningstar in njeni ponudniki vsebin ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izhajala iz upora-
be teh informacij. Pretekla donosnost ni jamstvo za rezultate v prihodnosti.

Izkoristite posebno ugodnost 
ob jubileju in pridobite 
dodatnih 25 evrov.*

Od leta 1992, ko je nastal kot prvi slovenski vzajemni sklad, se je 
KD Galileo razvil v globalni sklad, ki se aktivno prilagaja razmeram 
na trgu. Odlikujejo ga tradicija, odličnost upravljanja ter zaupanje 
vlagateljev in stroke. 

Sklad KD Galileo se je v letu 2016 uvrstil med 5 % najboljših 
globalnih fleksibilnih skladov na svetu po oceni agencije Morningstar. 

Tudi vi lahko plemenitite svoj denar v skladu KD Galileo. Pridružite se 
več kot 20.000 vlagateljem, ki so danes del zgodbe KD Galilea!

Letos bomo na igrišču Arboretum 
organizirali jubilejni 10. Festival golfa 
Arboretum. Gre za najbolj odmeven 
dogodek pri nas, katerega se vsako 
leto udeleži veliko število navduše-
nih igralcev golfa. 
Festival golfa bo potekal od 24.–27. 
avgusta 2017. V štirih turnirskih dneh 
se bodo zvrstili naslednji turnirji:

Jubilejni 10. Festival 
golfa Arboretum 2017

1.  četrtek, 24. 7., pokrovitelj Pivovar-
na Union

2.  petek, 25. 7., pokrovitelj Porsche 
Center Ljubljana, nagrada Hole in 
one – Porsche Macan

3.  sobota, 26. 7., pokrovitelj Zavaro-
valnica Triglav

4.  nedelja, 27. 7., pokrovitelj Zala 
Springs Golf Resort Madžarska

Vse dni festivala smo poleg glavne na-
grade Hole in one – Porsche Macan 
za vas pripravili bogate nagrade. Po-
leg igranja golfa vas čaka tudi pestro 
ob turnirsko dogajanje z odlično kuli-
narično ponudbo in glasbeno skupino, 
ki vas bo zabavala v petek in soboto.
Vidimo se na 10. Festivalu golfa Ar-
boretum 2017!

Organizirator:

Pokrovitelji:

Partner Golfa 
Arboretum

Porsche Center
Ljubljana
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Med 8. in 13. aprilom je turistična 
agencija Airpass peljala 10 Sloven-
cev v Meko golfa St. Andrews. To ni 
bil le običajen golfski izlet ampak štiri 
dnevni turnir na najslavnejših igriščih: 
New Course, Old Course, Carnoustie 
in Kingsbarns. Agencija je lansko je-
sen dobila povabilo tamkajšnje golf-
ske akademije – Scotland for Golf, ki 
je ob svoji dvajsetletnici pripravila le-
tos aprila štiri dnevni mednarodni golf 
turnir. Izmed 32 razpisanih mest, se je 
turnirja udeležilo deset igralcev iz Slo-
venije. Ostali udeleženci so bili iz ZDA, 
Kanade, Singapurja, Indije, Norveške, 
Švedske, Nizozemske in Švice. 

Slovenci na štiridnevnem turnirju  
v zibelki golfa v St. Andrewsu

Na letališču v Edinburghu so nas 
pričakali predstaviki golf Akademije 
Scotland for Golf in nas odpeljali v 
St. Andrews v hotel Fairmont. Hotel 
Fairmont se nahaja približno 5 km iz 
centra St. Andrewsa, obkrožata pa 
ga dve vrhunski golf igrišči: The Tor-
rance Course in The Kittocks Course
Vsak dan pred turnirjem smo imeli 
učenje golfa pri odličnem pro-ju Bil-
lu McCoyu (16-kratnem udeležencu 
The Open turnirja). Začetek je bil 
malo lažji, saj je New Course zelo 
prijazno igrišče. Naslednji dan pa je 
bila na vrsti zibelka golfa – Old Co-
urse v prelepem sončnem vremenu. 

Tu smo morali vsi igralci imeti nosa-
če palic, saj smo imeli štartne čase 
med 10:00 in 11.20 (na tem igrišču so 
obvezni nosači palic za vse štartne 
čase do vključno 12:40), tako da je 
vse skupaj izgledalo kot na TV, štirje 
igralci, štirje nosači, vsak igralec je bil 
napovedan po zvočniku, zraven pa 
je bila še kamera in fotografi. Tretji 
dan je sledilo najtežje igrišče – Car-
noustie (naslednje leto bo tam The 
Open major turnir). Vreme je bilo pol 
oblačno, pol sončno, a tokrat je pihal 
še zelo močan veter. Igrati v vetru na 
tako težkem igrišču je res zelo težko 
in rezultati so bili temu primerni (28 



II. izdaja: poletje 2017 | 19

neto je bil najbolši rezultat dneva). 
Pro igralec Bill McCoy nam je rekel v 
šali, da če bi on igral v takšnem vetru, 
bi rabil en teden, da si povrne swing. 
Zadnji dan, pa je prišla poslasti-
ca – Kingsbarns – najlepše igrišče 
na Škotskem (in eno izmed najlep-
ših v Evropi na sploh). Ponovno v 
sončnem vremenu, z malo vetra. 

Igrišče je vrhunsko in res zelo lepo s 
čudovitimi pogledi. 
Zadnji večer smo imeli gala večerjo v 
slavni klubski hiši na igrišču Old Co-
urse. Slovenci smo se oblekli v kilte 
in popestrili večer. Najbolj veselo je 
bilo po večerji v baru klubske hiše, 
saj so točili vse whiskije po klubskih 
cenah (2,3 GBP). 

Agencija Airpass je v sodelovanju s 
Scotland for Golf odlično organizirala 
ta nepozaben dogodek. Naj na koncu 
omenimo še vreme: v vseh petih dneh 
ni padla niti ena kaplja dežja, bilo je v 
glavnem sončno, le vetru se ni dalo 
izogniti (kar pa je za golf na Škotskem 
vedno potrebno vzeti v zakup).

Tekst in fotografije: M. Vujadinovič
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Upokojitev je dočakal kot specializi-
rani novinar-poročevalec v Sloven-
skih novicah. Po petih letih izhajanja 
prvega slovenskega barvnega ta-
bloida in najbolj branega dnevnika v 
Sloveniji je leta 1996 dobil priznanje 
»boter«. Ker je bil še z nekaterimi so-
delavci boter pri rojstvu časnika Slo-
venske novice.
Tudi po upokojitvi poskuša ohranja-
ti novinarski ritem, ki je dolga leta 
polnil njegovo življenje. Njegovemu 

objektivu pa ne uidejo niti družabni, 
kulturni in drugi dogodki v domačih 
Zgornjih Dupljah in drugod na Go-
renjskem. 
»Nekaj let pred upokojitvijo sem se 
pridružil dvema znancema, ki sta 
igrala golf na vaškem travniku, v 
Dupljah, kjer živim. Kmalu nas je bilo 
več. Sklenili smo, da naredimo demi-
stifikacijo tega športa. 
Mladost sem preživel v Podhomu 
pri Bledu in takrat plaval za blejski 

plavalni klub. Spomnim se, kako je 
Leopold Pernuš, župan Radovljice 
in eden prvih predsednikov golf klu-
ba Bled, prišel k nam v klub in nas 
povabil, da bi se pridružili. Zavrnili 
smo ponudbo. Nihče ni vedel, kaj je 
to golf. Le toliko smo vedeli in videli, 
da golf ni šport za mlade, a smo se 
(z)motili.
Letos mineva 80 let, ko je Dravska 
banovina zgradila golf igrišče za ta-
kratne visoke goste jugoslovanske 

Mirko Kunšič 

Golf na vaški način
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diplomacije in kraljevi dvor, ki je po-
letja preživljal na Bledu. Po obnovi 
igrišča in zgraditvi še 9 lukenj pa je 
postajal golf vse odmevnejši. 
Na najetem vaškem travniku, veli-
kem blizu 500 arov, nam je prijem 
palice in prve zamahe (po)kazal Mi-
lan Košnik, ki se je z golfom »zastru-
pil« na Škotskem. Tam, kjer so ga izu-
mili. Milan, kot učitelj telovadbe, je bil 
vesel, da nas ima, saj je lahko razvijal 
model učenja te več kot 600 let sta-
re igre na gorenjski način. 
A smo mu »pobegnili« k Janezu Gril-
cu, učitelju golfa na blejskem golf 
igrišču. Tam sem, nekaj let po mi-
leniumu, dobil dovoljenje za igro. 
Moj prvi klub je bil Eagle Brnik, vse 
do pred leti, ko sem šel v Golf klub 
Bled. A nisem pogosto igral, morda 
do 10 krat letno na pravih igriščih. 
Še največkrat sem igral na vaškem 
travniku, pove o poti v golf naš so-
govornik.
Z upokojitvijo se je število igranj na 
pravih igriščih povečevalo. Odzval 
se je povabilu za pisanje za revijo 
Golf, ki je izhajala trikrat letno, nato 
še za druge časopise in revije, ki jim 
je bil golf rdeča nit. Skupina vaških 
zanesenjakov je sama kupila najprej 
malo kosilnico in nato rabljeni Toro z 
blejskega igrišča, ki je bil predviden 
za odpis. Pošteno so ga odplačali, v 
obrokih. In ta, nekajkrat polomljena 
kosilnica, še vedno deluje.
»Bili smo na razpotju, ali plačujemo 
drage košnje, ali pa se košnje lotimo 
sami. In odločili smo se za slednjo 
pot. Ponovno smo odprli denarnice 
in plačali obnovo kosilnice. Že vrsto 
let sem v vaški »golf jati« zadolžen 
za košnje. Lahko se pohvalim, da 
sem največji »kmet« na vasi. »Kmet« 
z več kot 25 košnjami letno. Mogo-
če le malo ljudi ve, da je bil slabih 
200 metrov dolg travnik poligon za 
tri študente Fakultete za šport. Ome-
nim naj le dva, Jerneja Semoliča in 
Mateja Dolenca, ki sta diplomirala na 
temo golfa. Razumljivo da zdaj, ko 
sta vsak v svojih golfskih »nebesih«, 
ne prihajata več. No, mogoče se 
kdo od njiju kdaj pa kdaj spomni na 

kakšno dupljansko golf zgodbo …,« 
doda sogovornik.
Za revijo Polet, prilogo Dela in Slo-
venskih novic je napisal obsežno 
fotoreportažo. Dobil je akreditacijo 
za spremljanje turnirja SAP Open v 
Nemčiji, kjer je igral in tudi zmagal 
Tiger Woods.
»Po dobrih 600 km vožnje s službe-
nim cliom, brez klime, sem se pri-
peljal v Heidelberg, bolj točno do 
golf igrišča St. Leon Roth, in prevzel 
akreditacijo. Spoznal sem Gordona 
Simpsona, vodjo komunikacij Euro-
pean Toura. Dal mi je tako akredi-
tacijo, da sem lahko spremljal turnir 
znotraj vrvi. In takrat sem ugotovil, da 

sem prišel iz vaške cerkve v katedra-
lo golfa. Res je bilo kaj videti in foto-
grafirati. Je pa res, da je velika pred-
nost, da šport, ki ga fotografiraš ali 
o njem pišeš, tudi sam poznaš. To je 
pogoj za dobre posnetke. Drugače 
ne gre, pa četudi imaš še tako vrhun-
sko opremo. Čez leta sem spremljal 
turnir European Tour na igrišču GK 
Fontana pri Dunaju, odprto prven-
stvo Avstrije na enem, meni najbolj 
nenavadnem golf igrišču Adamstal, 
ki ga je dal zgraditi Franz Wittmann, 
in ki je bilo vrsto let prvo šampionsko 
igrišče Avstrije. Za tiste, ki ne vedo, 
o čem govorim, lahko to ponazorim 
s primerom, da je prvih devet lukenj 
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zgrajenih na levi, drugih devet pa na 
desni strani visokogorske doline,« se 
spominja naš sogovornik.
Pred 26 leti 12. junija je bil z gorskimi 
reševalci in alpinisti na zasneženem 
vrhu Triglava, kjer je kot novinar po-
ročal o tem zgodovinskem dogodku. 
Takrat so razvili slovensko zastavo, 
še brez grba. Dogodek je posnel 
snemalec TV Slovenija in uradni fo-
tograf Joco Žnidaršič, urednik foto-
grafije na Delu.
»Korektnemu in dolgoletnemu poro-
čanju o nesrečah v gorah se lahko 
zahvalim, da so me mojstranski gorski 
reševalci povabili na ta zgodovinski 
dogodek. Res je bilo neponovljivo. 
Tudi lanskoletni sprejem za ekipo, ki 
je bila na Triglavu, pri predsedniku DZ 
dr. Milanu Brglezu, mi bo ostal trajno v 
spominu. Prav tako kot vojna za Slo-
venijo. Bil sem zraven na mnogih lo-
kacijah na Gorenjskem. Zame je bilo 
to poročanje, kljub resni nevarnosti, 
da bi bil lahko pritisk na sprožilec fo-
toaparata lahko tudi zadnji, ki bi ga 
zaznal. A so ostali negativi. Lani, četrt 
stoletja po vojni za Slovenijo, so jih 
uporabili za več razstav. Bili so med 

posnetki kolegov, ki so jih razstavili na 
posebni odmevni razstavi v Muzeju 
novejše zgodovine v Ljubljani. Tržiški 
teritorialci so priznali, da odslikavajo 
tiste čase. Pozabili pa so dodati, kako 
so nas, redke vojne reporterje, podili 
s krajev dogodkov. Pa niso bili edini, 
to so počeli takratni miličniki in seve-
da agresorji. Še danes slišim, kako je 
tlesknilo varovalo, ko je eden od spe-
cialcev nameril vame »škorpiona«, ko 
sem iskal kot, da bi v objektiv ujel Tr-
žičanko z vnukom v naročju, pred njo 
pa vozila JA. Vojaku sem odgovoril, 
naj počaka, da sem naredil posnetek. 
Bil je tako presenečen, da ni pritisnil 
na prožilo. Že takrat sem se ravnal po 
izročilu legendarnega madžarskega 
vojnega reporterja Roberta Cape: 
»Če fotografija ni dovolj dobra, po-
meni, da nisi bil dovolj blizu…« In tako 
poskušam to delati tudi v golfu, ki je 
moja prva rekreacija,« pove Mirko.
Med poletnim predsedovanjem Slo-
venije EU je bil za Brdo, JGZ Proto-
kolarne storitve, njihov uradni foto-
graf. Velika šola in pogled od blizu, 
kako deluje Evropa in kdo so glavni 
igralci, ki so si podajali kljuko gradu 
Brdo in novega kongresnega cen-
tra… od kronanih glav do predsedni-
kov in predsednic. Brdo je iz boga-
tega nabora fotografij izdalo knjigo 
»Košček Nebes«.
»Če vsega tega ne bi doživel in bil 
zraven, sam nikdar ne bi mogel izda-
ti, kaj šele založiti take knjige. Sem 
pa vesel, da so mi zaupali. Vrhunska 
oblikovalka je povedala, kako si je 
zamislila knjigo, fotografijam sem do-
dal zgodbo in knjiga je izšla. Zame 
prava novinarska »nebesa«, opiše 
enega od dogodkov Mirko Kunšič.
Imel je srečo, da je žena razumela 
poklic novinarja-dopisnika, ki mora 
biti dosegljiv 24 ur dneva. A je bilo 
v vseh letih potrebnih kar veliko od-
rekanj, največkrat na račun družine. 
Zdaj namenja prosti čas vnukinji. 

Takrat, ko občasno preživlja vikende 
na Gorenjskem.
»Na vaškem golf travniku se je nau-
čila voziti kolo. Z ženo ji omogočava, 
da spoznava življenje na vasi. Skuša-
va jo navdušiti za gibanje in spozna-
vanje narave. Med letošnjimi počitni-
cami sem ji obljubil, da me bo lahko 
spremljala po golf igrišču in mi vozila 
opremo. Seveda jo čaka honorar, kot 
je običaj za strežnike. Klasičnih na 
igriščih namreč ni več. 
Danes so rekreativni igralci »oboro-
ženi« z merilniki, ki natančno izmeri-
jo, koliko metrov je treba udariti, da 
bo žogica končala na zelenici. Golf 
jemljem kot igro, ki je ob doslednem 
spoštovanju pravil zagotovo eden 
najtežjih športov. Ob telesni prip-
ravljenosti je pomembna osredoto-
čenost za vsak udarec. In to dobre 
štiri ure, kolikor traja turnir,« pove naš 
portretiranec.
Njegov hendikep je 12.4, za GK Bled 
igra pokalna tekmovanja za seniorje, 
udeležil se je več tridnevnih medna-
rodnih turnirjev za seniorje v seštevni 
igri. Je tudi foto kronist kluba in skuša, 
kjerkoli je to mogoče, vplivati na ljudi, 
na tiste, ki ne poznajo golfa, da to še 
zdaleč ni elitna rekreacija in šport. Da 
je to lahko igra, ki je dostopna vsem. 
Seveda ne na vseh igriščih. Zagotovo 
pa je za golf dovolj že dobrih sto me-
trov dolg travnik in nekaj palic. 
»Prve ne pozabiš nikoli«, pravi pre-
govor in to velja tudi za golf. Roman 
Horvat, ki je delal v recepciji golf igri-
šča Bled in bil med tistimi blejskimi 
turističnimi delavci, ki so vedeli, kako 
privabiti igralce golfa v Slovenijo, mi 
je pred več kot desetimi leti, ko sem 
začenjal, podaril Pingovo 60 stopinj-
sko palico. Še danes jo imam. In je 
še vedno zelo uporabna za kratke 
udarce okrog zelenic.

Foto; Milan Malovrh,  
Vili Vogelnik in Mirko Kunšič
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Z dosegom vrhunca golf sezone je BMW predstavil po-
polnoma prenovljenega zastavonošo – BMW serije 5 
Touring. Vozilo, ki vlada svojemu segmentu, je tudi na 
kožo pisan športnim atletom golf igrišč. S svojo prostor-
nostjo, funkcionalnostjo in velikim prtljažnim prostorom, 
ki sprejme do kar 4 golf torbe, se BMW serije 5 Touring 
izkaže za odličnega golf partnerja.
BMW serije 5 Touring odlikujejo natančnost, lahkotnost, 
užitek v vožnji in napredna tehnologija s posebnimi asi-
stenčnimi sistemi. Udobje in užitek v vožnji, ki ga nudi 
vozilo, igralca umiri in pripravi na igro golfa. 
Notranjost vozila BMW serije 5 Touring je prilagojena 
svojemu vozniku s širokim spektrom asistenčne opreme 
in udobnostjo, ki jo nudi. Z možnostjo individualne izbire 
usnja in barv se kaže prilagojenost vozila vsakemu no-
vemu lastniku, ki lahko izbira med širokim izborom BMW 
Individual notranjosti. Zunanjost izraža športno elegan-
co, značilno za vozila znamke BMW. Natančno oblikova-
ne zunanje linije spominjajo na linijo žogice ob udarcu 
proti luknji, ki dajo vozilu večjo aerodinamičnost.
Z novim modelom serije 5 pa je BMW predstavil tudi novo 
Golfsport LifeStyle opremo, ki ponuja ekskluzivno serijo 
športnih in elegantnih oblačil, kot na primer BMW GolfSport 
Polo majica in ultra lahka BMW Golfsport nosilna torba. No-
silna torba ne navduši samo z inteligentno sestavljenostjo 
zunanjosti in notranjosti s sedmimi predalčki za palice, 
odlikujejo jo tudi lahke aluminijaste noge, ki zagotavlja-
jo optimalen oprijem s podlago. Na voljo pa je tudi BMW 
Golfsport darilni set, ki ga sestavlja velika BMW Golfsport 
žoga, v njej pa dve BMW Golfsport visokokvalitetni Pro V1 
žogici in BMW Golfsport kapa, ki se bo izkazal kot odlično 
darilo tako za profesionalce kot navdušence športa.

BMW serije 5 Touring

Popolni 
sopotnik za 
izbrano golf 

družbo, ki brez 
težav prepelje 

do 4 golf torbe 
in opremo.

Foto; Žiga Intihar
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Golfski raj 
za gurmane

Dobrih 15 minut vožnje je iz Kranjske 
gore do Trbiža, ki se nahaja na trome-
ji Koroške, Slovenije in Furlanije, kjer 
se na izredno razgibanem prostoru 
razprostira lepo urejeno igrišče z 18 
igralnimi polji. S svojo lego je Golf 
brez meja pomembna komponen-
ta Alpe Adria golfa in je vključeno v 
Alpe Adria Golf card, s katero lahko 
igrate na več kot dvajsetih igriščih v 
Italiji, Avstriji in Sloveniji. Zato ni na-
ključje, da se število slovenskih golfi-
stov na tem igrišču iz leta v leto pove-
čuje. Za kranjskogorske golfiste pa je 
to igrišče tudi domicilno. Glavni PRO 
na igrišču je Urban Legat iz Lesc. Slo-
vensko govorijo v restavraciji kot tudi 

na recepciji golfa. Za golf v Trbižu de-
jansko velja, da je brez meja, kot go-
stje pa že sedaj prednjačijo slovenski 
golfisti, ki so prepoznali odlično stori-
tev na tej enkratni lokaciji.
Ima pa igrišče v Trbižu še eno poseb-
nost: to je Restavracija Ilija, katere 
lastnik in Chef je Ilija Pejič (sicer tudi 
izvrsten golfist), ki je poleg številnih 
kulinaričnih lovorik in priznanj v le-
tošnjem letu prejel tudi Michelinovo 
priporočilo za obisk*. Morda bi lahko 
rekli malo za šalo, da gostje pridejo v 
Trbiž v prvi vrsti na kulinarična razva-
janja, zraven pa odigrajo še golf.
Tudi pri nas so različni dogodki in 
turnirji v povezavi z kulinariko, kjer 
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Ponudba
Hotel Il Cervo****
–  Hotel je neposredno na igrišču 

Golf brez meja.
–  Veljavnost ponudbe za sezono 

2017 z izjemo avgusta:

•  2 nočitvi v dvoposteljnih sobah 
superior z zajtrkom – 125,00 € 
po osebi

•  3 nočitve v dvoposteljnih sobah 
superior z zajtrkom – 187,50 € 
po osebi

•  4 nočitve v dvoposteljnih sobah 
superior z zajtrkom – 250,00 € 
po osebi

V kombinaciji z Alpe Adria Golf Card*
3 igralnine 190,00 €
4 igralnine 245,00 €
5 igralnin 295,00 €

*velja na 20 igriščih na Koroškem, v Italiji in Slo-
veniji, depozit za karto znaša 5€.

Golf Unlimited@Tarvisio:
–  bivanje v hotelu Il Cervo**** ne-

posredno na igrišču,
–  igranje Unlimited na igrišču Golf 

brez meja Trbiž od dneva priho-
da vključno z dnevom odhoda,

–  veljavnost ponudbe za sezono 
2017 z izjemo avgusta.

•  2 nočitvi v dvoposteljnih sobah 
superior z zajtrkom in Unlimited 
golf v Trbižu – 215,00 € po osebi

•  3 nočitve v dvoposteljnih sobah 
superior z zajtrkom in Unlimited 
golf v Trbižu – 322,50 € po osebi

•  4 nočitve v dvoposteljnih sobah 
superior z zajtrkom in Unlimited 
golf v Trbižu – 430,00 € po osebi
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)Hotel Il Cervo****

Via Priesnig
I-33018 Tarvisio
T+39 0428 40305
info@hotelilcervo.com
www.hotelilcervo.com

Golf Senza Confini Tarvisio
Via Priesnig 17
I-33018 Tarvisio
T+39 0428 2047
Office@golfsenzaconfini.com
www.golfsenzaconfini.com

Rezervacije in povpraševanja:

med drugim v poletnem času gosti-
mo tudi 3 turnirje serije Wine & Dine 
in Radgonske gorice Golf Cup.
Ob vsem tem so vam na voljo še šte-
vilne druge možnosti

Imate radi spremembe? 
Potem smo mi pravi naslov!
Če nameravate preživeti dopust v 
Trbižu, boste poleg igranja na našem 
igrišču Golf brez meja lahko igrali 
golf na sosednjih igriščih Alpe Adria 
Golf. Iz Trbiža so vsa ostala igrišča 
dosegljiva v kratkem času. Glede na 
dnevne vremenske razmere se lah-
ko odločite, ali se boste odpravili na 
Jadransko morje in uživali v sredo-

zemski klimi, ali pa boste raje ostali 
v Alpah na Koroškem ali v Sloveniji.
Golfske počitnice v Trbižu: Prednost 
Trbiža je dobra dostopnost za golfis-
te tako s Koroške kot iz Slovenije in 
Italije in tako lahko uživajo značilnos-
ti vseh treh regij.
Golf igrišče v Trbižu: Golf igrišče brez 
meja v Trbižu ima 18 igralnih polj s pa-
rom igrišča 70 in leži na prečudoviti 
planoti nad Trbižem, ki nudi slikovito 
gorsko panoramo okoli Mangarta. Igri-
šče je bilo leta 2013 v celoti prenov-
ljeno, opremljeno je z GPS tehnologijo 
na vozilih in tako nudi izjemno udob-
nost za zmerno ceno. Igralnina za 18 
lukenj znaša 60 €, za 9 lukenj pa 35 €.
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Tokrat malo drugače.
Veliko slovenskih golfistov že pozna 
Toskano tudi kot golfsko destinacijo, 
precej manj pa je poznan njen jugo-
zahodni del ob Sredozemskem mor-
ju. To področje je v istem sredozem-
skem temperaturnem pasu kot južni 
del Andaluzije, kar pomeni, da so 
v najhladnejših zimskih dneh pov-
prečne temperature med 10 in 12 
stopinj C, kar je približno 10 stopinj 
C topleje kot v središču Toskane, na 
primer v Sieni.

Toskana

Proti koncu letošnjega aprila smo 
se podali na spoznavno ekskurzi-
jo neodkritih golfskih destinacij v 
južni Toskani. Glede na kilometre 
je to precej daleč (700 km), vendar 
pot poteka večinoma po avtocesti, 
tako da smo na cilj prispeli po dob-
rih 6 urah vožnje z dvema vmesni-
ma postankoma. Prvi dan smo igrali 
na igrišču Saturnia, ki je pravi izziv. 
Razgibano in lepo urejeno igrišče 
spada v Resort SPA & GOLF Terme 
Di Saturnia, ki ima odlično turistično 

Dežela bogate kulturno-zgodovinske 
dediščine, raj za gurmane, romantične 
nostalgike in golfske zanesenjake 

infrastrukturo z osrednjim hotelom s 
5* in bogato ter dolgoletno termalno 
tradicijo.

Besedilo in fotografije: Mitja Klančišar
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Naslednji dan smo se odpravili na 
polotok Maremma, kjer se v fasci-
nantnem mediteranskem okolju skri-
va Argentario Golf & Spa Resort. 
Luksuz na najvišji ravni neposredno 
ob morju in pod vznožjem najvišjega 
vrha polotoka odlikuje razkošen ho-
tel s 5* in z bogatimi wellness vsebi-
nami, odlično restavracijo in seveda 
golf igriščem, ki je arhitekturno tako 
umeščeno v ta naravni prostor, da 
bi ga lahko igrali dneve in dneve. 
Neverjetni panoramski prizori z ene 

strani na morje in z druge na hribe, 
brezhibno urejeno igrišče ter celot-
na infrastruktura zagotavljajo prese-
žek gostovih pričakovanj.
Četrti dan smo se poslovili od luksu-
znih razvajanj v hotelih s 5* in se od-
peljali proti mestu Grosset, ki je naj-
večje središče tega jugozahodnega 
dela Toskane in kjer se v bližnjem 
mestu Gavorrano nahaja Il Pela-
gone Hotel & Golf Resort, s katerim 
upravlja avstrijska hotelska veriga 
Cordial. Ena zvezdica je sicer manj 

pri namestitvah, ampak igrišče je iz-
redno lepo urejeno. Tu so gostom na 
razpolago apartmaji neposredno ob 
golf igrišču, osrednja restavracija z 
možnostjo koriščenja pol penziona, 
kot tudi druge storitve od wellnessa, 
kolesarjenja, teniških igrišč, ipd.
Vsa tri do sedaj opisana igrišča se 
nahajajo v premeru približno 50 km. 
V drugi polovici naše ekskurzije smo 
se odpeljali na sever proti Livornu, 
kjer je bil leta 1992 v mestecu Tir-
renia zgrajeno golfsko letovišče 
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Cosmopolitan Golf Resort. Leto-
višče ima celotno infrastrukturo, saj 
vključuje apartmaje, bazene, lastno 
plažo in možnosti za druge športne 
aktivnosti, kot je tenis, kolesarjenje 
ipd. Igrišče samo pa neverjetno spo-
minja na naše golf igrišče Livada v 
Moravcih.
Vsa omenjena igrišča so odprta 365 
dni v letu, še posebej v zimskem 
času, to je od novembra do aprila, pa 
so ponudbe več kot ugodne in obi-
čajno vključujejo neomejeno igranje 
golfa. Več o ponudbah bomo objavili 
v naslednji številki Golfpresss. 
Naše mnenje je, da je to destinaci-
ja, ki je še dosegljiva z lastnim pre-

vozom in kjer za svoj denar dobimo 
največ, še posebej v nizki sezoni. 
Predvsem je primerna za tiste gol-
fiste, ki jim ni edini cilj samo igranje 
golfa od jutra do večera, saj Toskana 
ponuja veliko več.
Vsem, ki vam je golf tista prva prio-
riteta, pa priporočam zaključek va-
šega golfskega oddiha v Toskani 
na poti domov. Približno 50 km iz 
Firenc, blizu Designer Outlet shop, 
se nahaja unikatno igrišče Poggio 
dei Medici, ki je sestavni del golf le-
tovišča UNA Hotels, kjer je hotel, pa 
tudi apartmaji, restavracija … To igri-
šče je v zimskem času od decembra 
do marca običajno zaprto.

Seveda pa priporočamo krajši oddih 
na tej lokaciji, saj je bistveno bližje 
kot pa oddaljeni jug Toskane. 
Seveda ima Toskana še mnoga druga 
odlična golf igrišča. Tokrat smo vam 
predstavili le nekatera, ki so bila iz-
brana glede na raznolikost ponudbe. 
To so hkrati destinacije, ki so manj po-
znane širšemu krogu slovenskih gol-
fistov, so pa predvsem primerne za 
igranje v zimskem času. Podrobnejše 
opise igrišč in posameznih značilnosti 
sem namenoma izpustil, saj sem mne-
nja, da to mora vsak golfist sam do-
živeti. Vsaka od predstavljenih desti-
nacij ima svoje značilnosti in so zato 
primerne za različne ciljne skupine.

Največji Poletni Teden   Golfa
Serija Golf Turnirjev

8.–12. Avgust 2017
Start ob 8:00 uri

Največji Poletni Teden   Golfa
Serija Golf Turnirjev

ČASOVNI RAZPORED:
7:00–8:00 Dopoldanski štart turnirja
9:00–20:00 Panoramski ogledi Ljubljane s 

helikopterjem 
13:00 Popoldanski štart turnirja   
16:00 Predstavijo se lokalni pridelovalci hrane in 

številni pokrovitelji turnirja. Številne 
degustacije hrane in pijače ter predstavitev 
storitev pokroviteljev turnirjev.

18:00 Živa glasba, moderatorka večera
19:00 Slavnostna večerja 
22:00 Podelitev nagrad 
24:00 Zaključek 
 
BOGATE NAGRADE, žrebanja, 
živa glasba: Mambo kings, Calypso, Veseli 
muzikantje …
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muzikantje …

8.–12. Avgust 2017
Start ob 8:00 uri

Diners Golf Igrišče 
Smlednik - Ljubljana

Rezervacije:
info@golf-ljubljana.si
T: 00386 51 623 883

Igralnina:
1 dan / 90 €
2 dni / 170 €

3 dni / 240 €
4 dni / 280 €
5 dni / 325 €
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Wille Schauman, PGA Golf Pro

APPROACH® S60
Pristna GPS ura za golf z neprekosljivim slogom,  

ki izraža vašo strast do igre na igrišču in onkraj njega.
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Wille Schauman, PGA Golf Pro

APPROACH® S60
Pristna GPS ura za golf z neprekosljivim slogom,  

ki izraža vašo strast do igre na igrišču in onkraj njega.
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vmesnik, da lahko enostavno izbolj-
šate svojo igro.
Merjenje igre AutoShot z dodatno 
tehnologijo senzorjev za natančnej-
še zaznavanje, samodejno zaznava 
udarce na čistini ter beleži lokacijo in 
dolžino udarcev za analizo po igri v 
storitvi Garmin Connect™. Na igrišču 
vam funkcija Auto Measure Shot sa-
modejno meri dolžino vsakega za-
znanega udarca.
V uri za golf Approach S60 je pred-
hodno naloženih več kot 40.000 ze-
mljevidov igrišč po svetu, poleg tega 
pa ura pri sinhronizaciji s storitvijo 
Garmin Connect samodejno prene-
se posodobitve igrišč, na katerih naj-
pogosteje igrate.
Ugotovite natančne razdalje do 
vsake lokacije na igrišču, pa tudi 
razdalje PlaysLike, ki so prilagoje-
ne udarcem navzgor ali navzdol po 
hribu – tako lahko izberete palico, ki 
najbolj ustreza okoliščinam. S funkci-
jo merjenja na dotik se lahko dotak-
nete katere koli točke na zemljevidu, 

Zmagovalci 
igrajo z 
Garminom

da pridobite natančno merjenje do 
izbrane točke – vključno s čistinami, 
peščenimi pastmi, vodnimi ovirami in 
še več.
Pogled na zelenico prikaže pravo 
obliko zelenice s katerega koli po-
ložaja na igrišču ter omogoča ročno 
vlečenje in postavitev zastavice na 
pravo lokacijo za trenutni dan, zato 
so razdalje točnejše. Pin Pointer celo 
prikaže smer proti luknji, ko morate 
udariti na slepo.
Napajanje z baterijo do 10 ur med 
igranjem golfa in do 10 dni v načinu 
ure zagotavlja, da vas bo ura Appro-
ach S60 vedno dohajala. Z vnaprej 
naloženimi profili aktivnosti za tek, 
kolesarjenje, plavanje in drugo jo 
lahko uporabljate za več kot le za 
igranje golfa. S funkcijami merjenja 
aktivnosti, kot so vrstica gibanja, 
opozorila z vibriranjem, kalorije in 
koraki, vam bo ura Approach S60 
pomagala ostati vedno v formi.
Garmin Approach S60 bo v prodaji 
od septembra 2017 dalje.

Dejan Marič – HCP 6,8
Za vas smo opravili test najnovejše 
Garmin-ove ure Approach S60 z za-
slonom na dotik.
Garmin Approach S60 je pametna 
ura, ki zadovolji tudi najzahtevnejše 
uporabnike. Poleg izredne funkcio-
nalnosti in številnih izboljšav je S60 
še vedno enostavna za uporabo in 
udobna za nošenje, ne le na golfu, 
saj ima številne druge funkcije, ki 
jih s pridom lahko uporabljamo tudi 
pri drugih rekreativnih aktivnostih in 
vsakdanjih opravilih.
Izpostavljamo ključne prednosti in 
novosti zadnje generacije GPS ur za 
golf.

Napredne in za uporabo preproste 
funkcije, kot sta samodejno zazna-
vanje igrišča in samodejno preha-
janje med luknjami, vam nudijo vse 
informacije, potrebne za odlično 
igro – kadar jih potrebujete. Barvni, 
1,2-palčni zaslon z načinom velikih 
številk in novi, intuitivni uporabniški 
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GOLF – Jure Čoh

»Slovenski golf je dobil prvo knijgo oz. enciklopedijo, ki 
celostno obravnava področje tega športa.
Knjiga Golf prinaša celovit pregled in obravnavo najbolj 
množičnega individualnega športa na svetu – golfa. Po-
leg avtorja Jurija Čoha so k nastajanju knjige pripomogli 
tudi drugi strokovnjaki z različnih področij. Omenjeno 
delo obravnava golf skozi širok spekter različnih pod-
ročij: kineziologija, pedagogika, fizika, medicina, bio-
mehanika, zgodovina, psihologija, kondicijska priprava 
… Knjiga je namenjena tako začetnikom, rekreativnim 
igralcem, tekmovalcem kot tudi športnim pedagogom in 
trenerjem.«
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Tudi vam!
V golfu je devetnajsta luknja vseka-
kor pomen za pub, bar ali restavraci-
jo, na ali v bližini golf igrišča.
Standardni krog, golfa ima osem-
najst lukenj, vendar, obstaja tudi da-
našnji prvi rek, da smo trenutno na 
devetnajsti luknji. 
V večini primerov je to pijača ali dve, 
če pa so prisotni tudi babice, dedki, 
dobra družba pa nastane časovni 
razmak, novih devetih odigranih lu-
kenj. Da, v golfu so pravila in so kaz-
ni in »should be« kazen za obnavlja-
nje tvojih udarcev, čustvenih izlivov, 
doživetij na devetnajsti luknji. Od 
tod, tudi današnji drugi rek, da, ko so 

RUFMICHAN
Golf Doktor

feničani izumili denar, to obnavljanje 
kroga osemnajstih lukenj ni več pro-
blem. Čas v pubu, baru ali restavra-
ciji mineva občutneje počasneje kot 
čas porabljen za likalnikom.
Runda! Bunda! Me spominja na po-
dobnost med športi. V razmišljanju 
drugih podobnih športnih, zakulisnih 
zgodb najdemo primerjavo tudi v 
konceptu devetnajste luknje, ki je na 
vso moč, vsekakor podoben après
-ski, če razumemo tudi njen časovni 
pomen?

Naj bo čas na devetnajsti luknji ra-
zumno koriščen, upoštevajoč razum-
nost in doslednost »driver«-ja.

Management & Event Consulting
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
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“MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!”



BOLEČINA V HRBTENICI
Golf je šport kjer lahko zaradi rotacije ob udarcu pride do 
bolečine v hrbtenici. Bolečina se najpogosteje pojavi v 
ledvenem ali križnem predelu, občasno tudi v področju prsne 
hrbtenice. Da preprečimo akutno bolečino se je potrebno 
dobro ogreti, bodisi z dinamičnimi ali rahlimi razteznimi vajami. 
V primeru mišičnih bolečin se najbolj priporoča uporaba 
toplote (termofor, vroča kopel ali tuš), ki ublaži bolečine 
in sprošča mišice ter obisk fizioterapevta ali strokovno 
podkovanega manualnega terapevta. V primeru sklepnih 
težav ali poškodb medvretenčnih ploščic je nujen pregled 
pri specialistu.

Bolečinam se lahko izognemo z redno vadbo, ki vključu  vaje 
za globoke mišice trupa, z rednim raztezanjam in športno 
aktivnostjo. Nikar ne pozabimo na  ogrevanje pred začetkom 

igranja, masažo in fizioterapijo, kot preventivno aktivnost. 
Kljub dobremu počutju je lahko telo utrujeno in če se 
zakrčenost ali kompenzatorno telesno gibanje ne odpravi, se 
pojavijo težave. 
Navedimo primer: zakrčena stopala, meča in zadnje stegenske 
mišice lahko povzročajo hude bolečine v ledvenem delu 
hrbtenice, posledično to privede do težav z vratno hrbtenico, 
omejeno gibljivostjo prsne hrbtenice ali težav pri dihanju.

Jure Bornšek,
dipl. fiziot., terapevt ortopedske medicine in manualne terapije

Posebna ponudba za golfiste do 
31. 8. 2017
Pokličite 080 81 10 in si zagotovite brezplačen pregled in 
posvet pri fizioterapevtu.

www.zdravje-as.si / 080 81 10


