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Golf & Business
Letos bo Golfpresss praznoval peto obletnico delovanja. Od 
skromnih poizkusov na začetku, kako hobi spremeniti v posel, 
in predvsem, kako od tega preživeti, sem si s svojo blagovno 
znamko ustvaril dober image, ki pa je, kot je na žalost tudi v ve-
čini drugih primerov dobrih praks, bolj cenjen v tujini kot pri nas. 
Glavna razlika v filozofiji razmišljanja slovenskih in tujih poten-
cialnih poslovnih partnerjev je v tem, da se pri nas vsi obreme-
njujejo s tem, koliko bo kdo zaslužil, in ne s tem, koliko bo kdo 
doprinesel k poslu ali povezovanju, od česar bi lahko imeli vsi 
koristi. Po mojih izkušnjah se to odraža na vseh področjih go-
spodarstva (op. redke izjeme so izvzete). Za konkretne primere 
v praksi v svoji sicer kratki golfski poslovni karieri bi pa lahko 
porabil vse strani te revije. 
Kratek povzetek gre pa v tem stilu. Klasično je to, da so na za-
četku, ko pade ideja ali predlog, vsi za, drugi korak, kaj bo kdo 
naredil, že zahteva obširnejšo diskusijo, sledi izvedba, ki obi-
čajno ne dočaka realizacije, ker se vmes že pojavi vprašanje, 
koliko bo kdo zaslužil? Pa smo spet tam, ali po domače, bolje 
prvi na kupu dreka kot drugi z zlatom v roki. 
Bog ne daj, da bi se spotaknil še ob politiko poslovanja večine 
naših golfskih igrišč, ki ne premorejo enega pametnega sku-
pnega produkta. Vsi pa sanjajo, kako bodo tujci drli k nam.
Ja, verjemite, ni problem v naši majhnosti, ampak v naši zaplan-
kani miselnosti in nezmožnosti učinkovitega povezovanja in iz-
koriščanja pozitivnih sinergijskih učinkov.
Kakorkoli že, pred petimi leti sem začel s hcp 54, danes ga imam 
18, in sem več kot zadovoljen. Pred petimi leti sem začel sodelo-
vati z enim igriščem v Sloveniji, potem z vsemi, danes ponovno v 
glavnem samo še z enim, in sem ravno tako zadovoljen. Sem pa 
v zadnjih dveh letih precej razširil sodelovanje s številnimi tujimi 
igrišči – in to večinoma na njihove pobude. Očitno je res, da se 
v tujini lažje podigraš kot doma.
Verjetno je pred vami zadnja številka revije Golfpresss v slo-
venskem jeziku! Ponudb in priložnosti ne manjka, zato s polno 
parom k novim izzivom nasproti.
Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem prijateljem, sode-
lavcem in poslovnim partnerjem, ki ste mi pri tem projektu volon-
tersko in nesebično pomagali ter stali ob strani.
The show must go on …

Mitja Klančišar
GOLFPRESSS

Letnik IV., 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, Mirko Kunšič, Aleš Fevžar. Lektoriranje Milena Godec 
Lotrič. Naklada: 1500 izvodov; tisk: Tiskarna DTP
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Reportaža:

Selection Golf Tour 2018
Radgonske gorice

Radgonske gorice še naprej ustvar-
jajo najlepše trenutke tudi na golf-
skih zelenicah, kjer so s svojimi peni-
nami prisotne že štiri leta. Z letošnjim 
letom je v ospredju linija prestižnih 
penin pod imenom Selection, ki je 
hkrati nov naziv za serijo turnirjev 
Radgonskih goric v letu 2018.
Letošnja golfska turneja Radgonskih 
goric vključuje pet turnirjev v štirih dr-
žavah in s tem samo potrjuje dober 
odziv in prepoznavnost tudi v med-
narodnih krogih. Poleg že tradicio-
nalnega poletnega turnirja v Italiji na 
igrišču Golf Senza Confini je letos v 
septembru na programu tudi Madžar-
ska s svojim odličnim igriščem Zala 
Springs, ki je dobro poznano precejš-
njemu številu slovenskih golfistov. 
Kljub letošnji dolgi zimi je bil prvi tur-
nir Selection Golf Tour izpeljan v od-
ličnih pogojih na golf igrišču Adriatic 
v Savudriji, in sicer 24. marca. Kot je 
že tradicija, se je tega turnirja v sose-
dnji hrvaški Istri udeležilo 90 igralk in 

igralcev iz petih različnih držav. Za ne-
verjeten in izenačen rezultat sta pos-
krbela para Simon Vabič in Nikola Raj-
kovič iz Slovenije ter Radin Vjekoslav 
in Diego Žužič iz Hrvaške, ki sta imela 
popolnoma izenačen rezultat, na pod-
lagi česar bi moral o bruto zmagoval-
cu odločiti žreb. Vendar sta komisija 
in organizator sprejela odločitev, da 
nagrade podelita in za zmagovalce 
razglasita oba para; tako so si prvo 
zmago letošnjega turnirja Selection 
Golf Tour delili slovenski in hrvaški 
golfisti. V neto konkurenci sta prese-
netila Beti Part in Luka Štumberger, ki 
sta prepričljivo osvojila prvo mesto 
pred parom Marija in Boris Dvoršek. 
Poleg napete igre na zelenicah so bili 
udeleženci še posebej zadovoljni s 
kulinarično ponudbo Pršutarne Lokev 
in z izbranimi peninami Radgonskih 
goric, ki slehernemu golfistu nudijo 
možnost, da nazdravi za dober uda-
rec ali pa da čim prej pozabi slabega. 
Za več kot uspešen zaključek turnirja 

je poskrbela ekipa Hotela Kempinski 
s svečano večerjo v Restavraciji Slice.
Ob zaključku prvomajskih prazni-
kov je bil 6. maja na Golf igrišču Ar-
boretum na programu drugi turnir 
Radgonskih goric. Udeležba je bila 
ponovno številčna, saj je 78 zvestih 
ljubiteljev penin Radgonskih goric 
in prekaljenih golfistk in golfistov na 
lepo sončno nedeljo uživalo tako v 
igri kot izbrani kulinariki in odličnih 
peninah. Tokrat je presenetil in bruto 
zmago osvojil par Mateja Klančišar 
in Aleš Fevžer. V neto konkurenci pa 
je bila razvrstitev naslednja: 1. mes-
to – Irena Poljanšek in Matjaž Čirič, 
2. mesto – Julijana Jamnik in Boštjan 
Kušar ter 3. mesto – Milena in Bran-
ko Hrvatin. Večina ostalih udeležen-
cev se je razveselila lepih praktičnih 
nagrad Radgonskih goric in drugih 
sponzorjev Selection Golf Toura, kot 
sta Pršutarna Lokev in Zlatarna Celje, 
ki so bile podeljene ob zaključni štiri-
hodni večerji – v harmoniji z izbrani-
mi peninami Radgonskih goric - pod 
taktirko chefa Uroša Mijailoviča iz re-
stavracije Arboretum.
Naslednji turnir Selection Golf Tour 
2018 bo 1. julija v Trbižu. Dogodek, 
ki ga ne sme zamuditi noben dobro-
jedec … Za kulinarično doživetje bo 
ponovno poskrbel chef Ilija z Miche-
linovo *.

Foto Aleš Fevžar in arhiv Golfpresss
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Pršutarna 
z najdaljšo tradicijo.
Pršutarna s’krasa velja za najstarejšo pršutarno na sloven-
skem Krasu. Naše izkušnje in tradicija domačinov so 
prerasle v mojstrstvo pršutarstva. Izdelki Pršutarne s’krasa 
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-skrasa.si
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Na golf igrišču Arboretum poteka v 
letošnjem letu nova serija prestižnih 
turnirjev pod generalnim pokrovi-
teljstvom podjetja Brown – Forman. 
Blagovna znamka Jack Daniels' je 
bila v preteklosti že večkrat prisotna 
na golfskih prizoriščih, v letošnji se-
zoni pa bodo poskrbeli, da se bomo 
z Jackom družili enkrat mesečno ob 
četrtkih vse do velikega finalnega 
turnirja, ki bo 13. oktobra 2018. Poleg 
golfa lahko udeleženci uživajo ob 

Reportaža:

JACK'S CALLING 
GOLF CUP 2018

pestrem spremljevalnem programu, 
odlični kulinariki chefa Uroša Mijailo-
viča in izbranih viskijih iz Jackovega 
premium segmenta. 
V aprilu in maju sta bila odigrana dva 
turnirja. Kljub hudi konkurenci sta na 
obeh turnirjih v bruto kategorijah sla-
vila Alenka Jelnikar in Žiga Bojc, ki 
je bil na zadnjem turnirju še posebej 
prepričljiv s 30 bruto točkami. V neto 
kategorijah pa so v ospredju vedno 
drugi igralci. Na prvem turnirju so 

prva tri mesta zasedli Iztok Hudoklin, 
Boštjan Klinec in Tomaž Žnidarič. Na 
drugem turnirju pa so bili v ospredju 
Jože Potočar, Tomaž Senčar in Ma-
teja Klančišar. Do finalnega turnirja je 
še dolga pot in še pet turnirjev, ki se 
vsi točkujejo za skupno zmago. 
Odličnost Jackovih viskijev, bogate 
praktične nagrade in dobro zasnova-
ni dogodki, ki presegajo standardne 
okvire golfskih turnirjev, že privablja-
jo lepo število igralk in igralcev, ki se 
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Foto: Aleš Fevžer

bodo potegovali za prestižne nagrade družine Jack Da-
niel´s in glavno nagrado, profesionalni plinski žar Weber 
Genesis, ki bo podeljena na finalnem turnirju. Vljudno 
vabljeni na naslednji Jackov turnir, ki bo v četrtek, 7. ju-
nija.

Foto Aleš Fevžar
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 Reportaža:

WINE & DINE 
Golf Tour 2018
Pravi turnirji za hedoniste in golfiste, 
ki cenijo dobro kulinariko in dobra 
vina, se nadaljujejo tudi v letu 2018. 
Skrbno izbrane lokacije, ki lahko za-
dostijo visokim kriterijem za vrhunsko 
kulinariko, in odlični vinarji, so glavni 
adut za uspešno nadaljevanje te se-
rije, ki je že dve leti dobro poznana 
tudi v mednarodnem okolju. Tudi le-
tos bo pet od sedmih turnirjev orga-
niziranih na italijanskih igriščih Golf 

pogostitev na dvorcu Gredič, kjer 
je penina Medot tudi hišna penina. 
Enkratno okolje dvorca Gredič, ki je 
preurejen v butični hotel, z vrhunsko 
restavracijo z eno najlepših kleti v Br-
dih za vinske degustacije, so gostje 
lahko doživeli v vsem svojem čaru. 
Ob pethodnem meniju Gredičevega 
kuharskega mojstra Davida Bucika, 
ki je navdušil golfiste, in ob paleti pe-
nin MEDOT, ki smo jih lahko okušali, 

Senza Confini v Trbižu in Castello 
Di Spessa v Caprivi, ki se po novem 
označuje kot Golf & Wine Resort.
Tako smo tudi letos prvi turnir izpe-
ljali na tem igrišču, ki je le streljaj od 
Goriških Brd. Čeprav je bil prvotni 
datum predviden za marec (op. bil 
je še sneg), smo turnir pod pokrovi-
teljstvom blagovne znamke MEDOT, 
ki je sinonim za prestižne in butične 
penine iz Goriških Brd odigrali 14. 
aprila v odličnih pogojih in čudovi-
tem spomladanskem soncu. Poseb-
nost tega turnirja je bil zaključek in 

smo razglasili rezultate, a po odzivih 
golfistov so bili zmagovalci na kon-
cu dneva prav vsi, saj je bil dogodek 
res nekaj posebnega. Skratka, Wine 
& Dine Golf Tour 2018 smo začeli na 
visoki ravni; naš cilj pa je, da tako us-
pešno nadaljujemo tudi na vseh na 
ostalih turnirjih te serije, ki so na pro-
gramu v letošnji sezoni.
Za koncentracijo in dodatno motiva-
cijo med igro je bilo poskrbljeno že 
na igrišču s prigrizki blagovne znam-
ke Galbani in pršutom San Daniele 
ob spremljavi lahke in sveže rebule 
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Prepustite se poletnemu navdihu 
restavracije Gredič.

Ceglo 9, 5212 Dobrovo v Brdih
+386 (0)5 828 012  •  info@gredic.si  •  www.gredic.si

blagovne znamke MEDOT. Kljub poudarkom na vrhun-
ski kulinariki in vinih oz. peninah ter družabnosti samega 
dogodka pa tudi rezultati niso izostajali. Z odličnim rezul-
tatom sta v bruto konkurenci slavila Andreja Bandelj s 17 
točkami in Matjaž Zupin z 20 točkami. V neto konkurenci 
pa je prvo mesto dosegel italijanski golfist Stefano Val-
demarin, na drugo mesto se je uvrstil Janez Skočaj, na 
tretje mesto pa Sabina Jereb.
Naslednji turnir serije Wine& Dine bo v Arboretumu, 26. 
maja, v poletnih mesecih se pa že po tradiciji selimo v 
Trbiž na igrišče Golf Senza Confini, kjer nas bo razvajal 
Chef Ilija z Michelinovim priporočilom*.
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AFTER JOB 9 
z rekordno udeležbo

Po petih letih, odkar na ljubljanskem 
golf igrišču Trnovo organizirajo tor-
kovo serijo turnirjev After Job 9, be-
ležijo rekordno udeležbo igralcev. V 
torek, 5. septembra, je na After Job 
9 Powered by Pivovarna Union za 
palice prijelo kar 88 golfistov. Serija 
se je zaključila v torek, 31. oktobra.

Priljubljenost igrišča golf 
Trnovo v prestolnici
Uspeh turnirja After Job 9 gre zago-
tovo pripisati igri na devet lukenj, ki 
traja največ dve uri in pol, kjer si lah-
ko igralci s hcp nad 4,4 znižajo svoj 
hcp in se potegujejo za privlačne 
nagrade. Kot zanimivost navajamo, 
da After Job 9 pritegne igralce vseh 
starosti od vrhunskih amaterskih 
igralcev do »rookie« igralcev.
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Prednost golf igrišča Trnovo je pred-
vsem njegova bližina prestolnici. 
»Gostinski objekt« je povezan z va-
diščem. Po številnih ocenah velja za 
najbolj priljubljeno vadišče, ki omo-
goča igralcem po končanem turnirju 
ali zgolj igri še prijetno druženje. Na-
vadno tudi s tistimi, ki so morda prišli 
le na pijačo in klepet.
Jeseni 2016 je Dnevnik postal medij-
ski partner serije, saj so se odločili, 
da strateško medijsko podprejo lju-
bljansko golf igrišče Trnovo in serijo 
After Job 9. Lani junija je na enem 
turnirju After Job 9 nagrade podelil 
gospod Dejan Crnek, podžupan za 
področje lokalne samouprave, špor-
ta ter mestnega redarstva. 

Izvrstni rezultati
Igralci dosegajo res izvrstne rezulta-
te, tudi pod parom igrišča (par – pro-
fessional average result – rezultat, ki 
naj bi ga dosegel profesionalen igra-
lec op.p). Tako je pod parom igrišča 
uspelo odigrati večkratni evropski 
prvakinji Pii Babnik z najboljšim re-
zultatom 22 bruto (štiri udarce pod 
parom igrišča), Kristjanu Burkelci 20 
bruto (dva udarca pod parom igri-
šča), Marku Šporarju in lani Marjanu 
Petriču 19 bruto (udarec pod parom 
igrišča). Lani sta dosegla  najboljša 

rezultata leta Kristjan Burkelca in Pia 
Babnik (20 bruto, dva udarca pod 
parom).
Najboljše rezultate seniorjev so do-
segli Frenk Preskar, Anton Habjan 
(15 bruto) in Slavi Suklan (13 bruto). 
Zanimiva nagrada je bila razpisana 
za igralce »managerje«  s hcp pod 
24,0; točkovalo se je sedem najbolj-
ših turnirjev z neto rezultati za glavno 
nagrado teden dni potovanja www.
par3.si z M&M turist, kjer je bil vodil-
ni Gregor Vehovec (265 neto) pred 
Markom Rotterjem (261 neto).  Gre-
gor  Vehovec se je kot organizator 
odpovedal nagradi in vrednosti bon 
za 300 € podaril Marku Rotterju za 
poljubno golf destinacijo www.par3.
si. Za »rookie« igralce »managerje« 
je bila razpisana glavna nagrada za 
dva najboljša neto rezultata, in sicer 
weekend v Olimju. Najuspešnejši so 
bili Igor Mervič, Blaž Oberč (93 neto) 
in Janja Mervič (94 neto).
Letos so »zeleni suknjič« Harmonije 
oblekli: Kristjan Burkelca na Otvorit-
venem After Job 9 po »sudden de-
ath« obračunu proti Jaki Babniku (17 
bruto), Žiga Babnik na After Job 9 
Powered by A Golf Amon Olimje (17 
bruto), Pia Babnik (21 bruto, tri udar-
ce pod parom igrišča) na After Job 
9 & 5. Navtičnem Burin yachting 
club golf open z rekordno udeležbo 
v letošnjem letu (70 igralcev), ponov-
no Pia Babnik (20 bruto, dva udarca 
pod parom igrišča) na Prvomajskem 
turnirju in Rok Sadnikar (18 bruto, par 
igrišča) na After Job 9 Powered by 
Volvo. »Zeleni suknjič« Harmonije 
je zares lepa popestritev serije od 
lanskega leta dalje in v veliko zado-
voljstvo dobitnikom, ki ga oblečejo 
na vsakem turnirju. 
Volvo je kot partner igrišča in seri-
je After Job 9 poskrbel za prijetno 
organiziran dogodek. Na zadnjem 
dogodku After Job 9 Powered by 
Volvo 8. maja je Volvo povabil lastni-
ke Volvo vozil, da so se brezplačno 
udeležili dogodka, in poskrbel za ne-
pozabno druženje na izvrstno orga-
niziranem dogodku, kjer je nastopilo 
49 igralcev.  

Novosti v letu 2018
Seriji After Job 9 se v letošnjem letu 
pridružujejo številni novi partnerji, 
ki bodo prispevali privlačne nagra-
de, nekateri pa bodo poskrbeli za 
vrhunsko kulinariko na posameznih 
dogodkih. V letošnjem letu so na-
povedane številne novosti, kjer bi 
izpostavili naslednje: igralci, ki bodo 
odigrali vsaj šest turnirjev do konca 
septembra, bodo v igri za žreb za 
glavno nagrado – teden dni golf de-
stinacije www.par3.si, ki jo podarja 
M&M turist. Nagrada, ki jo podarjajo 
KRIPTOVALUTE.SI za prvi zadetek 
HOLE IN ONE na 4. luknji, bo zna-
šala 1000 € v kriptovaluti po izboru 
dobitnika; na posameznih dogodkih 
bodo številni drugi partnerji serije 
prispevali nagrade in tako dodatno 
popestrili HOLE IN ONE.

Pričetek serije 2018 že 
aprila in trajanje vse do 
oktobra
V slovenskem prostoru je bilo 
kar nekaj poskusov tedenskih ali 
14-dnevnih serij, številne so bile žal 
ukinjene. »Zato smo kot organizatorji 
turnirja After Job 9 veseli, da   lah-
ko poudarimo, da smo stalnica vsak 
torek že šesto leto. Nesporno pa je 
After Job 9 strateško izvrstno zasno-
van projekt, ki je tržno in medijsko 
izjemno zanimiv, nenazadnje tudi za 
samo promocijo golfa.« meni Gregor 
Vehovec, ki je kot organizator serije 
After Job 9 za leto 2018 napovedal 
številne novosti.

Foto Aleš Fevžar in arhiv After Job 9
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Tudi letos bo na igrišču golf Arbo-
retum pestra turnirska sezona. Tako 
boste lahko igrali na turnirjih, ki šte-
jejo za spremembo hcp, kot tudi na 
turnirjih, kjer boste igrali družabni 
texas scramble. Skupno vsem turnir-
jem pa bo druženje z drugimi igralci, 
zabava, lepe nagrade, kulinarično 
razvajanje in dobra volja!

1.  Velika nagrada 
Arboretuma – Audi

NOVOST! Turnirji bodo vsako sredo 
od 4. aprila do 26. septembra in veliki 
finale v soboto, 29. septembra 2018. 
Poleg bogatih nagrad za zmagovalce 
po posameznih kategorijah se glavna 
nagrada serije turnirjev – enoletna 
uporaba ekskluzivnega vozila Audi 
– žreba izmed vseh udeležencev.

2. Jack's Calling Cup 2018
NOVOST! Serija šestih turnirjev 
enkrat na mesec ob četrtkih in veliki 
finale v soboto, 13. oktobra 2018. Po-
leg bogatih nagrad za zmagovalce 
posameznih turnirjev se glavna na-

Turnirji v sezoni 2018 

Golf Arboretum

grada žreba izmed vseh udeležen-
cev na velikem finalu – plinski žar 
Weber Genesis.

3.  Mastercard cup 2018 
– tekmovanje dvojic 
(texas scramble)

NOVOST! Serija petih družabnih tur-
nirjev enkrat na mesec in veliki finale 
v soboto, 8. septembra 2018. Poleg 
bogatih nagrad za zmagovalce po-
sameznih turnirjev bo glavna nagra-
da za zmagovalno dvojico – golfske 
počitnice v Turčiji.

4.  Festival Golfa 
Arboretum 2018

Letošnji, že enajsti Festival golfa Ar-
boretum, bo trajal štiri dni, in sicer 
od 23. do 26. avgusta 2018. Poleg 
bogatih nagrad bomo poskrbeli za 
kulinarično razvajanje in dobro za-
bavo.

5. Arboretum Open 2018
Serija štirih turnirjev in veliki finale v 
soboto, 11. avgusta 2018. 

6.  Pokalna tekmovanja 
GZS 2018

–  Pokalno tekmovanje seniorke, to-
rek, 15. maj in 25. september 2018

–  Pokalno tekmovanje seniorji, četr-
tek, 27. september 2018

–  Pokalno tekmovanje MID AM, pe-
tek, 29. junij in 17. avgust 2018 

–  Pokalno tekmovanje MID AM – fi-
nale, sobota in nedelja, 15. in 16. 
september 2018

–  Mednarodno in državno prvenstvo 
seniorjev, 22., 23. in 24. maj 2018

–  Mednarodno mladinsko prvenstvo 
Slovenije, 22., 23. in 24. junij 2018

7. Ostali turnirji 2018
–  BMW A-Cosmos, sobota, 19. maj 

2018
–  Wine & Dine, sobota, 26. maj 2018
–  Ljubljanjske mlekarne cup 2018, pe-

tek, 1. junij 2018
–  Coppa Colmar 2018, sobota, 21. ju-

lij 2018
–  Audi Ladies cup 2018 – finale, so-

bota, 20. oktober 2018

8.  Turnirji v organizaciji 
GK Arboretum

–  Otvoritveni turnir, sobota, 14. april 
2018

–  Klubsko prvenstvo, sobota, 22. 
september 2018 

–  Klubsko srečanje GK Arboretum 
– GK Lipica – GK Leo, sobota, 16. 
junij 2018

–  Turnir Primoža Trubarja, sobota, 31. 
oktober 2018

–  Tri palice, sobota, 10. november 
2018

Ponudba turnirjev je velika in prepri-
čani smo, da bo vsakdo našel zani-
mive turnirje in se jih udeležil.





SWING TO DUBAI 
TROPHYTROPHYWIN A JOURNEY TO DUBAI

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

 20.05.2018 • 02.06.2018 • 08.07.2018 • 15.7.2018 
       

   29.07.2018 • 15.08.2018 • 26.08.2018

       
          

                  22.09.2018

Tournament 
Fee 

65EUR 
Green Fee included

 www.golfsenzaconfini.com
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Dobrih 15 minut vožnje je iz Kranjske 
Gore do Trbiža, ki se nahaja na tro-
meji Koroške, Slovenije in Furlanije, 
kjer se na izredno razgibanem pro-
storu razprostira lepo urejeno igrišče 
z 18 igralnimi polji. S svojo lego je 
Golf brez meja pomembna kompo-
nenta 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 tudi v restavraciji in 
na recepciji golfa. Samo igrišče ima 
18 igralnih polj s parom igrišča 70 in 
leži na prečudoviti planoti nad Trbi-
žem, ki nudi slikovito gorsko panora-
mo okoli Mangarta. V igrišče vsako 
leto vlagajo in ga izboljšujejo; od leta 
2013, ko je bilo v celoti prenovljeno, 
pa so njihova golf vozila opremljena 
s sodobno GPS tehnologijo.
Igrišče v Trbižu pa ima še eno poseb-
nost: to je Restavracija Ilija, katere 
lastnik in chef je Ilija Pejič (sicer tudi 
izvrsten golfist), ki je poleg številnih 

Golfski raj 
treh dežel

kulinaričnih lovorik in priznanj v zad-
njih letih ponovno prejel Michelino-
vo priporočilo za obisk * v letu 2018. 
Zato ni naključje, da se iz leta v leto 
povečuje število dogodkov in turnirjev 
na tem igrišču. Med drugimi že tretje 
leto poteka serija turnirjev Swing 2Du-
bai, 1. julija bo že tretjič organiziran tra-
dicionalen turnir Radgonskih goric – 
Selection Golf Tour 2018, od junija do 
septembra pa gostijo tri turnirje serije 
Wine & Dine Golf Tour 2018. Skratka, 
kjer se dobro je, se tudi dobro igra, 
zato številni ljubitelji kulinarike in golfa 
z veseljem in v velikem številu sodelu-
jejo na teh dogodkih.

Imate radi spremembe? 
Vabljeni na golfske počitnice v Trbiž
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.

Rezervacije in povpraševanja:
Golf Senza Confini Tarvisio
Via Priesnig 17
I-33018 Tarvisio
T+39 0428 2047
office@golfsenzaconfini.com
www.golfsenzaconfini.com

Posebna ponudba:
Golf & Gourmet
9 lukenj + 4-hodni meni: 68 €
18 lukenj + 4-hodni meni: 88 €

Akcijska ponudba 
2018
2 osebi, igralnina 18 lukenj in golf 
avto: 130 €
ponudbe so veljavne vse dni v 
tednu do konca sezone 2018. Ob-
vezna je predhodna rezervacija.
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ZALA SPRINGS Golf Resort na Ma-
džarskem vsako leto privablja več 
golfistov. Odlično igrišče vedno 
predstavlja izziv vsem golfistov ne 
glede na njihovo golfsko znanje in 
izkušnje. Robert Trent Jones II, ki je 
oblikoval to igrišče, je sinonim za 
vrhunska igrišča v svetu in zato si 
Zala Springs zanesljivo utrjuje pri-
mat enega najboljših golfskih igri-
šč v Evropi. Z odprtjem luksuznih 
apartmajskih namestitev ob samem 
igrišču in z odlično restavracijo v mo-
derni klubski hiši z recepcijo in PRO 
shopom to igrišče dobiva zaokrože-
no ponudbo vrhunskih storitev tudi 
za najzahtevnejše goste. V načrtu 
je še izgradnja termalnega vodnega 
parka s centrom za dobro počutje, s 
čimer bo ta destinacija v prihodnje v 
samem vrhu. 
Golfsko igrišče Zala Springs je od 
Ljubljane oddaljeno slabe tri ure 

vožnje (270 km). Med slovenskimi 
golfisti je že sedaj izredno priljublje-
na golfska destinacija, predvsem za 
krajši dvo- ali tridnevni oddih. Ob pri-
hodu v Zala Springs se čas enostav-
no ustavi in golfisti lahko dejansko 
uživajo v vseh razsežnostih tega 
športa in umirjenem načinu življe-
nja. Poleg golfa so obiskovalcem na 
voljo številne druge možnosti, pred-
vsem izleti v bližnji Heviz, ki je sve-
tovno znan po največjem termalnem 
jezeru v Evropi. Vsega 15 minut vo-
žnje oddaljeno Blatno jezero ravno 
tako nudi številne možnosti aktivne-
ga preživljanja prostega časa od ko-
lesarjenja do jadranja. Organizirajo 
tudi vinske degustacije z obiskom lo-
kalnih vinarjev in kulinarične večere 
s priporočilom, da gostje poskusijo 
tipične madžarske specialitete. 
Poleg vrhunskega igrišča, luksuznih 
namestitev in izrednega gostoljubja 

imajo v letošnji sezoni bogat pro-
gram turnirskih dogajanj in drugih 
zanimiv ponudb.
Zala Springs bo 2. junija prvič go-
stil amaterski mednarodni World 
Corporate Golf Challenge, ki pote-
ka v skoraj 30 državah. Zmagovalci 
tega kvalifikacijskega turnirja se s 
povabilom organizatorja uvrstijo na 
finalni turnir, ki bo letos od 20. do 24. 
junija v Cascais na Portugalskem. S 
tem imajo krite vse stroške bivanja v 
5* hotelu Oitavos and Quinta da Ma-
rinha z vključenimi pogostitvami in 
igralninami na turnirju.
Turnirska paketa kvalifikacijskega 
turnirja Zala Springs Golf Resort, 2. 
junij 2018:
–  79 €: igralnina, startnina, darilo or-

ganizatorja in kosilo
–  199 €: 1 x nočitev z zajtrkom, do-

datna igralnina, dodatna večerja, 
startnina, darilo in kosilo
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Do konca avgusta 2018 v Zala Sprin-
gsu gostuje Stuart Morgan, ki je av-
tor poznane knjižne uspešnice Gifted 
Junior in ki sedaj sodeluje s švicar-
sko profesionalno ekipo. V zadnjih 
desetih letih proučevanja poti, kako 
izboljšati igro golfa pri posamezni-
kih in v primerjavi z ostalimi športi, je 
spoznal, da na področju golfa pre-
cej zaostajamo. S komaj 25 leti je 
že treniral igralce, ki so nastopali na 
European Tour, Ladies Europian Tour 
in Asian Tour. Z njegovo pomočjo so 

Start with Stuart Morgan
What to expect – Clinic style, expla-
ining philosophy and how to impro-
ve as an individual
Duration: 3 hrs
Location: Practice Facility & Theory
Cost: 125 € per person (minimum of 
2 people required)
(Maximum group size 4 people)

Half day coaching session
What to expect – It says training for 
a reason; it isn’t your traditional golf 
lesson where you turn up gain a load 
of technical information. The focus is 
to train, to understand how to imp-
rove when you go home, to score 
better on your home course.

You will receive a practice planner 
designed by Stuart, and an Edufii 
account to stay in contact
Duration: 3 hrs
Location: Combination of Golf cour-
se and Practice Facility
Cost:  1 person: 350 €  

2 persons: 250 € per person

2-Days Coaching & 
Training session
What to expect – Our primary focus 
in this two-day school is to make 
sure we develop you as an individu-
al. What may work for you, might not 
work for the person next to you.

Day 1
–  Morning out on the course to wa-

tch you play
– Lunch and refreshments
– Set a plan for you individually
– Start training and working the plan
Day 2
–  Morning out on the course to trans-

fer the skill
– Lunch and refreshments
–  Refine the key points covered whi-

le training

You will receive a practice planner 
designed by Stuart, and an Edufii 
account to stay in contact.
Duration: 6 hrs per day
Location: Combination of Golf cour-
se and Practice Facility
Cost: 495 € per person based on 2 
people sharing a room (supplement 
for single occupancy 30 €)
(Minimum 2 people required, Maxi-
mum group size 4 people)

Includes unlimited practice, 2 x 9 
holes on the course, lunch, refre-
shments, 1 x night accommodation 
including breakfast.

Izboljšajte svojo tehniko igranja z enim najboljših PRO-jev v Evropi.

Full Day Coaching & 
Training
What to expect – We find out about 
the person, we watch you play and 
then we come up with a plan – The 
Coaching. After Lunch we will train 
the improvements, we work the plan 
– The Training
Everything is geared around the 
science of learning and transferring 
skill to the golf course.

You will receive a practice planner 
designed by Stuart, and an Edufii 
account to stay in contact.
Duration: 6 hrs
Location: Combination of Golf cour-
se and Practice Facility
Cost:  1 person: 595 €  

2 persons: 395 € per person

Includes unlimited practice, 9 ho-
les on the course, lunch and refre-
shments

številni golfisti napredovali in igrali na 
zahtevnejših turnirjih ter se uvrščali 
na Major Tour. Še vedno je izredno 
iskan trener, ki uspešno sodeluje s 
številnimi PGA po svetu, kot so Ve-
lika Britanija, Irska, Južna Karolina …
Izkoristite enkratno ponudbo, izbolj-
šajte svojo igro z enim izmed najbolj-
ših projev na najboljšem igrišču.
V ponudbi so različni paketi od indi-
vidualnih ur, do dnevnih in večdnev-
nih paketov, ki vključujejo igro na 
igrišču in namestitev.
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Edini slovenski fotograf, ki je posnel 
vse največje uspehe slovenskih 
športnic in športnikov na olimpijskih 
igrah od leta 1992 naprej, ko so prvič 
nastopili pod slovensko zastavo, je 
tudi navdušen in strasten golfist. Na 
15 zimskih in letnih olimpijskih igrah 
je doživel in fotografiral mnoge špor-
te, med drugim leta 2016 tudi golf v 
Riu de Janeiru, ko so se golfisti po 
sto letih spet vrnili v olimpijsko druži-
no. Njegovi fotografski začetki v slo-
venskem golfu segajo v leto 1989, ko 
je na Bledu za potrebe članka v reviji 
Pionirski list fotografiral naše dana-
šnje golfske učitelje Slavka Paplerja, 
Uroša in Aleša Gregoriča ter Dejana 
Rozmana, ki so bili še osnovnošolci 
in so vadili pod budnim očesom Du-
šana Jurmana.

Vaši fotografski začetki verjetno 
niso bili povezani z golfom?
Golf je bil takrat res prestižen in 
malo znan šport in tudi sam se raz-
mišljal kot večina nepoznavalcev, 

Dve strasti:  
golf in fotografija

Aleš Fevžer

da je primeren samo za bogate 
upokojence… haha… Šport   sicer 
fotografiram že vse svoje življenje 
in moji začetki pred 30 leti so bili 
povezani predvsem z adrenalin-
skimi športi - ekstremnim smuča-
njem, kajakom, raftingom, jadralnim 
padalstvom, športnim plezanjem 
in gorskim kolesarjenjem, ki je bil 
v Sloveniji takrat še povsem nov 
šport. Po svojih prvih zimskih olim-
pijskih igrah v Albertvillu in poletnih 
v Barceloni 1992 pa sem se nav-
dušil tudi nad ostalimi olimpijskimi 
športi in začel fotografirati še ko-
šarko, nogomet, rokomet in ostale 
posamične in ekipne športe.

Kaj te je navdušilo pri golfu, tvoji 
začetki, kdaj in kako?
Na Bled, ki je zame najlepše igrišče 
v srednji Evropi, sem se vedno rad 
vračal, saj me je navduševalo pred-
vsem spomladi, ko je vedno sijalo 
v vseh odtenkih zelene barve, kar 
sem beležil na Fuji barvne diapo-

zitive. Nekaj koristnih nasvetov mi 
je dal Mirko Vovk, dolgoletni pred-
sednik golf zveze in poklicni foto-
graf z Bleda, ostalo pa sem vsakič 
sproti spoznaval sam. Med fotogra-
firanjem poletnega tedna golfa pa 
so me igralci, ki sem jih fotografi-
ral, prepričevali, naj poizkusim tudi 
sam, da bom videl kako lep, a težak 
je ta šport, če te med udarcem kdo 
slika z velikim teleobjektivom. Leta 
1994, ko sem fotografiral British 
Open v Turneberryu, kjer je zmagal 
Nick Price, sem se vrnil tako navdu-
šen, da sem šel na začetni tečaj k 
Dejanu Lelji. Tam sem doumel, da 
je fotografirati golf eno, udarjati žo-
gico pa nekaj drugega; in potem, 
ko sem večkrat “razkopal” vadišče, 
ugotovil, da to ni šport zame. Tri leta 
se palic nisem niti dotaknil in sem 
raje samo fotografiral turnirje. Med 
opazovanjem igralcev sem se veli-
ko naučil ter 1997 opravil tečaj do 
konca. Ostalo je kot, radi rečejo – 
zgodovina..
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Kako združuješ svojo profesional-
no fotografsko kariero in golf?
Vesel sem, da sem bil v času razvoja 
golfa v Sloveniji prisoten na vseh po-
membnih turnirjih tako na amaterski 
kot na profesionalni ravni, saj marsik-
do ne ve, da je Bled gostil takratni 
Volvo Challenge tour za moške in 
European Tour za ženske, na Ptuju 
pa so več let igrali Alps Tour. Sode-
loval sem tudi z vsemi golfskimi revi-
jami in časopisi, ki so izhajali pri nas. 
V arhivu imam neskončno število 
fotografij tako na diapozitivih, barv-
nih negativih in zadnjih 15 let tudi v 
digitalni obliki. Velikokrat pa sem po 
končanem turnirju tudi sam udaril 
par lukenj, da sem razumel, kaj se 
pogovarjajo igralci ob večerji, ko ve-
čina opisuje svojo igro v presežkih, 
samo žogica ni hotela v luknjo, ali pa 
je v zraku spremenila smer … ha ha …

Kaj ti je do sedaj najbolj ostalo v 
spominu (npr. potovanje, fotografi-
ranje turnirji)?

Dogodkov je za celo knjigo, kot fo-
tograf in golfist pa sem prepotoval 
cel svet in igral na vseh kontinentih. 
Od tam so tudi najlepši spomini – kot 
popoln začetnik sem med fotografi-
ranjem svetovnega prvenstva v raf-
tingu 1998 in 1999 v Zimbabveju igral 
med žirafami, krokodili in sloni in to 
ponovil potem še nekajkrat v Južni 
Afriki. Najboljša delovna izkušnja pa 
je bila 65-dnevno fotografiranje ul-
tramaratona v Avstraliji 2001, ko sem 
imel na voljo avtodom in poleg foto-
grafiranja tekačev vsako popoldne 
in naslednje jutro pred startom odi-
gral 9 ali 18 lukenj na vaških igriščih, 
kjer si denar za igranje pustil kar v 
nabiralniku ali v vasi pri gostilničar-
ju. Med igro so me opazovali ken-
guruji in si verjetno mislili svoje, ko 
sem iskal žogice v grmovju. To so bili 
nepozabni časi začetkov interneta, 
ko smo živeli brez mobitela. Včasih 
celo bolje kot danes, ko celo med 
igro vseskozi gledamo elektronsko 
pošto in sporočila.

Zakaj ne more biti vsak dober foto-
graf za golf in kaj je specifično pri 
tem?
Razlog je zelo enostaven - moraš biti 
dober golfist, da razumeš, kaj se bo 
na igrišču zgodilo, in imeti vrhunsko 
foto opremo, ki pa je na žalost precej 
draga. Športni fotografi pa moramo 
biti na mnogih drugih tekmah in tudi 
sam igram zelo malo turnirjev, ker 
se mi vedno mudi na druge športne 
tekme. Če s fotografijo ne služiš za 
vsakdanji kruh, je nakup dragega 
fotoaparata in objektiva, kar skupaj 
stane od 5000 evrov naprej, skoraj 
nesmiseln. Mi je pa všeč, da lahko 
skoraj vsak naredi dober panoram-
ski posnetek igrišča s telefonom ali 
selfi s soigralci, a to za resno delo 
pač ni prava oprema.

Katere pomembne turnirje  si zabe-
ležil s svojo kamero?
British Open 1994 je bil res hud, ker 
imam posnetke Grega Normana, 
Nicklausa, Ballesterosa, Jimeneza, 
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Igor Belčič, Dani Kraljič in Aleš Fevžer v živo komentirajo prenos 
turnirja v Augusti aprila 2007 na komercialni televiziji.

Olazabala in mnogih drugih, fotogra-
firal sem Champions tour na Floridi, 
ko sem sicer tam slikal teniški turnir 
v Key Biscaynu, pa številne tekme 
Evropske ture v Italiji in Avstriji, ker 
so nam najbližje. Je pa bilo to bolj za 
moj poklicni in golfski užitek, saj pra-
vih naročnikov za golf pri nas ni, po-
leg tega pa je danes vse dostopno 
na internetu.

Kako gledaš na golf danes?

Zelo sem vesel, da sem poleg 
smučanja in kolesarjenja izbral 
golf za svoj šport, čeprav zaradi 
moje vihravosti nihče ni verjel, da 
bom zdržal več kot eno sezono. 
Še vedno rad igram zelo hitre run-
de in ne prenesem počasnih igral-
cev, ki se »vlačijo« po igrišču. Na 
žalost to niso seniorji, med katere 
po letih spadam tudi sam, ampak 
predvsem tisti, ki se morajo med 
igro toliko pogovoriti, da včasih 

pozabijo, kam so udarili žogico … 
Še vedno pa mi je najbolj všeč, da 
kadar utegnem, opravim cel špor-
tni dan – zjutraj grem smučat na 
Krvavec, potem na golf na Bled ali 
Diners in zvečer na tekmo v Stoži-
ce ali kam drugam. Še lepše pa je, 
če grem lahko na Bled s kolesom 
in mi soigralci pripeljejo palice, ker 
sem potem med rundo ravno prav 
utrujen, da me tudi počasni igralci 
ne motijo več haha …

Vzpostavitev kompleksnih informacijskih sistemov
Upravljanje uporabniških identitet
Varovanje kritičnih sistemov
Intranet portali
Svetovanje

BRIHTEJA, INOVATIVNE IT REŠITVE, D.O.O.
Mariborska cesta 7
3000 CELJE

www.brihteja.si
+386 3 828 0310
info@brihteja.si
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Da je pot poklicnih igralcev golfa vse 
prej kot lahka, vedo povedati tisoči, 
ki se po vsem svetu prizadevajo, da 
skozi nize kvalifikacijskih turnirjev 
vstopijo v svet poklicnih igralcev. 
Slovencev ni niti za prste ene roke. 
Pred leti je na to pot stopil Tim Gor-
nik, ki je tudi ambasador Royal Bled 
golf igrišča, njegov sponzor je Tele-
mach. Lani mu je sledila Katja Poga-
čar iz Hrušice pri Ljubljani. Oba sta 
diplomanta ameriških univerz, kjer 
sta med študijem trenirala in igra-
la za univerzitetni golf ekipi. Status 
poklicne igralke ima tudi Nastja Ba-
novec iz Novega Mesta. Lani pa je 
kvalifikacije za poklicno pot v golfu 
na PRO German touru naredil mladi 
Anže Leskovar. 
»Morda veš, na katerem mestu je po 
drugem dnevu Katja Pogačar?« me 
je pred dnevi vprašal Boris Košuta, 
donedavni predsednik PGA Sloveni-
je in zdajšnji podpredsednik GZS. Po 
odgovoru pa nadaljeval, da je prepri-
čan, da Katja zna in zmore še več, 

Uspehi Katje Pogačar
kot je pokazala na majskem turnirju 
LET, serije Access v Švici na turnirju 
profesionalk VP Bank Ladies Open. 
Po treh dnevih, z uvrstitvijo v finalni 
dan, je bila med 132 tekmovalkami 
24. Na tem turnirju je s povabilom 
nastopila tudi Nastja Banovec, ki je 
zgrešila rez.
Tim Gornik je odpotoval na Kitaj-
sko na dva turnirja tamkajšnje pro-
fesionalne lige. Po vrnitvi v Evropo 
ga čaka niz povabil na turnirje pro-
fesionalcev druge evropske golf 
lige, challenge turnirje. Najbližji 
Sloveniji bo v sosednji Avstriji blizu 
Dunaja.
Ni jih bilo veliko, ki bi stavili, da se 
bo Katja Pogačar iz Hrušice pri Lju-
bljani, po lanskoletnih kvalifikacijah 
tako hitro utirila med profesionalnimi 
igralkami golfa na evropski ravni.
Dobro je začela letošnjo sezono na 
turnirjih in z uvrstitvami v rez ter igra-
njem tretji dan turnirjev. Na turnirju v 
Franciji je delila deseto mesto. Zara-
di premočnega vetra so organizatorji 
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lahko varno sklenili le dva turnirska 
kroga.
Le nekaj dni po 24. rojstnem dnevu, 
ko je lani na eni od ameriških univerz 
končala študij matematike in biologi-
je, je Katja s staršema odpotovala v 
Maroko. Udeležila se je turnirja Paul 
Lella Meryem na igrišču Royal golf 
Dor Es Salam v Maroku.
Izvrstno je igrala vse štiri dneve in 
še z dvema profesionalkama delila 
osmo mesto. Zmaga, s tremi udar-
ci pod parom igrišča, je šla Švedinji 
Jenny Haglud. V Maroku je bil nagra-
dni sklad 450.000 evrov, običajno so 
nagrade za igralke desetina te vso-
te. Švedinja je za prvo mesto prejela 
67.500 evrov. Druga je bila Čehinja 
Klara Spilkova, ki je zaslužila 33.750 
evrov, enako kot njena kolegica Sa-
rah Kemp iz Avstralije.
Starša sta ji bila na tem turnirju za 
strežnika. Oče Marjan je imel rojstni 
dan in Katja mu je podarila najbolj iz-
virno rojstnodnevno darilo. Odigrala 
je pet brdijev. In kupila mu je škatlo 
maroških piškotov. Na Instagramu je 
zapisala, da je doma dobila odlično 
»doto« za življenje, ki si ga je izbrala 
na športni poti profesionalne igralke.
Timu Gorniku se kot ambasadorka 
Royal Bled, s povabilom lastnikov 
golfskega igrišča, pridružuje tudi Ka-
tja Pogačar.

Besedilo in fotografije Mirko Kunšič
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Una hotels Poggio Dei Medici je gol-
fsko letovišče v zeleni toskanski do-
lini Mugello v neposredni bližini sre-
dnjeveške vasice La Scarperia. Ker 
je samo 25 km oddaljeno od Firenc, 
poleg golfa predstavlja idealno izho-
dišče za obisk zgodovinskih središč 
Toskane. 
Championship igrišče Poggio Dei 
Medici ima 18 lukenj, par 73, in je dol-
go 6468 m. Igrišče, ki ga je oblikoval 
arhitekt Alvise Rossi Fioravanti v so-
delovanju s profesionalnim italijan-
skim golfistom Baldavinom Dassu-
jem v skladu z USGA standardi, velja 
za enega prestižnejših igrišč v Italiji.
Igrišče so odprli leta 1992 in že tak-
rat dobili priznanje za najboljše novo 
igrišče v Italiji, ki se od takrat ved-
no uvršča med dobitnike priznanj 

Poggio Dei Medici

za najboljša igrišča. V letih 2016 in 
2017 so prejeli prestižno priznanje 
Italy Best Golf Course in World Golf 
Awards Ceremony. Odlično urejeno 
igrišče, prijetna klima in navdihujoči 
pogledi na toskansko pokrajino pri-
vabljajo številne amaterske golfiste 
in tudi profesionalne igralce iz cele 
Evrope. Gostili so precej odmevnej-
ših profesionalnih turnirjev, med ka-
terimi so Ladies Italian Open petkrat, 
enkrat Alp Tour Open in trikrat Euro-
pean Challenge Tour.
Poleg vrhunskega igrišča je odli-
ka te destinacije tudi namestitev v 
Una Hotels kategorije 4* ob samem 
igrišču s čudovitim pogledom na je-
zero Cignano, na vadbišče in velik 
del igrišča. Hotel ima 70 dvopostelj-
nih sob nadstandardne kvadrature, 
opremljenih v tipičnem toskanskem 
stilu, vse sobe imajo balkon ali tera-
so. Ponudbo zaokrožuje zunanji ba-
zen, center dobrega počutja, fitness, 
jakuzzi, konferenčne dvorane ter bar 
in restavracija s 170 sedeži. V resta-
vraciji nudijo bogate zajtrke in tipič-
no toskansko kulinariko, kjer pre-
vladuje ponudba sezonskih jedi in 
lokalnih specialitet regije Mugello. V 
sklopu resorta je tudi obnovljen dvo-
rec Medičejcev (kjer so nekdaj biva-
li ustanovitelji Firenc), v katerem je 
danes sodobna in tipična toskanska 
restavracija.

Toskana v vseh svojih čarih dobre štiri ure vožnje iz Ljubljane

Ponudba 3-dnevnih in 
5-dnevnih paketov – 
promocijske cene za 
sezono 2018
3-dnevni paket vključuje:
–  3 x nočitev z zajtrkom v Una Ho-

tels 4*, namestitev v Golf resortu 
na samem igrišču

– 3 x igralnina 18 lukenj
Cena: 259 €/po osebi v dvopos-
teljni sobi

5-dnevni paket vključuje:
–  5 x nočitev z zajtrkom v Una Ho-

tels 4*, namestitev v Golf resortu 
na samem igrišču

– 5 x igralnina 18 lukenj
Cena: 385 €/po osebi v dvopos-
teljni sobi 

Ponudnik paketa: Una Hotels 
Poggio Dei Medici Golf Resort; 
Veljavnost ponudbe od 1. 5. do 31. 
10. 2018. Za dodatne informacije, 
prijave in rezervacije nas lahko 
kontaktirate na tel.: 041 523 910 ali 
E-mail: golfpresss@yahoo.com
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Cosmopolitan golf resort je idealna destinacija tudi v po-
letnem času, predvsem za golfiste, ki bi radi združili po-
letni oddih na morju in aktivnosti na golfskih zelenicah. 
Resort se nahaja v turističnem mestecu Tirrenia, ki je 
zelo dobro izhodišče za ogled toskanskih znamenitosti. 
V neposredni bližini sta Pisa in Lucca, samo uro vožnje 
so oddaljeni Cinque Terre, Volterra, San Giminiano …
Ponudba resorta vključuje zasebno plažo, apartmajske 
namestitvene kapacitete, zunanji bazen, restavracijo v 
klubski hiši, teniška igrišča in številne druge možnosti 
rekreacije. Golf igrišče Cosmopolitan  je zgrajeno v re-
gionalnem naravnem parku, ima 18 lukenj, par 72, dolži-
na 6324 m. Igrišče je odlično urejeno in vsem golfistom 
predstavlja velik izziv. Apartmaji so nadstandardne ve-
likosti in popolnoma opremljeni z vsemi tehničnimi pri-
pomočki od kompletne opreme za kuhanje do pralnega 
stroja. Poleg izjemno ugodne ponudbe v zimskem času 
smo za vas pripravili tudi ponudbo za poletne dni.

Cosmopolitan  
golf & beach resort

Cene veljajo za eno osebo v dvoposteljnem apartmaju 
in vključujejo: namestitev v apartmaju in vse stroške v 
zvezi s končnim čiščenjem, elektriko in vodo; vključe-
no je neomejeno igranje golfa v času bivanja. V ceni je 
vključen tudi dostop do bazena in zasebne plaže. Z do-
plačilom je možnost koriščenja zajtrka ali polpenziona v 
restavraciji klubske hiše.

Ponudba vključuje 4-dnevne in 
7-dnevne pakete v terminih od 1. 5. do 
15. 10. 2018
Cene so različne glede na obdobje.
Ponudnik paketov: Cosmopolitan golf & beach resort
Rezervacije in informacije na tel.: 041 523 910 ali e-ma-
il: golfpresss@yahoo.com

Termin: od 1.5. do 15.6.  in  od 10.9. do 14.10.2018
– 4 noči in 4 dni, neomejeno igranje golfa: 390 €
– 7 noči in 7 dni, neomejeno igranje golfa: 530 €

Termin: od 16.6. do 13.7.  in  od 1.9. do 9.9.2018
– 4 noči in 4 dni, neomejeno igranje golfa: 486 €
– 7 noči in 7 dni, neomejeno igranje golfa: 698 €





Tovrstne potrditve so prišle z različnih koncev sveta in 
s strani različnih strokovnih žirij. Morda največji dokaz 
uspeha je priznanje Håkanu Samuelssonu, predsedniku in 
direktorju Volvo Cars, ki je bil izbran za svetovno osebnost 
avtomobilske industrije leta 2018.
 Čeprav si je Volvo v svoji 90-letni zgodovini prislužil 
sloves postavljalca trendov na področjih tehnologije in 
avtomobilske varnosti, se je neverjetna zmagovalna era 
pravzaprav začela pred tremi leti.
 Volvo je s predstavitvijo modela XC90 na novo postavil 
varnostne, oblikovalske in uporabniške standarde. Predvsem 
pa je na novo definiral doživetje velikega športnega terenca. 
Na avtomobilskem salonu v New Yorku 2016 je bil XC90 
razglašen za svetovni avtomobil leta. Isti naslov pa je leta 
2018 pripadel modelu XC60.
 Leta 2015 je organizacija Euro NCAP XC90 nagradila 
z naslovom “Best in Class”. Ta naslov si je že nekaj let 
prej prislužil model Volvo V40. Ista institucija je leta 2017 
model XC60 razglasila za najbolj varen avtomobil na 
svetu. V kategoriji zaščite potnikov je namreč prejel 95 
odstotkov možnih glasov, oziroma kar 20 odstotkov več 
od drugouvrščenega. Poleg tega je v kategoriji varnostnih 
sestavin prejel 93 odstotkov možnih glasov. Volvo XC60 je 

tudi dobitnik britanske nagrade Car Tech za najbolj varen 
avtomobil, najboljše varnostne tehnologije in najboljšo 
navigacijo. Združenje profesionalnih voznikov Velike Britanije 
pa je XC60 razglasilo za najboljši luksuzni športni terenec.
Volvo XC40 pa je bil na letošnjem avtosalonu v Ženevi 
razglašen za Evropski avto leta 2018. To je izjemno priznanje, 
saj je prišlo ravno v času velike rasti segmenta kompaktnih 
športnih terencev. Strokovna žirija pa je v modelu XC40, 
najmanjšem športnem terencu znamke Volvo, prepoznala 
vse njegove kvalitete.
 In kaj je vaše priznanje tej izvrstnosti? To je lahko odločitev 
za enega izmed zmagovalnih modelov znamke Volvo, ki 
nenazadnje izžarevajo tudi pronicljivost kupca. Vstopnica v 
svet zmagovalcev je Volvo V40, ki se začne pri ceni 19.990 
EUR. Sledi mu XC40, trenutno najbolj zaželeni kompaktni 
športni terenec na trgu, ki je na voljo od 29.990 EUR, že 
od 39.990 EUR pa si lahko omislite večji XC60. Model 
S90, ki je na voljo od 43.990 EUR pa odpira svet premijske 
serije 90.

V družbi zmagovalcev je vedno prijetno. Strokovnjaki z različnih področij širom 
sveta prepoznavajo kakovost najnovejših modelov znamke Volvo, ki so jih nagradili 
s številnimi priznanji in nagradami.

Z M A G O VA L N A  E R A  V O LVA

VEČ INFORMACIJ O AKTUALNIH PRIVLAČNIH 
PONUDBAH LAHKO NAJDETE NA VOLVOCARS.SI

Volvo XC40 
Evropski avto leta

Volvo XC60
Svetovni avto leta
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NOVI XC90 
ZAHTEVAJTE

 VSE IN ŠE VEČ

Povprečna poraba goriva: 5,2 – 8,1 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 184 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOX: 0,018 - 0,0576g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00016 - 0,00065 g/km, število delcev: 
0,06 E+11 – 2,38 E+11. 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. Oglaševana cena velja za XC90 D5 173 kW (235 KM) AWD A Momentum s paketom osvetlitve, Business Connect in zimskim paketom ter ne 
vsebuje stroška kovinske barve in priprave vozila. * Pri nakupu XC90 iz zaloge, ob doplačilu 1 EUR, kupec prejme dodatno opremo – styling kit in Polestar nadgradnjo v vrednosti 4.500 EUR. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Za tipkarske 
napake ne odgovarjamo. Več informacij na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. Slike so simbolične. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

V O LV O  X C 9 0 V O LV O  C A R  F I N A N C I R A N J E

REZERVIRAJTE PREIZKUSNO VOŽNJO 
NA VOLVOCARS.SI DODATNA PONUDBA STYLING KIT IN NADGRADNJA 

POLESTAR V VREDNOSTI 4.500 EUR SAMO 1 EUR*

XC90 D5 AWD A MOMENTUM+ 
VAŠ ZA 59.990 EUR

XC90 je oblikovalska mojstrovina, doslej tehnološko najbolj dovršeni Šved, 
ki piše čisto nova pravila igre v premijskem razredu. XC90 je na prestol 
povzdignjena kakovost, rojena iz alkimije vse strasti, znanja in tradicije, kar jih 
premore Volvo. Je spektakel popolnosti, destiliran v karizmatično prezenco 
na cesti. Zahtevajte vse – bogato opremljeni XC90 – in še več: z ugodnim 
in vam prilagojenim Volvo Car Financiranjem ga odpeljite enostavneje.

Izbira vozila gre z roko v roki z izbiro pravega paketa financiranja. Ponudba 
Volvo Car Financiranja vam prinaša financiranje s konkurenčno 3,8 % 
fiksno obrestno mero za vse modele, z dinamiko in načinom odplačila, ki 
sta prilagojena vašim željam.

VABLJENI V VOLVO SVET

Volvo center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01/58 43 205, ljubljana.volvocars.si  |  Volvo center Maribor, Zagrebška 38, 02/292 78 50, maribor.volvocars.si


