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Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 7: od 6,2 do 6,9 l/100 km. Emisije CO2: od 160 do 180 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije 
NOx: od 0,0137 do 0,0444 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. Več informacij: bmw.a-cosmos.si

A-Cosmos, d. d.
Celovška cesta 182
1000 Ljubljana
Tel. 01 5833 500
bmw@a-cosmos.si

Obvladajte vsako nalogo, uživajte v vsakem trenutku. BMW serije 7 Limuzina je sinonim za samozavestno navzočnost, 
izjemno zmogljivost in maksimalno udobje. S priključnim hibridom BMW 745e združite najboljše iz dveh svetov: 
občutno moč 6-valjnega motorja in pionirsko učinkovitost najnovejše generacije visokonapetostne baterije. Ključna 
komponenta priključnega hibrida je inovativen elektromotor, vgrajen v 8-stopenjski avtomatski menjalnik. Ta omogoča 
izključno električno vožnjo pri hitrostih do 140 km/h. Učinkovita zmogljivost v kombinaciji z natančno agilnostjo.

Obiščite salon BMW A-Cosmos v Ljubljani, med tednom od 8h do 18h ali ob sobotah od 9h do 13h.

NOVI BMW SERIJE 7. 
PRESEGA SVOJA LASTNA MERILA.
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Value for money
Spoštovane golfistke in golfisti,
No, pa smo tudi v Sloveniji dočakali trend rasti na golfu, ki se 
za enkrat odraža predvsem pri cenah igralnin. Te so v zadn-
jih dveh letih na večini igrišč z 18 polji poskočile tudi do 30%. 
Tako so se tudi naši lastniki in upravljalci golf igrišč prebili v sam 
evropski vrh na področju cenovne politike. Vse lepo in prav, 
vendar se mi v isti sapi poraja vprašanje, na kakšni osnovi te-
melji ta dvig cen? Statistični podatki kažejo, da  število golfis-
tov v Sloveniji iz leta v leto upada, razne akcije za pridobivanje 
novih igralcev niso obrodile sadov, posledično z dvigom cen 
je marsikateri, predvsem upokojeni golfist, palice pospravil v 
kot. Skratka, pri domačih igralcih je zaznati precejšen upad za-
nimanja za ta šport. Menda pa tujci v vrstah čakajo, da preiz-
kusijo zelenice na naši sončni strani Alp. Žal pa se večinoma 
ustavijo le na Kraljevem blejskem igrišču, ki je dejansko tudi 
edino igrišče, ki Slovenijo sploh lahko uvršča na svetovni zeml-
jevid golfskih butičnih destinacij. Po drugi strani pa z vsako po-
dražitvijo pričakujemo tudi storitev, ki upravičuje ceno, a zgolj 
solidno ali dobro urejeno igrišče za to še zdaleč ni dovolj. O 
ekonomskih vidikih tovrstnih potez pa niti ne želim razpravljati, 
saj bilance nikoli ne lažejo, in vprašanje je, kakšna bo prihod-
nost slovenskih igrišč.  

Če se le malo ozremo k našim najbližjim sosedom, npr. v Avstri-
jo in Italijo, ki imata na stotine igrišč in dolgoletno turistično 
tradicijo, nam bo kmalu jasno, da tam za svoj denar dobimo 
bistveno več. Zato se že opaža trend dnevnih in vikend mi-
gracij slovenskih golfistov v tujino, kjer si lahko na večini igrišč 
privoščijo vikend paket z nočitvami, neomejenim igranjem gol-
fa, razvajanji v centrih dobrega počutja za ceno, ki je primerljiva  
s približno 3 igralninami na naših igriščih!  Nekaj teh izbranih 
ponudb in destinacij vam v tej številki tudi predstavljamo.
Tako na turnirjih kot tudi na golf izletih smo zavezani k ponud-
bi, ki predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo 
storitve. Vljudno vabljeni, da se nam čim večkrat pridružite tudi 
v sezoni 2019.

Dobro igro…

Mitja Klančišar
GOLFPRESSS  

Letnik V., 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, 

Marko Debello Ocepek, Mirko Kunšič, Aleš Fevžar. Naslovna fotografija 
Foto Mirko Kunšič. Lektoriranje Milena Godec Lotrič. 
Naklada: 1500 izvodov; tisk: Tiskarna Format, Kranj

Če želite dogodku dodati vsebino, po kateri si bodo vaši 
gostje zapomnili dogodek, nas pokličite!

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

Primarne dejavnosti
Organizacija poslovnih, družabnih in športnih dogodkov

***
Svetovanje in izvedba dogodkov

***
Organizacija golf izletov – team building

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

do partnerjev s ciljem zagotavljanja maksimalnega 
zadovoljstva ter doživetij.

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

Management & Event 
Consulting
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Reportaža:

WINE & DINE
Golf tour 2019

Turnirji serije Wine & Dine potekajo že 
peto leto. Do sedaj je bilo uspešno izpel-
janih 30 turnirjev, na katerih so se pred-
stavili številni odlični vinarji iz Slovenije 
in tudi tujine. Turnirji Wine & Dine so v 
prvi vrsti namenjeni golfistom, ki cenijo 
dobro kulinariko in dobra vina ob prijet-
nem družabnem vzdušju, tako na zele-
nicah kot po igri. Skrbno izbrane lokaci-
je, ki lahko zadostijo visokim kriterijem 
za vrhunsko kulinariko, in odlični vinarji, 
so glavni adut za uspešno nadaljevanje 
te serije, ki je v zadnjih treh letih dobro 
poznana tudi v mednarodnem okolju. V 
poletnih mesecih bodo turnirji Wine & 
Dine tudi letos organizirani v Trbižu na 
igrišču Golf Senza Confini, kjer za kuli-
narična razvajanja skrbi chef Ilija. Zadnja 
tri leta pa že tradicionalno začenjamo z 
uvodnim in tudi finalnim turnirjem v Ca-
privi na igrišču Golf & Wine resort Castel-
lo di Spessa, ki je na italijanski strani tik 
ob Goriških Brdih.
Tako smo letošnji prvi Wine & Dine

turnir odigrali 16. marca v idealnih spom-
ladanskih temperaturah in na odlično 
pripravljenem igrišču Castello di Sp-
essa. Pokrovitelj in hkrati gostitelj tega 
turnirja je bil, pod okriljem blagovne 
znamke MEDOT, ki je sinonim za 
prestižne in butične penine iz Goriških 
Brd, tudi dvorec GREDIČ, kjer je poteka-
la zaključna slovesnost in pogostitev.
Dvorec Gredič je preurejen v butični 
hotel z vrhunsko restavracijo in eno na-
jlepših in najsodobnejših kleti v Brdih 
za vinske degustacije. Skratka, celoten 
ambient in pozitivna klima ter za piko 
na i še 4-hodni degustacijski meni gre-
dičevega kuharskega mojstra Davida 
Bucika ob spremljavi penin in vin Me-
dot ni pustil ravnodušnega nobenega 
udeleženca tega izjemnega dogodka. 
Ob vsem do sedaj napisanem, kar je 
sicer bistvo Wine & Dine turnirjev, pa 
tudi rezultati niso izostali.
V bruto konkurenci sta prvo mesto 
dosegla Sonja Simonič s 16 točkami 

in Aleš Fevžer s 27 točkami. V neto 
konkurenci smo tokrat imeli 2 skupini. V 
A skupini je prvo mesto dosegel Brane 
Hrvatin z 38 neto točkami in v skupini B 
Stefano Valdemarin z izjemnim rezulta-
tom 46 neto točk. Udeležba je bila tudi 
tokrat mednarodno obarvana, turnirja pa 
se je udeležilo 52 igralk in igralcev.
Partnerja in pokrovitelja letošnje seri-
je Wine & Dine Golf Tour 2019 sta tudi 
blagovni znamki Sagafredo in Premium 
Jošt, ki poleg lepih nagrad presenetita 
igralce  z dobrodošlico in pogostitvijo 
med igro.  

Naslednja postojanka Wine & Dine Golf 
Tour 2019 bo Golf igrišče Arboretum, in 
sicer 25. maja.

Vljudno vabljeni vsi golfisti & hedonisti.

Foto: Aleš Fevžar
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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



R O M A N T I K A  J E  V  N A Š I  N A R A V I
C a s t e l l o  d i  S p e s s a  o b n a v l j a  s v o j o  p o d o b o

s  p o u d a r k o m  n a  t r a d i c i j i  i n  n a  s o d o b e n  n ač i n .

Castello di Spessa Golf & Wine Resort
via Spessa 1, Capriva del Friuli, Gorizia

Info: +39 0481 808124 | info@castellodispessa.it
Vina: +39 0481 60445 | infovini@castellodispessa.it

www.castellodispessa.it
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Castello di Spessa Golf & Wine Resort

Golfski paradiž med vinogradi, na italijanski strani Goriških Brd

Castello di Spessa je prostrano pos-
estvo, ki leži v osrčju pokrajine Fri-
uli Venezia Giuila v bližini Gorice in 
ob meji z Goriškimi Brdi. Osrednje 
poslopje na posestvu predstavlja im-
presiven dvorec iz 13. stoletja, ki je 
bil popolnoma prenovljen v hotel viš-
je kategorije. V samem dvorcu in glo-
boko pod zemljo se skriva tudi impo-
zantna vinska klet, kjer so gostom na 
voljo vodene degustacije. V sklopu 
posestva  obratujeta tudi restavracija 
& hotel Tavernetta al Castello. To je 
pravi raj za gurmane, ki se že vrsto let 
ponaša z Michelinovim priporočilom.

Že sama pokrajina je izredno slikovi-
ta, to pa se odraža tudi na golf igrišču, 
ki se razprostira po celotnem posest-
vu in tudi med vinogradi. Značilne so 
raznolike čistine ter izredno razgiban 
teren in tako je vsaka luknja zgod-
ba zase. Vzdrževanje in urejenost 
igrišča sta na zelo visoki ravni.

Zaradi bližine je Golf igrišče Castello 
di Spessa dobro poznano sloven-
skim golfistom, predvsem v zimskem 
času, saj je igrišče odprto celo leto. 
Odlična ponudba in ugodne cene 

pa so lahko dober razlog tudi za 
večdnevni oddih, saj si lahko po-
leg golfa privoščite tudi druge ak-
tivnosti, predvsem pa kulinarična 
razvajanja in nova vinska spoznanja.

Hotel & restavracije

Castello di Spessa: 
15 dvoposteljnih sob, suite, junior 
suite; cena od 170 € za sobo

La Tavernetta al Castello: 
10 dvoposteljnih sob; cena od 140 
€ za sobo
Appartamenti nelle Vigne: 
6 detox apartmajev; cena za apart-
ma 140 €
Casale in Collina: 
10 dvoposteljnih sob; cena za sobo 
110 €

Posebna ponudba za  
golfiste v sezoni 2019:

ženski dan: ob četrtkih, igralnina 
20 € za 18 lukenj 
seniorji: ob sredah, igralnina 35 
€ za 18 lukenj za igralce +50 let 
mladinci do 18. leta: brezplačno
2-dnevni golf paket: Nočitev z 
zajtrkom v dvoposteljni sobi in 
dve igralnini 18 lukenj na osebo 
110 €

Možnosti nastanite: Castello di 
Spessa, Tavernetta ali Casale in 
Collina od 120 € na osebo

Kulinarična ponudba Castello di Sp-
essa Golf & Wine Resorta temelji na 
lokalnih sestavinah in tradicionalni 
furlanski kuhinji na moderen način.

Gostom so na voljo tri restavracije: La 
Tavernetta al Castello, Bistrot Il Gusto 
di Casanova, Hosteria del Castello.

Rezervacije in povpraševanje
Castello di Spessa Golf & Wine 
Resort: info@castellodispessa.it 
tel. +39 0481 808124
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Izvira iz Lynchburga
Tudi letošnje leto bomo na golf igrišču Arboretum organizirali serijo turnirjev 
Jack’s Calling na katerih se bodo lahko udeleženci srečali z najbolj pre-
poznavnim viskijem na svetu. Le redkokdo pa ob požirku te žlahtne pijače 
pomisli na zgodovino in glavne značilnosti, ki jo zaznamujejo še danes. 
Viski, katerega prav vsaka kapljica prihaja iz ameriške zvezne države Ten-
nessee, je prisoten v kar 165 državah sveta, proizvajajo pa ga le na enem 
mestu – v Lynchburgu. Prav tu je daljnega leta 1866, torej pred več kot 150 
leti, Jack Daniel zaradi ugodnih pogojev, kot je jamski izvir hladne kristal-
no čiste vode, naredil destilarno, v kateri še danes, že sedmo generacijo, 
proizvajajo viski, imenovan po njem. Vendar so se v tej zvezni državi ostanki 
prohibicije tako zarezali v samo državo, da v mestu, kjer poteka proizvodnja 
najbolj prepoznavnega svetovnega viskija, v baru ali restavraciji ne morete 
naročiti niti kozarec te žlahtne pijače, saj je prodaja alkohola prepovedana.

Ni škotski, ni bourbon, je 
preprosto Jack
Številni posamezniki bi Jack Daniel’s 
uvrstili med bourbon, saj dejansko 
ustreza vsem kriterijem bourbon-a. 
Vendar spada med Tennessee viski-
je, na kar opozarja že napis na etiketi 
steklenice. Vsaka kapljica namreč 
potuje skozi cca. 3 metre globoko 
plast javorjevega oglja, zaradi česar 
ga uvrščamo med Tennessee viskije.

Spoznajte celotno družino
Jack Daniel’s Tennessee Whis-
key je s svojo podobo štirioglate 
steklenice in črno - bele etikete, 
skozi zgodovino razvil tako močno 
prepoznavnost, da pogosto poza-
bimo, da je le eden izmed celotne 
družine viskijev, ki jih boste imeli 
priložnost spoznati tekom turnirjev. 
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Reportaža:

JACK´S CALLING GOLF CUP 2019
Golf igrišče Arboretum bo tudi v se-
zoni 2019 gostilo prestižno serijo 
golf turnirjev Jack´s Calling Golf Cup 
2019. Blagovna znamka Jack Daniels 
je na golfskih igriščih in tudi na od-
mevnih profesionalnih turnirjih pris-
otna že vrsto let. Koncept golf turnir-
jev v Sloveniji temelji na družabnem 
dogodku, kjer je poleg golfa in rezul-
tatov v ospredju predvsem spremlje-
valni program s poudarkom na kuli-
nariki in izbranih viskijih iz Jackovega 
premium segmenta. Dobro zasno-
vani dogodki, ki presegajo stand-
ardne okvire golf turnirjev, bogate 

praktične nagrade in odličnost Jack-
ovih viskijev, so v lanskem letu priv-
abili preko 400 golfistk in golfistov. 
Odigranih je bilo 6 turnirjev in finalni 
turnir 13. oktobra, kjer se je za skup-
no zmagovalko in zmagovalca po-
tegovalo 8 zelo izenačenih igralcev 
po točkovanju iz predhodnih turnir-
jev, zato je bil razplet na zelenicah 
še posebej zanimiv. Na samem final-
nem turnirju pa je nastopilo 80 igral-
cev. Med damami je skupno zmago 
Jack´s Calling Golf Cup 2018 osvo-
jila Marta Gaspari, med gospodi pa 
Matjaž Čirič. Ob tem velja omen-

iti, da je bil sicer glavni favorit za 
skupnega zmagovalca Žiga Bojc, ki 
je v rednem delu kar trikrat suvere-
no zmagal. Žal pa se zaradi drugih 
obveznosti ni mogel udeležiti final-
nega turnirja. Večerni del dogodka 
se je kar pošteno zavlekel in tokrat 
na veselje številnih udeležencev, ki 
so prejeli bogate praktične nagrade 
pokroviteljev, izžrebana pa je bila 
tudi glavna nagrada, profesionalni 
plinski žar Weber Genesis – Jack 
Daniel´s, ki ga je prejela srečna izžre-
banka Beti Part. Dogodek je bil zak-
ljučen s slavnostno Jackovo torto.
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Jack´s Calling Golf Cup 2019 se začne 31. maja. V 
letošnjem letu so na programu 4 turnirji in finalni turnir, 
12. oktobra. Vsi turnirji se točkujejo po enostavnem kl-
juču seštevka bruto in neto rezultata na posameznem 
turnirju. Za končni rezultat je zelo pomembna tudi red-
na udeležba. Generalna pokrovitelja turnirja sta pod-
jetje Brown - Forman in G3-Spirit. Partnerja sta v letu 
2019 tudi BMW A-Cosmos in Zala Springs Golf Resort. 
Tudi v letu 2019 bodo gostom na voljo številna doživet-
ja na samih turnirji, lepe praktične nagrade, kaj vas pa 
čaka na finalu, pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.

Fotografije: Marko Debello Ocepek
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GOLF CLUB LIGNANO

Prestižno golf letovišče v sosednji Italiji ob Jadranskem morju

Golf igrišče Lignano so odprli leta 
1992. Igrišče z 18 luknjami, par 72, 
dolžine 6345 m, je dizajniral priznani 
italijanski arhitekt Marco Croze. Ig-
rišče ima že vrsto let status najbol-
jšega golf igrišča v severni Italiji in 
Benečiji. Poleg profesionalno ure-
jenih zelenic in čistin so za golf ig-
rišče v Lignanu značilne tudi številne 
vodne in peščene ovire, ki dajejo 
celotni podobi svojevrsten pečat, in 
predstavljajo edinstven izziv za sle-
hernega igralca. 
Lignano je tudi sicer dobro poznano 
letoviško turistično mesto, ki pred-
vsem v poletnem času privablja šte-
vilne turiste, ki iščejo osvežitev in za-
bavo ob Jadranskem morju. Zaradi 
bližine je destinacija zelo zanimiva 
tudi našim golfistom, saj za vožnjo od 
Ljubljane do Lignana potrebujemo 
manj kot 2 uri.
Še posebej pa je golf v Lignanu za-
nimiv v zimskem času, saj je igrišče 
zaradi prijetne sredozemske klime 
in blagih zimskih temperatur odprto 
vse dni v letu. 
Ponudbo Golf Cluba Lignano za-
okrožuje Hotel Golf Inn, ki je pov-
ezan s klubsko hišo in omogoča 
namestitev neposredno ob samem 

igrišču. Hotel Golf Inn ima na razpolago 24 moderno opremljenih sob in suit 
ter sodoben wellness center. Za piko na i in gurmanske užitke pa je tu še 
restavracija Al Bancut z Michelinovim priporočilom, kjer si lahko privoščite 
golf meni že od 15 € dalje ali dnevno sveže morske jedi, po katerih so še 
posebej poznani.
Skratka, ponudba Golf letovišča Lignano je popolna in odlična v 
vseh pogledih.

Poletni golf paket 2019:
• 5 x nočitev z vključenim zajtrkom
• neomejeno igranje golfa
• brezplačna uporaba golf avta
• 4 x golf menu za kosilo
• pijača dobrodošlice 
• prost vstop v wellness center
679 € na osebo v standardni dvo-
posteljni sobi
829 €  za eno osebo v standardni 
dvoposteljni sobi 
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OD TIGRA DO PIE BABNIK

V ponedeljek, 6. maja, je ameriški predsednik Donald 
Trump podelil posebno medaljo še ne 44-letnemu El-
dricu Tont Woodsu – Tigru. Na letošnjem prvem od štirih 
»Masters« turnirjev se je po letih kriz v aprilu vrnil kot 
zmagovalec.
Lanskoletni prvak mu je nadel, v klubski sobi zahtevnega 
igrišča Augusta National, zeleni suknjič. Za peto zmago 
na tem igrišču! Le legendarni Jack Nicklaus ima zmago 
več!
Tiger Woods se je po letih osebnih kriz in niza operacij 
vrnil kot zmagovalec. Golfski svet je ponovno  zajela »ti-
germanija«. Zdaj Američana ločijo le še trije  zeleni sukn-
jiči na turnirjih major, da se rezultatsko izenači z Nick-
lausom. Prvo priložnost si bo lahko priigral že sredi tega 
meseca na prvenstvu PGA. Junija sledi  U.S. Open, julija 
pa že 148. The Open na igrišču Royal Portrush v Severni 
Irski.
Ob tem moram dodati osebno noto, izkušnjo, ki je bila 
odločilna, da me je ta, več kot 600 let stara škotska igra, 
»zacoprala«.
Kar dve veliki  “zmagi” imam tudi sam. 
Novinarski. 
Davnega leta 2002 sem se maja, s službenim cliom, 
odpeljal do golf igrišča St. Leon Roth pri Heidelbergu v 
Nemčiji. 
Organizatorji so mi potrdili akreditacijo. “Nastopil” sem 
za hišo Delo. Bolj natančno, za tedensko prilogo, revijo 
POLET. Urednik, Primož Kališnik, mi je dal priložnost. In 

sem jo z obema rokama zagrabil.
Takrat sem o golfu vedel bolj malo. Tega, zdaj olimpijs-
kega športa, se je v deželi na sončni strani Alp držal in 
se ga še vedno drži  pridih elitizma in vsega, kar je šlo 
zraven. Vsepovsod po svetu je bil golf  že takrat povsem 
normalen šport in rekreacija.
Fotoreporter Igor Modic mi je posodil 300 mm Canonov 
objektiv, v hiši Delo sem dobil iz foto hladilnika “šteko” 
filmov, da sem dopolnil svojo zalogo.  Prijatelj Boštjan 
Škrab, ki je takrat delal v slovenskem Siemensu, mi je 
pomagal pri rezervaciji nočitev v bližini igrišča.
Uspel sem prepričati Gordona Simpsona, Angleža, di-
rektorja komunikacij European Toura, da mi je omogočil, 
da sem dva dneva lahko hodil za najboljšimi golfisti  po 
igrišču. Znotraj vrvi, ker zunaj njih ne bi mogel narediti 
niti ene dobre fotografije.
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Vsaj en dan sem rabil, da sem dojel 
razsežnost in veličino turnirja, kjer je 
bil Tiger Woods glavna zvezda. SAP 
mu je samo za prihod v Nemčijo na-
kazal več kot milijon takratnih mark. 
Po štirih dnevih je v podaljšku “poto-
pil” še Škota Colina Montgomerieja 
in zaslužil še enkrat toliko.
V Nemčiji sem spoznal kolega Amer-
ičana Mark Soltaua iz Golf Digesta, 
največje svetovne golfske revije, ki 
je prišel v Nemčijo kot posebni po-
ročevalec. To je pomenilo, da je imel 
vedno dostop do TW in je o turnirjih 
in igralcih vedel več, kot se je meni 
do takrat sanjalo.
In za povrh ni bil ohol, pomagal je z 
informacijami, pa še stike sva ohra-
nila.
Za drugo »zmago« si štejem, da sem 
na letališču v Zagrebu spoznal Amer-
ičana z največ osvojenimi majorji, 
»Belega medveda«, legendarnega 
Jacka Nicklausa. Zasluge gredo pri-
jatelju, Marjanu Trilarju. Kranjčanu, ki 
si je, po študiju v ZDA in vodenjem 
mednarodnega podjetja, izmislil GK 
Eagle. Kot začetnika so me sprejeli 

v tem klubu. 
Marjan je bil  posrednik in organiza-
tor letalskega prevoza  Nicklausa v 
Zagreb. Takrat je Hrvaški predse-
doval Sanader. Bil je z ljudmi,  ki so 
želeli v Istri, bolj točno, okrog Brion-
ov oziroma Fažane, zgraditi nekaj 
vrhunskih  golf igrišč, ki bi jih diza-
jnirali arhitekti Jacka Nicklausa. A 
do izvedbe žal  ni prišlo, je pa »Beli 
medved« pripeljal v svojem zase-
bnem, reaktivnem čezoceanskem 
letalu dva golfska seta s svojim 
logotipom  za banske dvore, oziro-
ma predsednika Sanaderja. (Kdo bi 
vedel, kdo zdaj z njimi zamahuje po 
golf žogicah?)
Daljši intervju z Jackom Nicklausom 
sta mi v avli letališča preprečila var-
nostnika predsednika, ki sta priš-
la po vip gosta na letališče. Imam 
njegov podpis in nekaj stavkov krat-
kega srečanja z legendo golfa.
Danes, preden sem šel, kljub dež-
ju, trenirat na vaško golf vadišče v 
Dupljah, sem pospravljal po arhivu. 
In v »skladovnici« se je kar sam »pri-
kazal« intervju, ki ga je leta 2000 

dal Edvard Oven, takratni direktor 
Stanovanjskega sklada RS, kot novi 
predsednik GZS. Na novinarjevo 
vprašanje, ali je res, da bo GZS pri-
hodnje leto (2001) povabila Španca 
Serghia Garcio in da razmišljajo mor-
da tudi o Tiger Woodsu, je Edvard 
odgovoril, da so se o obisku Španca 
že dogovarjali z njegovim trenerjem. 
Potrdil je, da si GZS želi povabiti  mla-
do legendo golfa Tiger Woodsa, a da 
je vsota 600 tisoč ameriških dolarjev 
prevelika, da bi jo GZS odštela.
»Najti bi morali skupni jezik med 
skupino njegovih sponzorjev in spon-
zorji slovenskega golfa. Mi bomo tak 
dogodek vsekakor skušali pripravi-
ti…« beremo v takratnem intervjuju.
Še dobro, da sem se 2002  sam 
odpeljal na SAP Open v Nemčijo. In 
hodil za Tigrom, ga lahko, in seveda 
vse druge vrhunske svetovne ig-
ralce, fotografiral in bil na tiskovnih 
konferencah TW. 

Takrat v St. Leon Rothu nisem srečal 
nobenega funkcionarja GZS…
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Babniki vedo iz prakse, kaj je vrhunski šport. Oba 
starša Pie, mama Mateja in oče Aleš, sta bila reprez-
entanta v badmintonu. Pri še ne 15-letni hčeri sta 
zelo zgodaj ugotovila, da se rada igra golf, kar počn-
eta tudi njena mlajša brata, dvojčka Jaka in Žiga.
Kot družina so  stopili na trnovo in zahtevno pot gol-
fa. Pia si danes brez golfa, zamahov, treningov in 
vsega, kar sodi zraven, ne zna več predstavljati niti 
enega samega dneva. Ne le vztrajnost, tudi načrt-
nost na tej poti ji odpira vedno nova in nova, vse 
višja golfska obzorja.
Da je temu res tako, se lahko vsak sam prepriča 
na svetovni amaterski golf lestvici WAGR. Pia je 
trideseta (30)!  S prigaranimi 1091.4520 točkami. 
Dobro bero le-teh  si je priigrala že letos. Januarja 
in februarja je bila dvakrat uspešna na dveh  turnir-
jih na Portugalskem, kjer je sezono začela s petim 
in nadaljevala s prvim mestom. Na odprtem prven-
stvu Španije v marcu je bila peta. Dvakrat je sijaj 
in konstantne udarce potrdila na igrišču GK Livada 
v Martjancih, kjer je bila najmočnejši člen ekipe na 
mednarodnem turnirju mladih upov. Največji sijaj in 
odmeve, vse do mikrofonov BBC, si je Pia priigrala 
aprila na Škotskem. Na igrišču Royal Troon, odpr-
tem prvenstvu Škotske, je vse tri dni igrala pod par-
om igrišča in turnir končala s 15 udarci pod parom 
igrišča, ali s sedmimi udarci prednosti pred drugou-
vrščeno Francozinjo Charlotte Bunel. Pia si je ob 
zmagi z novimi točkami na široko odprla vrata za 
mesto v evropski ekipi PING Junior Solheim Cup, 
ki se bo jeseni, na igrišču Gleneagles, pomerila z 
ekipo ZDA.
Med uspehe  slovenskih golfistk lahko uvrstimo 
še Ano Belac, ki študira na ameriški univerzi Duke. 
Članica »modrih vragov«, kjer je študiral tudi Tim 
Gornik, zdaj poklicni igralec golfa, je trenutno na 
svetovni amaterski lestvici na 47.  mestu. Je pa 

FENOMEN - PIA BABNIK

že dobila povabilo za uvrstitev v ekipo Evrope za 
jesenski dvoboj golf reprezentanc Evropa:ZDA.
Je pa treba dodati še vest, da ima tudi najboljši 
slovenski PRO učitelj golfa  Daniel Kraljič razloge za 
širok nasmeh. Že nekaj časa trenira mlado Rusinjo 
Nataliyo Gusevo, ki je letos pomladi igrala v final-
nem delu odprtega prvenstva Španije. Takrat ji je 
Kralj(ič) slovenskega golfa zapisal, da je zanjo samo 
nebo limit!  
Moskovčanka je prav zdaj na pripravah v Sloveniji. 
Na Royal Bled.

O ostalih, najbolj uspešnih PRO igralcih, Katji Po-
gačar, Timu Gorniku in drugih pa prihodnjič.

Besedilo in fotografije: MIRKO KUNŠIČ 





I. izdaja: pomlad 2019 | 18

Prijetna igra in sonce v Bad Kleinkirchheimu za 
vse ljubitelje golfa

Najvišje ležeče koroško golfsko igrišče leži v mir-
nem in prijaznem alpskem svetu gorovja Nockberge 
in navdušuje ljubitelje golfa s prelepo panoramo 
in raznolikimi igralnimi polji, ki lahko predstavljajo 
zahteven izziv. Zaradi visoke lege nudi golfistom 
čisti užitek tudi v poletnih dneh!

NOCK / GOLF 
Kjer se pozimi potijo tekači na smučeh, poleti vi-
htijo palice golfisti. Igrišče za golf „Kaiserburg“ z 18 
luknjami sodi med najuglednejša avstrijska igrišča. 
Stari mlin goste sprejme v velikem slogu, igrišče pa 
na 60 hektarih nudi s svojo klasično obliko osmice 
raznolika polja. Z malo sreče lahko tu srečate prilju-
bljenega gosta: smučarsko legendo in olimpijskega 
zmagovalca Franza Klammerja! Zaradi svoje edin-
stvene lege vlada na igrišču za golf občutek preživ-
ljanja dopusta nekje na jugu. 

EDINSTVENI UŽITEK PRI IGRANJU GOL-
FA V GOROVJU NOCKBERGE
Se želite preprosto sprostiti in prepustiti razvajanju? 
Ponudniki nock/golf prepričajo vse ljubitelje golfa 
s posebnimi ponudbami! Že ob eni nočitvi goste 
v regiji Bad Kleinkirchheim čakajo presenečenja: 
poleg izvrstne kulinarike vključenega polpenzio-
na lahko dodatno izbirate med eno ali celo dvema 
igrama golfa! Enkrat lahko igrate v Golf areni Bad 
Kleinkirchheim in drugič v golf klubu Millstätter See 
(Milštatsko jezero). Pri štirih oz. sedmih nočitvah 
maja, junija, septembra ali oktobra je v akciji Green-
FREE na voljo neomejeno brezplačno igranje v ce-
lotnem obdobju bivanja. 
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POSEBNA PONUDBA IGRANJA ZA GOSTE
Strastnim golfistom, ki so navdušeni nad Golf areno z 18 luknjami in želijo v igri v Bad Kleinkirchheimu 
uživati večkrat v sezoni, je na voljo članstvo za goste. Članstvo nudi brezplačno pravico do igranja v 
Golf areni Bad Kleinkirchheim in svetovni klubski status (ÖGV). Pogoja za članstvo za goste (oddaljeno 
članstvo) sta, da član stanuje več kot 300 km od Bad Kleinkirchheima in da se včlani v golf klub z bogato 
tradicijo Bad Kleinkirchheim-Kaiserburg. 

IZREDNO DOŽIVETJE GOLFA, TOPLIC IN 
JEZERA
Po dnevu, preživetem v Golf areni, vabijo na spros-
titev toplice v istem kraju. Družinske toplice in zdra-
vilišče St. Kathrein nudi vodno zabavo in največjo 
vodno površino med vsemi koroškimi toplicami za 
vso družino, toplice Römerbad pa razvajajo obisk-
ovalce s svojo kakovostno ponudbo za dobro 
počutje. Kdor pa želi še bolj uživati v naravi, lahko 
svoje misli pošlje na pašo na bregu slikovitega jeze-
ra Brennsee v kraju Feld am See. Če vam je osta-
lo še dovolj energije, pa lahko izbirate med pestro 
športno ponudbo supanja, jadranja in deskanja in 
celo vožnje s kajakom.

PSST… NAJ VAM PRIŠEPNEMO!
Gostje regije Bad Kleinkirchheim lahko za popestritev obiščejo igrišča za golf, ki so oddaljena le 30 minut 
vožnje z avtom, in ležijo ob jezeru Millstätter See (Milštatsko jezero) in v kraju Moosburg (Možberk). S kar-
tico Alpe-Adria-Golf lahko brezskrbno uživate na soncu, čistinah in zelenicah 21 igrišč za golf v območju 
Alpe-Adria!

Informacije in rezervacije: 
BRM Bad Kleinkirchheim Region
Marketing GmbH
Dorfstraße 30
9546 Bad Kleinkirchheim | Avstrija

Tel.: +43 (0) 4240 8212
info@badkleinkirchheim.at
www.nockgolf.at
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GOLF NA NAJVIŠJI RAVNI 
Championship golf igrišče v Zala 
Springsu je odprto že 4 leta in iz 
leta v leto je v boljšem stanju. To  
potrjujejo tudi številni slovenski 
golfisti, ki se vedno znova vrača-
jo v ta ekskluzivni in sodobni golf 
resort na Madžarskem. Igrišče je 
vedno vrhunsko pripravljeno in 
vzdrževano na najvišji ravni. To 
je še dodaten plus k že tako iz-
jemnemu dizajnu samega igrišča, 
ki ga je oblikoval arhitekt Robert 
Trent Jones, Jr., ki je med golf-
skimi poznavalci sinonim za na-
jboljša igrišča na svetu. Že dve 
leti se v sam vrh uvršča tudi Zala 
Springs. Značilnosti igrišča so 
široko oblikovane čistine in več-
je število jezer, ki nudijo čudovite 
poglede na številnih luknjah, ter 
dobro postavljeni bunkerji, ki da-
jejo specifičen karakter samemu 
igrišču. V ceno igralnine je vkl-
jučeno tudi sodobno vadišče, ki 
omogoča dobro pripravo pred 
samo igro.
Moderna infrastruktura, luksuzna 

klubska hiša z odlično restavraci-
jo in pro shop nudijo golfistom 
storitve na najvišji ravni.  Poleg 
storitev, ki so na razpolago golfi-
stom, pa je resort izredno prim-
eren tudi za druge poslovne in 
družabne dogodke, kot so team 
buildingi, poroke, kulinarični in 
tematski večeri ipd.
Ob prihodu v Zala Springs Golf 

Resort se čas enostavno ustavi 
in golfisti lahko dejansko uživajo 
v vseh razsežnostih tega športa 
in mirnem načinu življena. Čudo-
vit razgled s terase na jezero in 
pogled na 18. luknjo pa gostom 
omogoča popolno relaksacijo po 
igri.  Lahko si privoščijo odlično 
kosilo in se sproščeno pripravijo 
na naslednjo igro. 
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Vsako leto se v Zala Springsu 
odvija vse več turnirjev, med kat-
erimi bi za leto 2019 izpostavili:

World Corporate Golf Challenge 
2019 – kvalifikacijski turnir podjet-
nikov in managerjev

Zala Springs – 1. junij 2019

To bo že drugi turnir v Zala 
Springsu. Pravico do nastopa ima-
jo tudi slovenski in hrvaški golfisti, 
ki izpolnjujejo pogoje. Prijavijo se 
v parih, igra se stableford igra. 
Vsaj eden od prijavljenih v paru 
mora biti lastnik ali direktor pod-
jetja, na katerega se glasi prijava.
Turnirji WCGC potekajo že od leta 
1993, kvalifikacijski turnirji pote-
kajo v več kot 30 državah sveta. 
Zmagovalci regijskih kvalifikaci-
jskih turnirjev prejmejo vabilo 
za nastop na finalu WCGC, ki bo 
letos med 3. in  7. julijem v kraju 
Cascais na Portugalskem. Igralci 
in gostje bodo uživali v gostoljub-
ju  hotela Oitavos 5* in igrali finale 
na prestižnem golf igrišču Oitavos 
Dunes.  
Za slovenske golfiste imamo 
pripravljen poseben dvodnevni 
turnirski paket, ki velja od 31.5. do 
1.6.2019.

Zala Springs DOBRODELNI 
GOLF FESTIVAL

Ta dobrodelni dogodek in 
3-dnevni festival golfa bo 
že drugič organiziran v Zala 
Springsu, in sicer od 30.  avgusta 
do 1. septembra 2019. Del sred-
stev, zbranih od igralnin in prijav, 
bo namenjen za prezgodaj ro-
jene otroke.Tega dobrodelnega 
festivala golfa se je v lanskem 
letu udeležilo veliko število golf-
istk in golfistov iz različni držav.

Posebna ponudba DOBRODEL-
NI GOLF FESTIVAL vključuje:

30. avgust: prihod – dobrodošli-
ca – trening GF 18 lukenj – zaba-
va  – BBQ, nočitev 
31. avgust : turnir - texas scram-
ble v parih – darilo organizatorja 
– kosilo po turnirju - gala večerja 
– podelitev nagrad - nočitev

1. september: turnir  – four ball 
better ball v parih  - darilo or-
ganizatorja – kosilo po turnirju – 
podelitev nagrad

3-dnevni turnirski paket:
399 € po osebi v dvoposteljni 
sobi
2-dnevni turnirski paket: 
299 € po osebi v dvoposteljni 
sobi

WCGC turnirski paket vključuje: 
prijavnino, igralnino in kosilo na 
dan turnirja, 1 x nočitev in trening 
igro dan pred turnirjem, uporabo 
vadišča, pijačo dobrodošlice, BBQ 
večerjo.

Cena: 199 € po osebi v dvoposteljni 
sobi
Prijavnina samo za turnir znaša 79 €.

Prijave in informacije: 
info@zalasprings.hu

Prijave in informacije: info@
zalasprings.hu

Hungarian MidAm Open Golf 
Championship 2019

Tudi ta turnir bo v Zala Springsu 

že drugič in sicer od 6. do 8. sep-
tembra 2019.

Razpisni pogoji bodo objavljeni 
na njihovi spletni strani: www.
zalasprings.hu

V lanskem letu je bil ta turnir na-
jvečji golfski dogodek na Madžar-
skem, saj se ga je udeležilo 144 
igralcev iz različnih držav. 

Maksimalni hcp za nastop na tem 
turnirju je 16.
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Zala Springs Golf Resort je izjemeno hitro razvijajoč tu-
ristični kompleks na Madžarskem, ki se razteza na 160 
ha. V bližini že delujočega in mednarodno znanega 
ter  kvalitetnega golf igrišča z 18 luknjami poteka grad-
nja  luksuznega apartmajskega naselja, v načrtu pa je 
tudi izgradnja vil, hotela s 5*, več restavracij, centra do-
brega počutja in trgovin ter široka ponudba raznovst-
nih storitev. Svojo končno  podobo naj bi ta kompleks  
dočakal v naslednjih dveh letih.
Na srečo je Zala Springs veliko več, kot le načrt. Je eno 
izmed najbolj prestižnih in čudovitih golf igrišč v Sred-
nji Evropi in deluje že 4 leta. Oblikoval ga je Robert 
Trent Jones, Jr., ki je eden najbolj poznanih in cenjenih 
svetovnih arhitektov za golf igrišča. 
V golfski klubski hiši je svoje mesto našla odlična lokalna 
restavracija, kjer gostje res lahko uživajo v mednarodni 
kulinariki, saj  uporabljajo tudi lokalne sestavine.  
Vrednost tega kompleksa se je od odprtja Zala Springsa 
povečala kar 1,5 krat. 
Naša nova eno- do trisobna stanovanja, zgrajena v  iz-
jemno lepem zelenem okolju, so sodobno opremljena v 
modernem in elegantnem slogu.  
Velika okna v prostor prinašajo svetlobo in omogočajo 
čudovit razgled na igrišče, jezera in okolico.
Poleg že omenjenih nepremičnin pa na nove lastni-
ke čaka omejeno število studiev, razkošnih penthouse 
stanovanj in dvosobnih stanovanj.
Zala Springs se širi, saj je bila letos zgrajena atrijska hiša 
ob jezeru, kjer je bila uporabljena posebna zelena teh-
nologija.

Apartmaji

EXCLUSIVE STUDIO APARTMENTS
HOME AND INVESTMENT

Naši apartmaji pomenijo več kot samo finančno vred-
nost nepremičnine; pomenijo tudi investicijo v izjemno 
kakovost  življenja, pa še dolgoročnen donos z najemn-

ino omogočajo. 

1-3 sobni apartmaji
moderno in prilagodljivo
Inovativen design, ekskluzivne storitve, varna investicija 
na izjemni lokaciji... vse to ponuja nepremičninski projekt 
v  Zala Springsu. Tu boste našli tako prijetna stanovanja 
za  dve osebi  kakor tudi večja in prostorna trosobna 
stanovanja.   

Razkošje na najvišji ravni 

PENTHOUSE • LUXURY AT THE HIGHEST 
LEVEL
Dih jemajoča panorama in luksuzna namestitev  skupaj  
s hotelskim udobjem. Koncept Zala Springsa ni le inves-
ticija v kakovosten drugi dom, ampak pomeni tudi užitek 
v življenju na poseben način. Naši novi lastniki stanovanj 
bodo imeli stalno na razpolago  vso infrastrukturo in luk-
suzne storitve.

E D I N S T V E N  T U R I S T I Č N I  K O M P L E K S 
N A  M A D Ž A R S K E M
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Investicija omogoča:
• 5% dobiček v prvih dveh letih
• vsako leto 2 - 4 tedne sprostitve v resortu 
• golf članstvo v Zala Springsu

• apartmaji od 130.000 EUR

Informacije na:

+36 20 230 4490 
sales@zalasprings.hu
H–8782 Zalacsány, Csány László u. 
www.zalasprings.com

Nadaljnje prednosti:
• notranje oblikovanje, pohištvo in oprema so vkl-

jučeni v ceno
• večji popusti za igranje golfa na igrišču v Zala Springs
• upravljanje z nepremičnino
• redna inšpekcija in vzdrževanje nepremičnine

• čistilni servis.



Zala Springs 
Studio Apartments

N O W  O P E N

Premium Golf Zala Springs 2019
Tri dnevni paket vključuje:

• 3 dni unlimited golf
• 2 x nočitev v novih Premium apartmajih 5* neposredno na igrišču

• 2 x bogat zajtrk v golfski klubski hiši
• Brezplačna uporaba vadbišča in vadbenih žogic

• Pijača dobrodošlice in DARILO
Cena: 278 € / po osebi v dvoposteljnih Premium apartmajih

 
V E L J A V N O S T  P O N U D B E  O D  1 .  5 .  D O  3 0 .  1 0 .  2 0 1 9

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

Rezervacije, prijave in dodatne informacije na tel. 041 523 910 ali E-mail: golfpresss@yahoo.com
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Poletje na igrišču golf 
Arboretum

Tudi letos bo na igrišču golf Arboretum zelo pestra 
turnirska sezona. Tako boste lahko igrali na turnirjih, 
ki štejejo za spremembo HCP, kot tudi na turnirjih, kjer 
boste igrali družabni texas scramble. Skupno vsem 
turnirjem pa bo druženje z drugimi igralci, zabava, 
lepe nagrade, kulinarično razvajanje in dobra volja!

1. družabni sredini turnirji Zavarovalnice Triglav

NOVOST! Turnirji bodo vsako sredo do 25. septem-
bra in veliki finale v soboto, 28. septembra 2019. Na-
jboljšim bodo na koncu serije turnirjev podelili lepe 
nagrade. Vsako sredo pa bo po turnirju druženje s 
podelitvijo praktičnih nagrad. Za udeležence turnirjev 
Zavarovalnice Triglav, ki nimajo letne karte golf Arbo-
retum, so pripravili poseben paket: 10 x igralnina in 
startnina za 490 evro.

2. JACK´s CALLING GOLF CUP 2019

NOVOST! Serija  petih družabnih turnirjev z velikim 
finalom v soboto, 12. oktobra 2019. Poleg bogatih na-
grad za zmagovalce posameznih turnirjev se glavna 
nagrada žreba med vsemi udeleženci na velikem fi-
nalu –  Doživetje z Jackom za 20 oseb.

3. Laibach & York Cup 2019 – tekmovanje dvojic 
(texas scramble)

NOVOST! Serija družabnih turnirjev z velikim finalom v 
soboto, 14. septembra 2019. Poleg bogatih nagrad za 
zmagovalce posameznih turnirjev bo glavna nagrada 
golfsko potovanje.

4. Festival golfa Arboretum 2019

Letošnji, že dvanajsti Festival golfa Arboretum, bo tra-
jal štiri dni, in sicer od 22. do 25. avgusta 2019. Poleg 
bogatih nagrad bomo poskrbeli za kulinarično razva-
janje in dobro zabavo.

Spekter turnirjev je širok in prepričani smo, da bo vsak 
od vas našel turnirje, ki se jih bo z veseljem udeležil. 

V poletnih mesecih ( julij, avgust) bo potekala posebna 
akcija »Kolikor stopinj, toliko popusta«, pripravljajo pa 
tudi poletno karto.

Zala Springs 
Studio Apartments

N O W  O P E N

Premium Golf Zala Springs 2019
Tri dnevni paket vključuje:

• 3 dni unlimited golf
• 2 x nočitev v novih Premium apartmajih 5* neposredno na igrišču

• 2 x bogat zajtrk v golfski klubski hiši
• Brezplačna uporaba vadbišča in vadbenih žogic

• Pijača dobrodošlice in DARILO
Cena: 278 € / po osebi v dvoposteljnih Premium apartmajih

 
V E L J A V N O S T  P O N U D B E  O D  1 .  5 .  D O  3 0 .  1 0 .  2 0 1 9

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

Rezervacije, prijave in dodatne informacije na tel. 041 523 910 ali E-mail: golfpresss@yahoo.com
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GOLF & GOURMET v TRBIŽU
Golf igrišče Senza Confini (brez 
meja) v Trbižu ima pravo ime, saj se 
nahaja v središču območja tromeje 
med Avstrijo, Slovenijo in Italijo, in je 
pomembna komponenta Alpe Adria 
golfa v tej regiji.
Golf igrišče z izredno zanimivo kon-
figuracijo ima 18 igralnih polj s par-
om 70 in leži na prečudoviti planoti 
nad Trbižem, ki nudi slikovito gorsko 
panoramo okoli Mangarta. Lokacija 
in igrišče sta izredno zanimiva prav 
v poletnem času, ko v gorskem za-
vetrju ni nikoli prevroče in so pogoji 
za igro res idealni. Tudi samo igrišče 
je v zadnjih letih odlično vzdrževano 
in vlaganja v dodatno infrastrukturo 
se dobro obrestujejo, zato ni nakl-
jučje, da se število slovenskih golfis-
tov v Trbižu iz leta v leto povečuje. 
Prednost golf igrišča v Trbižu je tudi 
dobra in hitra dostopnost, saj je od 
Kranjske Gore oddaljeno le 15 minut 
vožnje. Glavni PRO na igrišču je Ur-
ban Legat iz Lesc. Slovensko govor-
ijo tudi v recepciji in restavraciji. In 
prav restavracija Ilija je za vsakega 
gurmana sveta točka hedonizma.

Restavracija Ilija
Lastnik restavracije Ilija je glavni 
Chef Ilija Pejič, katerega gastron-
omske umetnije že dolgo presega-
jo klasične okvire dobre gostinske 
ponudbe, in dober glas o njem 
je poznan tudi daleč preko meja. 
V nekaj zadnjih letih se njegova 
restavracija redno uvršča v sam vrh 
ocenjevanj v različnih kulinaričnih 
vodičih. Ni naključje, da je že tret-
je leto zapored prejel Michelinovo 
priporočilo za obisk. In tudi zato 
marsikateri golfist pride v Trbiž v 
prvi vrsti na kulinarična razvajanja, 
zraven pa odigra še partijo golfa. V 
ta namen imajo v ponudbi tudi Golf 

& Gourmet GF, ki vključuje igranje 
golfa in 4-hodni degustacijski meni 
že za neverjetnih 88 €. 

Turnirji & dogodki

Golf  turnirji in drugi dogodki so 
stalnica na tej lokaciji. Med drugim 
vsako poletje od leta 2017 dalje po-
tekajo Wine & Dine golf turnirji, ki se 
v Trbižu praviloma odvijajo od junija 
do septembra. S petletno tradicijo se 
ponaša tudi serija turnirjev SWING 
2DUBAI TROPHY, kjer igralci na 
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Za sezono 2019 so na voljo 
posebni UNLIMITED GOLF 

paketi, ki vključujejo:

2 x nočitev z zajtrkom in 
neomejeno 3-dnevno igran-
je golfa: 233,50 € na osebo 
v DB

3 x nočitev z zajtrkom in 
neomejeno 4-dnevno igran-
je golfa: 338,25 € na osebo 
v DB

4 x nočitev z zajtrkom in 
neomejeno 5-dnevno igran-
je golfa: 443,50 € na osebo 
v DB

5 x nočitev z zajtrkom in 
neomejeno 6-dnevno igran-
je golfa: 535,75 € na osebo 
v DB

Rezervacije in 
povpraševanja:

Golf Senza Confini Tarvisio
Via Priesnig 17
I-33018 Tarvisio

Tel. +39 0428 2047
office@golfsenzaconfini.com 
www.golfsenzaconfini.com  

sedmih turnirjih nabirajo točke za 
prestižno nagrado - sedem dni počit-
nic v Dubaju za dve osebi z nastanit-
vijo v luksuznem hotelu Moevenpick 
Ibn Battuta Gate in z vključeno ig-
ralnino na Jumeirah Golf Estate.  Na 
veselje vseh udeležencev pokrovi-

telji podarjajo še dodaten 7-dnevni 
paket srečnemu izžrebancu, ki je ig-
ral vsaj na treh in na finalnem turnir-
ju. Letošnja serija SWING 2DUBAI 
TROPHY se je pričela 19. maja, veliki 
finale pa bo 21.9.2019.
V Trbižu so precej dejavni tudi člani 
GK Kranjska Gora, ki jim je to dom-
icilno igrišče; tu že vrsto let organ-
izirajo veliko turnirjev. Sama lokacija 
in predvsem vrhunska kulinarična 
ponudba pa zagotavljata izvedbo 
raznih poslovnih in družabnih do-

godkov tudi na mednarodni ravni.

Golfske počitnice v Trbižu

Čeprav je Trbiž zelo blizu in idealna 
točka za enodnevni izlet in spre-

membo, ki jo boste tukaj doživeli v 
vseh pogledih, velja izkoristiti dobro 
ponudbo in si privoščiti večdnevni 
oddih. Tu lahko koristite Alpe Adria 
Golf Card in igrate še na kakšnem 
drugem igrišču v bližini, predvsem 
na avstrijskem Koroškem.

V neposredni bližini Golf Senza Con-
fini je Hotel Il Cervo 4*, ki je od ig-
rišča oddaljen vsega 300 m.

Hotel Il Cervo ima od lanskega leta 
v ponudbi tudi nov wellness center.
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Uspešen pričetek serije

AFTER JOB 9
z novimi izzivi

AFTER JOB 9 je serija tedenskih turnirjev z igranjem 9 
lukenj za privlačne nagrade, kjer si lahko igralci s hcp 4,5 
ali višjim znižajo svoj hcp.
Serija AFTER JOB 9 je postala stalnica igrišča golf Trnovo 
vsak torek popoldne od leta 2013 z raznovrstnimi part-
nerji, ki podpirajo dogodke. Beležijo rekordno udeležbo 
igralcev v zadnjih letih, saj je v torek, 5. septembra 2017, 
na AFTER JOB 9 Powered by Pivovarna Union za palice 
prijelo kar 88 golfistov; lani v torek, 17. aprila, pa je na 
AFTER JOB 9& 5. BYC OPEN igralo 70 igralcev. V letošn-
jem letu sta bila organizirana dva kvalitetno izpeljana do-
godka, in sicer v torek, 3. aprila,  AFTER JOB Powered 
by VZAJEMCI, in v torek, 17. aprila, AFTER JOB 9 Pow-
ered by ZALA SPRINGS GOLF RESORT.
»Nesporno je AFTER JOB 9 strateško izvrstno zasnovan 
projekt, ki je tržno in medijsko izjemno zanimiv, ne naz-
adnje tudi za promocijo golfa.« meni Gregor Vehovec, 
lastnik blagovne znamke AFTER JOB 9. Za leto 2019 je 
napovedal številne novosti in širitev serije tudi na druga 

igrišča drugod po svetu.

Priljubljenost igrišča golf Trnovo v prestolnici

Uspeh AFTER JOB 9 turnirja gre zagotovo pripisati igri 
na devetih luknjah, ki traja največ dve uri in pol, kjer si 
lahko igralci s hcp nad 4,4 znižajo svoj hcp in se po-
tegujejo za privlačne nagrade. Kot zanimivost naj pov-
emo, da AFTER JOB 9 pritegne igralce vseh starosti od 
vrhunskih amaterskih igralcev do »rookie« igralcev, seri-
ja pritegne prav tako nekatere PRO igralce, ki nastopajo 
izven konkurence ter s svojim nastopom popestrijo vsak 
dogodek. 

Prednost golf igrišča Trnovo je predvsem njegova bliži-
na prestolnici. »Gostinski objekt« je povezan z vadiščem. 
Po številnih ocenah velja za najbolj priljubljeno vadišče 
pri nas, ki igralcem po končanem turnirju ali zgolj po igri 

omogoča še prijetno druženje.
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Intervju:

Aleš Amon
A Golf Olimje
Aleš Amon vodi družinsko posestvo v Olimju, ki je že 
leta dobro poznano tako domačim  kot tujim gostom 
po neokrnjeni naravi, izvrstni kulinariki in izbranih vinih 
iz lastnih vinogradov ter odličnih nastanitvenih kapac-
itetah. Poleg številnih možnosti za rekreacijo in aktivno 
preživljanje prostega časa so leta 2000 zgradili tudi 
igrišče za golf z 9 luknjami in na ta način ponudbo te 
butične destinacije približali tudi golfskim navdušencem.
Pri Amonu se ukvarjajo tako z ekološko pridelavo kot 
predelavo. Ekološko noto dodajajo v vsa svoja po-
dročja. Restavracija Amon je prva certificirana ekološ-
ka restavracija v Sloveniji. V sobah je notranja oprema 
(laki, barve) na ekološki osnovi, uporabljajo najkvalitet-
nejšo posteljnino z antibakterijskimi ali ekološkimi pol-
nili, ekološka pralna sredstva so primerna za astmatike, 
alergike in goste z dermatološkimi težavami... vse v ko-
rist boljšega počutja gostov in pozitivnega učinka na nji-
hovo zdravje.
Z golf igriščem, odlično kulinariko in nastanitvami ter 
ekološko predelavo so zaokrožili zgodbo v odličen pa-
ket, kjer golfistom nudijo nočitev, hrano in igranje gol-
fa. Nudijo 3x polpenzion s 4 dnevi igranja golfa za 180 
€ na osebo. Poleg vsega naštetega si lahko v Olimju 
v primeru neprimernega vremena privoščite razvajan-
je v termah Olimia, obisk samostana Olimje, čokolad-
nice Syncerus, Jelenovega grebena, Pivovarne Haler, 
Koče pri čarovnici... Poleg tega je Olimje prepleteno z 
označenimi pešpotmi in kolesarskimi potmi. Skratka - v 
Olimju se počne marsikaj in to v neokrnjeni naravi in ob 
vrhunski ponudbi. Le priti je potrebno na Kozjansko... za 
ostalo poskrbijo Amonovi.

Kako ste prišli na idejo za izgradnjo golf igrišča? (In, ali 
ste že prej igrali golf ?)

Oče je s takratnim vodstvom term Olimia v Avstriji videl 
podoben concept. Kraj/vas z zdraviliško ponudbo in golf 
igriščem. Ker sta Olimje in Podčetrtek že bila turistična 
destinacija z neokrnjeno naravo, ki nas obdaja, je korak 
bil skoraj logičen.

Katera je vaša ciljna skupina golfistov? 

Prevladujejo slovenski golfisti… njim sledijo golfisti s 
Hrvaške, iz Avstrije in Italije… vedno več pa nas obisku-

jejo tudi golfisti iz Anglije in Rusije. Ker gre za turistično 
destinacijo, je zato populacijo mešana, vsekakor pa pre-
vladujejo “turistični” golfisti nad “lokalnimi”.

Kakšna je vaša vizija nadaljnjega razvoja vaše celotne 
turistične dejavnosti?

Dvigovanje kakovosti storitev. Definitivno želimo dela-
ti na kvaliteti in na kvantiteti. Zelo samozavestno lahko 
trdim, da smo verjetno ena najboljših, če ne najboljša 
destinacija glede na razmerje med ponudbo in ceno. 
Skratka, pri nas za ceno dobite več kot pričakujete. In to 
venomer nadgrajujemo.
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Aleš je sicer tudi sam dober golfist, HCP 16. Ob vseh 
obveznostih si žal le redko privošči dobro partijo golfa 
s prijatelji, pa kljub temu še nekaj vprašanj na to temo.

Tvoja asociacija ob besedi golf?

Pri meni gre za harmonijo sprostitve, narave, uživanja, 
druženja in miru. Ker sem bolj adrenalinski tip človeka, 
ne jemljem golfa primarno kot izziv, temveč kot spros-
titev, druženje ter sekundarno kot šport.

Kdaj si se spoznal z golfom in kaj te je pri tem najbolj 
navdušilo?

Leta 1999 se je oče s prijatelji vrnil z golfskega tečaja, 
ki so ga opravili na enem od delujočih golf igrišč. Ker je 
bilo naše golf igrišče še v gradnji, so postavili na zeml-
jo umetno travo in udarjali žogice s tega mesta. Lahko 
rečemo - improviziran driving range. Sam sem takrat bil 
v najstniških letih. Košarka, deskanje na snegu, surfanje, 
karate, atletika, motorji, ipd… to so bili takrat moji športi 
in na pamet mi ni prišlo, da bi igral golf. Bolj kot je bilo 
adrenalinsko, boljše je bilo. Šport je bil moja prioriteta 
in česarkoli sem se lotil, sem bil vedno zelo vztrajen... 
takšni pač Kozjanci smo… zategli, bi pri nas rekli. Skrat-
ka, očetova ekipa mi je ponudila, da udarim eno žogico. 
Najprej sem okleval, potem pa sem poizkusil. Nikoli ne 
bom pozabil občutka, ko sem izvedel svoj prvi udarec 
in ko svojo prvo žogo poslal kakšnih 150 m daleč, kar je 
za začetnika zelo dobro. Fenomenalen občutek, ki se je 
kmalu končal, naslednja je bila samo kakšnih 30 m. Po-
tem mogoče deseta žoga spet super in tako dalje. Oče 
in ekipa so šli na pozno kosilo, jaz pa sem ostal na tisti 
blazini pozno v noč. Nikakor mi ni bilo jasno, kako enkrat 

lahko zadanem dobro in drugič tako slabo. In hotel sem 
vedno imeti ta dober občutek, ko človek dobro zadane 
žogico. S tistim dnem me je golf zasvojil. Sedaj je evforija 
pojenjala, a še vedno se soočam z golfom kot izzivom. 
Enkrat da, drugič vzame. Zelo nepredvidljiv šport in zato 
mi je tako zanimiv. 

Kako izgleda tvoj idealen dopust?

Kjerkoli najdem sinergijo naslednjih sestavin: narava, 
mir, dobra hrana in pijača, šport, glasba.



Nagradna igra: 2x Golf paket 2+1 za 2 osebi. Z� rebanje bo 31.5. in 31.8.
Za sodelovanje pri nagradni igri pošljite email na info@amon.si z pripisom „Nagradna igra“.

Olimje - Zlata
vas Evrope 2009

Prva 
Bio restavracija
v Sloveniji

#2 Bed & Breakfast
hotel v Sloveniji 2017

www.amon.si    info@amon.si      +386 3 818 24 80     Amon, Olimje 24, 3254 Podčetrtek, Slovenija   |  | |   

Golf Paket  „2+1“

Paket velja kot 2x polpenzion med vikendom (pet-ned) ali za isto ceno 3x polpenzion med tednom
(ned-sre,	pon-čet, tor-pet) z neomejeno golf igro.  Izbira je vaša.

Sezona A:
180,00€ na oseboA Sezona B:

195,00€ na oseboB Sezona C:
210,00€ na oseboC

Doživite naravo z golfom v Olimju

2x (vikend) oz. 3x (med tednom) polpenzion v penzionih Natura Amon kategorije samopostrežni	zajtrk s povdarkom
na ekoloških jedeh, kosilo ali večerja v restavraciji Amon neomejena golf igra	v	času	koriščenja penzionov 10% popust

pri nakupu kart za kopanje v termah Olimia (Aqualuna, T ermalija,  Sotelia)

-10%

B A B A B A B A B A Bseason: A B C B A B A B A B C

01. 01 07. 01 17. 03 18. 03 19. 04 22. 04 25. 04 05. 05 07. 06 09. 06 21. 06from: 23. 06 02. 08 10. 08 19. 08 01. 09 25. 10 03. 11 07. 12 08. 12 24. 12 27. 12

06. 01 16. 03 17. 03 18. 04 21. 04 24. 04 04. 05 06. 06 08. 06 20. 06 22. 06to: 01. 08 09. 08 18. 08 31. 08 24. 10 02. 11 06. 12 07. 12 23. 12 26. 12 1. 1.2020
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SPROŠČENO
KAMORKOLI

Sklenite ekskluzivni paket XXL MILIJON z višino 
kritja v vrednosti kar enega milijona evrov.

Za sproščena potovanja sklenite zdravstveno 
zavarovanje za tujino z medicinsko asistenco. 
Sebi in svojim najbližjim boste zagotovili dodatno 
varnost v primeru nujnih zdravstvenih težav in kritje 
morebitnih stroškov zdravstvenih storitev, ki bi ob 
tem nastali. 
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