
Úžasný golf v Slovinsku 

Slovinsko sa nachádza v južnej časti strednej Európy na križovatke hlavných európskych kultúrnych a 

obchodných ciest na ploche 20 273 km2 a má 2,05 mil. obyvateľov.  Je členskou krajinou Európskej 

únie a NATO, hlavným mestom sa stala Ljubljana. 

Na jeho území sa stretávajú Alpy, Dinárske Alpy, Panónska nížina a stredozemie. Podnebie ovplyvňuje 

na najmä hornatom teréne kontinentálne počasie. Krajina má jedny z najväčších zásob vody v Európe 

a viac ako polovicu územia pokrývajú lesy. Slovinský jazyk je jediným oficiálnym jazykom. 

Hospodárstvo  je malé, otvorené a orientované na export, zamerané na služby, priemysel a výstavbu. 

Súčasné územie bolo v minulosti súčasťou rôznych štátov, Rímskej ríše, Svätej Rímskej ríše ako aj 

Rakúsko - Uhorska. V októbri 1918 Slovinci založili po prvýkrát medzinárodne neuznaný Štát 

Slovincov, Chorvátov a Srbov, ktorý sa v decembri so srbským kráľovstvom spojil do Kráľovstva Srbov, 

Chorvátov a Slovincov. Počas druhej svetovej vojny, Slovinsko obsadili a pripojili k Nemecku, 

Taliansku, Chorvátsku a Maďarsku. Slovinsko bolo zakladajúcim členom Federálnej ľudovej republiky 

Juhoslávia. V júni 1991 sa Slovinsko oddelilo od Juhoslávie a stalo sa nezávislou krajinou. V roku 2004 

vstúpilo do NATO a Európskej únie; v roku 2007 bolo prvou bývalou komunistickou krajinou, ktorá 

vstúpila do Eurozóny; v roku 2010 vstúpilo do OECD. 

V súčasnosti v tejto malej krajine sa golfu možno venovať až na štrnástich golfových ihriskách. 

Obrovskou výhodou golfu v Slovinsku sú určite krátke vzdialenosti medzi jednotlivými golfovými 

ihriskami. Nikdy to nebude trvať dlhšie ako polhodinku, aby ste sa dostali na ďalšie golfové ihrisko. 

Golf tu nie je žiadnym novým športom, hrá sa tu dlhšie ako 70 rokov.  

Golfové ihrisko Bled je najstaršie 

a najväčšie v Slovinsku. Otvorili ho 

v roku 1937 a v súčasnosti ponúka hru 

na 27 jamkách, v roku 2011 toto 

ihrisko obsadilo 51. priečku v 100 Top 

európskych golfových ihrísk. Obe 

ihriská, 18 jamkové Kráľovské, 

s dĺžkou 6 256 m, par 73, ako aj 9-

jamkové ihrisko Jazero navrhol Donald 

Harradine. Najdlhšia jamka č. 2 pre 

pánov na  Kráľovskom ihrisku 

dosahuje úctyhodnú dĺžku 538 m. 

V súčasnosti sa na ihriskách realizujú veľké zmeny. Vzdialenosť od letiska Ljubljana: 40 km. 

www.golfbeld.com  info@golfbled.com. 

Golfové ihrisko Otočec, dĺžka 

6 189 m, par 72, sa nachádza prie 

rieke Krka, v tesnej blízkosti 

slávneho stredovekého 

hradu Otočec. Je to najdlhšie 

golfové ihrisko v Slovinsku (6 

189 m), stavali ho počas  rokov 

http://www.golfbeld.com/
mailto:info@golfbled.com


2005 a 2006 a v roku 2007 a 2008 vyhralo ocenenie najlepšie golfové ihrisko v Slovinsku. Ihrisko 

s rozlohou viac ako 75 hektárov popri rieke Krka navrhli známi golfoví architekti Peter Škofic zo 

Slovinska a Howard Swan z Veľkej Británie a obkolesujú husté lesy Dolenjska. Sezóna trvá rovnako 

dlho ako na ostatných ihriskách od marca do októbra. Vzdialenosť od letiska: 60 km. www.terme-

krka.si  golf.otocec@terme-krka.si 

Golfové ihrisko Diners Club Ljubljana, otvorené v roku 2008, s dĺžkou 5 872 m, par 72, sa nachádza asi 

10 km od Ljubljany  v dedine Smlednik pod horou Šmarna Gora. Vyznačuje sa veľkými jamkoviskami 

a odpaliskami. Hrať možno aj večer, tri jamky sú osvetlené. www.golf-ljubljana.si  info@golf-

ljubljana.si  Poplatok za hru: počas týždňa 60 eur, počas víkendu 65 eur. 

Golfové ihrisko Arboretum bolo 

otvorené v roku 1998. Má dĺžku 5 392 

m, par 72. Nachádza sa v pôsobivej 

krajine s borovicovými lesmi medzi 

rybníkmi. Ihrisko bolo rozšírené na 18 

jamiek v roku 2002. Klubový dom 

nájdeme pri jamkovisku 9. jamky pri 

umelom jazierku. Pohľad na Kamniške 

Alpy, doplnený o neďaleké Arborétum 

Volčji Potok zaručuje, že si ihrisko 

zapamätáte. Vzdialenosť z letiska: 13 

km. www.golfarboretum.si  

info@golfarboretum.si Poplatok za hru: počas týždňa 45 eur, počas víkendu 50 eur.  

 

Nový produkt od roku 2014 - Alpe 

Adria Golf Card 

Hrať golf pod južnými svahmi Álp až po 

Jadran možno počas celého roka. Ak 

máte kartu Alpe Adria Golf Card 

http://alpe-adria-golf.com/en/ potom 

si už len treba vybrať ihrisko – 

spomedzi 22 krásnych ihrísk 

v Korutánsku v Rakúsku, v Slovinsku 

a v talianskom regióne Friuli Venezia 

Giulia. Jedinečnosť troch uvedených krajín a gastronomická pestrosť v destinácii od Álp po Jadran 

ponúka zážitky, na ktoré sa len tak nezabúda. Kartu Alpe Adria Golf Card si môžete zakúpiť hru na 3, 4 

alebo 5 ihriskách.        

FAKTY:       

Ubytovanie: 

Savica Bled Hotel  info@hotelibled.com 
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Plaza Hotel Ljubljana www.plazahotel.si 

Šmarješke Toplice www.terme-krka.si  marketing.smarjeske@terme-krka.si  

Rimske Terme www.rimske-terme.si  info@rimske-terme.si 

Reštaurácie: 

Reštaurácia Grad na hrade Otočec www.terme-krka.si 

Reštaurácia Strelec skupiny Kaval na hrade v Ljubljane www.kaval-group.si  strelec@kaval-group.si 

Reštaurácia hotela Rimske Terme www.rimske-terme.si   info@rimske-terme.si 

Letecké spojenie: 

 Adria Airways ponúka priame lety z mnohých európskych destinácií. V prípade, že mienite hrať aj 

v Rakúsku a Taliansku, letieť možno aj do Klagenfurtu a Terstu. 

Miroslava Dulova, www.mdgolfphoto.com 
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