
 

 

 

SPLOŠNO 

 Igrišče je odprto vsak dan. 

 Vstop na vadišče je dovoljen samo ob PREDHODNI REZERVACIJI na spletni strani 

https://www.supersaas.com/schedule/GOLF_VELENJE/Golf, ki jo igralec vpiše sam. Drugih 

načinov rezervacije (telefon, ipd.) ni predvideno. Brez rezervacij je vstop na vadišče 

prepovedan! 

 Z oddajo rezervacije za igro na 6 luknjah se igralec zaveže, da bo poravnal igralnino! 

Brezplačna odpoved je možna najmanj 24 ur pred načrtovano igro. V primeru bolezni oz. drugih 

opravičljivih razlogov se igralnina ne obračunava, tudi če je odpoved v manj kot 24 urah. 

 

NAVODILA ZA REZERVACIJO 

S klikom na https://www.supersaas.com/schedule/GOLF_VELENJE/Golf se vam odpre koledar za 

tekoči teden, kjer so tudi vidni prosti termini/dnevi. S klikom na puščici se lahko prestavljate med 

posameznimi tedni. 
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Ko izberete željeni datum in termin za igro, se s kurzorjem miške postavitev na ustrezen datum in uro. 

Z levim klikom na miško se vam bo odprlo pogovorno okno prikazano spodaj.  

 

1. V vrstici Kdaj najprej preverite datum in čas začetka igre in ga po potrebi ponastavimo. Čas 

konca je pred nastavljen (največ 3 ure) in ga ni možno nastavljati. 

2. V vrstico Polno ime vpišete priimke vseh igralcev v flightu (npr. Woods, McIlroy …). 

3. V vrstico E-pošta vpišete e-naslov osebe, ki je opravila rezervacijo. 

4. V vrstici Golf, iz spustnega seznama izberete začetno luknjo (F1 do F6). Ob istem terminu je 

dovoljenih največ 6 flightov. 

Ko ste izpolnili vse potrebne podatke v pogovornem oknu, s klikom na Ustvari Rezervacija potrdite 

vašo rezervacijo. Pred potrditvijo preverite vse podatke! Brisanje rezervacije ni mogoče s strani 

uporabnikov, ampak samo s strani administratorja. V kolikor pride do napačne rezervacije nas 

obvestite na mail info@golf-velenje.si.   

 

IGRIŠČE 

 Začasno je urejenih 6 igralnih lukenj. 

 Čas igranja je omejen na 3 ure. 

 Število oseb v flightu je omejeno na 2 osebi (lahko do 4, če so iz istega gospodinjstva). 

 Sočasno je lahko 12 oseb (6 flightov) na igrišču. 

 

CENE in PLAČILO 

1. Cena igranja za člane 5 €. 

2. Cena igranja za nečlane 7 €. 
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3. Cena igranja za upokojence 3 €. 

4. Plačilo za igranje pobere Alojz Benetek oz. oseba, ki da ključ za odpiranje vadišča. 

5. Ključi za vadišče so: 

a) Alojz Benetek – 041 850 959 

b) Podjetje Promel d.o.o. – Lampret Tone – 041 627 764 (Koroška cesta 48A, na križišču, 

ko zavijete na vadišče) 

c) Zdenko Lah – 041 648 129 

d) Slavko Korenič – 070 170 170 

e) Franc Višner – 031 243 573 
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