
BIRDIE BOOK LIVADA Golf Course 

Prva luknja PAR 4 je najlažja med vsemi, saj je 

kratka z enim bunkerjem na igralnem polju, 

dvema bunkerjema ob vstopu na zelenico ter 

nezahtevno zelenico. Služi za ogrevanje, dober 

rezultat pa je lahko vzpodbuda za prijetno in 

uspešno igro. 



 Druga luknja PAR 4 je zahtevna. Za 

prvi udarec je dovolj široka, da se lahko 

igra “na polno”. Ker se igralno polje deli 

na dva dela, prečka ga potok, je 

najzahtevnejši drugi udarec, saj se je 

potrebno odločiti, ali igrati čez, seveda 

odvisno tudi od dolžine prvega udarca. 

Zelenica je enostavna brez bunkerjev. 
 

 



Igralno polje luknje številka 3 — PAR 4 

zavija rahlo v levo. Potrebna je točnost pri 

udarcu z odbijališča, saj se vzdolž levega roba 

razteza gozd s potokom, na desni strani pa je 

blizu vodna ovira in trije bunkerji. Zelenico 

prav tako obdajajo tri peščene ovire. 

 



Za dosego zelenice četrte luknje — PAR 3 je 

potrebno udariti čez ribnik, do katerega se spušča 

tudi nabrežina pred zelenico. Na jeziku kopnega 

je urejena drop cona. Zelenica je lepo oblikovana, 

levo in za njo se nahajata bunkerja. 



Igralno polje pet – PAR 4 je dovolj široko za 

pogumen začetni udarec, vendar se lahko 

žogica kaj hitro znajde v eni od treh peščenih 

ovir na sredini igralnega polja. Zelenica je 

rahlo dvignjena in brez bunkerjev. 



 Šesto igralno polje — PAR 4. Z uspešnim prvim 

zamahom lahkotno premostimo kanal, ki 

diagonalno prečka igralno polje. Na levi strani 

polja ter za zelenico se nahajajo visoka drevesa. 

Zelenica je dvignjena, rahlo nagnjena, “ščiti” jo 

globoka peščena ovira. 



Sedma luknja — PAR 4 velja za srednje 

zahtevno. S prvim udarcem je potrebno 

udariti cca 230m, da lahko z drugim 

napadate zelenico. Zaključek luknje krasi 

prelepa fontana z vodometom, za katerim 

se razprostira rahlo nagnjena zelenica.     

 



Osma luknja — PAR 3 velja za dinamično in 

zanimivo. Na obeh straneh udarjališča ležita 

biotopa. Z uspešnim začetnim udarcem se 

lahko žogica znajde na lepo oblikovani 

zelenici, obdani s peščenimi ovirami.  



Prava posebnost igrišča je igralno polje št. 9 — 

PAR 5, ki velja s skoraj 600 metri za najdaljšo 

luknjo v Sloveniji in tem delu Evrope. Prva 

tretjina polja je dokaj široka, v nadaljevanju 

se opazno zoži in rahlo zavije na levo. Srednje 

velika zelenica ni zahtevna, krasi jo manjša 

peščena ovira. 



 Deseta luknja — PAR 5 velja za 

zahtevnejšo. Dober začetni udarec premosti 

prečni kanal in doseže širši del razgibanega 

igralnega polja. Igro na zaključnem predelu 

dodatno otežuje velika peščena ovira v 

obliki deteljice ter fontana, ob kateri leži 

lepo oblikovana zelenica 



Odbijališče enajste luknje — PAR 4 se nahaja v 

bližini lične hišice na golfskem vadišču. Ob prvem 

udarcu je potrebno paziti, da žogica ne uide v “out” 

na levi strani igralnega polja. Za nekoliko višje ležečo 

zelenico teče potok, pred njo pa je peščena ovira. Pri 

drugem udarcu je potrebno upoštevati tudi na desni 

strani ležeči biotop.  



Dvanajsta luknja PAR 5 je med krajšimi. 

Dober rezultat je odvisen predvsem od prvega 

udarca. Od igralnega polja deli moške dva, 

ženske pa en potok, ter ožina, ki jo oblikujejo 

visoka drevesa z obeh strani. Po uspešnem 

prvem udarcu se igralno polje odpre, s tem pa 

se ponuja možnost za dosego dobrega 

rezultata. Zelenica je srednje zahtevna in lepo 

oblikovana. 



Trinajsta luknja PAR 4 je zbir številnih 

vzdolžnih in prečnih nižjih konfiguracij, kar 

zaradi neravnega terena otežuje predvsem 

drugi udarec. Igralno polje je nadpovprečno 

široko, zelenica spada med zahtevnejše. 



Štirinajsta luknja PAR 4 se vzpenja na brežino, 

zavije v levo in se spusti do zelenice. Prvi udarec 

mora biti dovolj dolg, da doseže vrh in dovolj točen, 

da se izogne dveh bunkerjev na notranji strani 

igralnega polja. Če se to ne zgodi, je dober rezultat 

predvsem posledica sreče. 



Sledi luknja petnajst PAR 3, ki velja za eno 

najzanimivejših. Na desni strani jo spremlja idiličen, 

nekaj metrov nižje ležeči ribnik. Igralno polje se 

nagiba proti vodi, zelenica pa proti obijališču. 

Zelenico, ki je nekoliko manjša po obsegu in obdana 

s številnimi bunkerji, lahko doseže s prvim udarcem 

tudi povprečen igralec. 



Na luknji šestnajst PAR 4 s povprečnim udarcem 

presežemo vodo oziroma ribnik. Ker se luknja na 

brežini lomi v levo, tudi nadpovprečno dolgi udarec ni 

koristen. Igralno polje se nato spušča proti zelenici, tik 

za njo pa se nahaja voda oziroma biotop. 



Sedemnajsta luknja PAR 3. Med odbijališčem in 

zelenico je brežina, ki zakriva zelenico in bunkerja 

pred njo. Prav zaradi tega je ta luknja drugačna od 

večine drugih kratkih igralnih polj. Igralec z 

odbijališča vidi le zastavico na zelenici, pred katero sta 

z obeh strani peščeni oviri. 



Osemnajsta luknja PAR 5 je srednje dolga, v drugi 

polovici zavija rahlo v desno. Najzahtevnejša je 

ožina, sestavljena iz biotopa na levi ter 

zahtevnejšega peska na desni strani, ki se nahaja ob 

koncu prvega udarca. Drugi udarec je manj 

zahteven, saj je igralno polje dovolj široko. 

Zelenica je večja, precej dvignjena in velja za bolj 

zahtevno. 


