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Navodila za uporabo online sistema za rezervacije 

Da bi vam omogočili lažjo rezervacijo termina na CUBO golf igrišču in pregled vaših rezervacij, 
smo s partnerjem Nexxchange vspostavili online sistem za rezervacije. 

Vsi imetniki letne karte na CUBO golf igrišču ste prejeli sporočilo s povabilom, da ponastavite 
svoje geslo in pričnete z uporabo sistema.  

V kolikor sporočila niste prejeli vas prosimo, da najprej preverite predal z vsiljeno pošto (Junk) 
ali na recepciji preverite vaš email naslov na katerega smo vam posredovali vabilo. Da boste 
lahko koristili ugodnosti vaše letne karte, ki že vključuje igralnine vas prosimo, da ne 
vzpostavljate novega profila, ampak možnost prijave preverite z recepcijo igrišča ali preverite 
informacije spodaj. 

Vaši prijatelji, ki morda niso imetniki letne karte na našem igrišču imajo prav tako možnost 
koriščenje online sistema. 

POMEMBNO! 

Sistem online rezervacij deluje na podlagi email naslova. Za uspešno uporabo online 
sistema je pomembno: 

- če ste imetnik letne karte, ne ustvarjajte novega profila. Povabilo bi morali že prejeti na vaš 
email naslov, ki ga imamo v sistemu. 

- Če ste kot imetnik letne karte ustvarili nov profil z email naslovom, ki ni enak email naslovu 
s katerim razpolagamo, vas sistem ne bo prepoznal kot imetnika letne karte. 

- Igralci, ki nimajo letne karte lahko sistem uporabljajo tako, da najprej preverijo svoj email 
naslov na recepciji in šele nato z enakim email naslovom ustvarijo svoj profil na 
https://www.nexxchange.com.  

Kako dostopam do sistema za online rezervacije? 

Dostop do sisiema za online rezervacije je na voljo na naši spletni strani www.golf-ljubljana.si. 
V zgornjem desnem kotu ali desno ob strani najdete ”okence” Book tee time.  

Kako se registriram v sistem za rezervacije? 

Ko ste na spletnem mestu www.nexxchange.com, pojdite v zgornji desni kot "Prijava" in 
vnesite e-poštni naslov, ki ga želite uporabiti za registracijo. Ko kliknete "Prijava", se začne 
postopek registracije.  

http://www.golf-ljubljana.si/
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!!Vsi igralci, imetniki letnih kart se sredi leta 2020 že prejeli povabilo za uporabo sistema na 
vaš spletni e-poštni naslov, kjer lahko preskočite postopek registracije in si s klikom na 
povezavo v sporočilu zgolj ponastavite geslo. Za več informacij preberite naslednji odstavek. 

 

Kako se prijavim v sistem za rezervacijo, če že imam geslo ali kako nastavim geslo, če sem 
imetnik letne karte?  

Pred vsako rezervacijo se prijavite v sistem. Vnesite svoj email naslov, ki naj bo enak, kot ste 
ga podali recepciji na igrišču.  

V primeru, da ne najdete povabila, ki smo vam ga poslali, lahko vpišete svoj e-poštni naslov 
in spodaj pritisnite povezavo ”Ste pozabili poštni naslov?” in ponastavite svoje geslo. Na email 
boste prijeli informacije za ponastavitev gesla. 
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Kako najdem igrišče ali rezerviram termin? 

Ko ste se registrirali ali ko ste potrdili prijavo in ponastavili geslo lahko pričnete z rezervacijo. 
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Kaj pomenijo različne barve pri rezervaciji termina (tee time)? 

Če želte rezervirati nov štartni čas, lahko v pregledu Teetime vidite označene štartne čase v 
različnih barvah: 

Oranžna: v tem obdobju je golf igrišče blokiralo začetne ure. Zato rezervacija ni mogoča. 
Morda igriše v tem terminu še ni odprto. 

Zelena (številka 1 na sliki): čas lahko rezervirate. Koliko terminov (tee time-ov) lahko 
rezervirate, lahko vidite na spodnji sliki. Na primer število 3 ponazarja, da so prosti še 3 
termini. Število 4, da so na voljo še vsa 4 mesta v flightu (terminu). 

Bela: tega štartnega časa ni več mogoče rezervirati, saj so za ta čas že registrirani 4 igralci. 

 

Številka 2 (slika spodaj): Ikona skupine prikazuje imena igralcev, ki so rezervirali termin, njihov 
HCP in domači klub. 

Številka 3: S + izberete željeni termin. Cena se bo nastavila, ko nadaljujete z rezervacijo. 
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Kako se lahko prepričam, da je moja rezervacija uspešno potrjena?  

Potrditev se bo prikazala na zaslonu. Prav tako vam bo sistem Nexxchange poslal potrditveno 
e-poštno sporočilo za vašo rezervacijo z naslednjimi podrobnostmi: 

Začetni čas, število igralcev, cena in me igrišča (glej posnetek zaslona). 
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Kako dodam soigralce? 

Preden lahko svoji rezervaciji dodate soigralce jih morate povabiti v svojo skupino. 

Ob rezervaciji dodajte email naslove prijateljev s katerimi običajno igrate in jih povabite v 
skupino. 

Vaši soigralci prejmejo povabilo in ga potrdijo. Brez, da igralci potrdijo, da se poznate jih ne 
morete dodati v svoj fliht. Prijatelje dodate tako, da izberete željeni termin. Odpre se vam 
okence Povabi prijatelje, kjer vpišete njihov email naslov v okvirček E-pošta vašega prijatelja 
in pritisnete Pošlji povabilo. (slikica spodaj) 

Ob naslednji rezervaciji bodo vidni in jih boste lahko dodali v svojo rezervacijo skupine (v 
rezervacijo flighta). 

!! Soigralce prosite, da vedno uporabljajo zgolj en email naslov za rezervacije, ki so ga pred 
tem preverili še z recepcijo! 
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Potrditev s strani vaših prijateljev je potrebna, da ne pride do zlorabe, kjer bi poljubno 
dodajali soigralce brez, da vam to dovolijo. Na ta način program prepreči, da bi rezervacijo 
opravili še za nekoga, ki morda ne želi igrati z vami ali niste z njim dogovorjeni za igranje. Vsa 
povabila vaših prijateljev lahko vidite desno zgoraj, kjer najdete ”zvonček”. Pritinete in se vam 
odpre okence s povabili, ki so vam jih poslali prijatelji. 

 

 

! Tudi zakonski partner je vaš prijatelj in ga morate dodati na enak način, da lahko opravite 
skupno rezervacijo za 2 osebi. 

  

Lahko odpovem rezervacijo? 

Da, v skladu z navodili golf igrišča, lahko rezervacijo prekličete 24 ur pred rezerviranim 
terminom. Vse svoje rezervacije si lahko ogledate in prekličete  na nexxchange.com po prijavi 
v menijsko območje "Naročila" (glejte posnetek zaslona). Desno zgoraj ”kliknete” svoje ime in 
najdete vrstico Naročila. 
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V enaki vrstci najdete tudi Nastavitve. 

Zaradi nastavitve zasebnosti, vaši osebni podatki uporabnikom niso vidni. Če želite, da vas 
najdejo tudi vaši prijatelji, v nastavitvah omogočite vidnost svojih podatkov ali si nastavite 
vzdevek. 

V nastavitvah lahko preverite tudi seznam prijateljev, ki ste jih povabili v skupne rezervacije. 

  

Kako spremenim svoje geslo? 

Odprite  www.nexxchange.com/ in v zavihku ”Prijava” (desno zgoraj) vpišete svoj e-poštni 
naslov in pritisnite povezavo ”Ste pozabili poštni naslov?” in ponastavite svoje geslo. Na email 
boste prijeli informacije za ponastavitev gesla. 

 

Vnesite svoj e-mail naslov in pritisnite  “POTRDI”. 

http://www.nexxchange.com/
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Na vaš email naslov boste prejeli sporočilo s povezavo, kjer lahko ponastavite geslo.   

 

Veselimo se vaših rezervacij.  

 


