Izvleček iz zapisnika 9. seje UO, 24.1.2019
Dnevni red in obravnava

Golf klub Grad Otočec

1. Pregled in realizacija sklepov prejšnjih sej UO GKGO
Sklepi so bili realizirani, z izjemo pogodbe z igriščem, ki je v fazi usklajevanja za sezono 2019.
2. Pregled in potrditev poročila za leto 2018
Člani UO so se v pripravljenem gradivu za sejo UO seznanili s celotnim poročilom, vključno s finančnim
poslovanjem. UO ugotavlja, da je plan za leto realiziran z izjemo izvedbe nekaterih klubskih dogodkov zaradi
premajhnega števila prijavljenih.
Sklep 2.1. Potrdi se Poročilo dejavnosti GKGO za leto 2018.
3. Pregled in potrditev plana in pravil GKGO za leto 2019
Sklep 3.1: Golfy d.o.o bo nabavil notranji simulator golfa. GKGO bo prispeval sredstva v višini 1000 € v
obliki donacije. V donacijski pogodbi se opredelijo način reklamiranja kluba in ugodnosti, ki jih bodo pri
uporabi simulatorja deležni klub in člani kluba.
Sklep 3.2: Če posamezniki sestavijo ekipo za MID AM pokalno tekmovanje, jih bo klub podprl tako, da bo
ekipo prijavil in plačal prijavnino za MID AM, startnino in igralnino za posamezen krog pa plačajo sami.
Sklep 3.3: Plan in pravila GKGO za leto 2019 se z navedenimi dopolnitvami v celoti potrdijo. Plan in pravila
GKGO za leto 2019 so priloga zapisnika.
4. Članstvo v klubu
Trenutno stanje članstva v klubu je 204 članov s plačano članarino za leto 2018. Začelo se je plačevanje
članarine za leto 2019. V skladu s statutom društva bo od skupščine kluba naprej evidenca aktivnega članstva
vodena na osnovi plačane članarine za leto 2019. Vsi člani kluba morajo obnoviti oz. podpisati novo izjavo o
članstvu, ki je v skladu z evropsko GDPR uredbo. Člani kluba so o tem že obveščeni.
5. Dogovor za skupščino GKGO
Skupščina kluba bo v zadnjem tednu februarja, 27. ali 28.2, odvisno od razpoložljivosti dvorane v hotelu
Šport Otočec. Začetek skupščine bo ob 18. uri.
Sklep 5.1.: Vabila na skupščino se pošlje članom do konca januarja, materiale za skupščino pa do 8.2.2019.
6. Aktualna problematika
a) Nezadovoljstvo članov ob dvigu cen letnih kart za sezono 2019
GGO (Golf Grad Otočec) je z novo politiko cen seznanil najprej vodstvo GKGO. Vodstvo kluba (predsednik in
podpredsednik) sta spogajala boljše pogoje od prvotnih v smislu odstotkovnih popustov, niso pa bile s strani
GGO sprejete pobude za dodatna znižanja do izvedbe najavljenih izboljšav na igrišču, infrastrukturi in
kompetentnosti osebja na igrišču. Po objavi cen letnih kart članom GKGO je bilo na klub naslovljenih veliko
mnenj in pripomb članov GKGO. Klub je izvedel anketo med člani glede nadaljnjega članstva v GKGO in
namena o ponovnem nakupu letne karte pod novimi cenami. Preko 50 % odzivov na anketo, ki kaže na cca 25
% znižanje števila članov v GKGO in 60 % znižanje števila kupljenih letnih kart je zaskrbljujoč, zato je
vodstvo kluba s tem seznanilo člane GKGO in vodstvo GGO s predlogom o dodatnem znižanju letnih kart,
dokler se obljube o izboljšanju stanja ne izvedejo. Odziv s strani GGO je bil negativen in s tem je bilo članstvo
seznanjeno. Po tej odločitvi s strani nekaterih članov prihajajo pritiski na vodstvo kluba, da se skliče izredna
skupščina, na kateri se bi odločalo o zamenjavi domicilnega igrišča kluba in v primeru nasprotovanja vodstva
kluba, tudi o zamenjavi vodstva kluba.
Sklep 6.1
• UO potrjuje dosedanje postopke, ki sta jih za razrešitev in razjasnitev nastale problematike do sedaj izvajala
predsednik in podpredsednik kluba, kot pravilne;
• Posamezni člani se bodo odločali, ali še naprej ostanejo člani GKGO z domicilom na Otočcu, ali pa se
odločijo drugače.
• UO kluba je odločno proti izvajanju vsakih aktivnosti v smislu sklepanja o spremembi domicilnega igrišča
kluba. Domicilno igrišče je zapisano v statutu kluba. O taki zahtevi se ne bo odločalo na redni skupščini
kluba, ki bo konec februarja.
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• Izredno skupščino kluba ima pravico zahtevati tretjina članov GKGO na način, ki je v skladu s statutom
kluba. Ko oz. če bodo izpolnjeni pogoji za sklic izredne skupščine z namenom menjave domicilnega igrišča,
bo sedanji UO nepreklicno odstopil.
b) Obeleženje 20 letnice kluba
Sklep 6.2:
• Klub bo skupaj z igriščem obeležil 20-letnico kluba in 10 let igrišča z 18 luknjami.
• Slavnostni turnir bo v soboto, 22. junija, z zaključkom v gradu Otočec.
• Na dogodek bodo s strani kluba vabljeni ustanovni člani kluba, predstavniki GZS, predsedniki sosednjih in
prijateljskih klubov, sponzorji, predstavniki lokalne politike in drugi. Predloge vabljenih pregledajo in
dopolnijo člani UO.
• Na dogodku bodo podeljeni dve plaketi in priznanja zaslužnim članom za uspešno delovanje kluba. Člani
kluba bodo pozvani za dajanje predlogov za priznanja.
• UO bo po skupščini imenoval posebno ekipo za pripravo gradiva o 20-letnem delovanju kluba. Gradivo bo
namenjeno za pripravo prireditve in objavo na spletni strani kluba. Posebnega tiskanega biltena ne bomo
izdajali.
• Predsednik in podpredsednik kluba se dogovorita za pomoč pri oblikovanju gradiva in vodenju slavnostnega
dogodka.
Zapisnik seje in materiali se nahajajo v arhivu kluba. Člani GKGO si jih lahko ogledajo po predhodni najavi pri
predsedniku kluba.
Izvleček pripravil: Dušan Dular

2 od 2

