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Dnevni red 

in obravnava 

 

1. Poslovnik o delovanju UO in razdelitev vlog v delovanju UO 

Člani upravnega odbora in predsednica nadzornega odbora so obravnavali osnutek poslovnika o 

delovanju UO in predlagali spremembe in dopolnitve. Dopolnjeni poslovnik bo OU obravnaval in 

predvidoma potrdil na naslednji seji UO. V sklopu te točke je bil sprejet tudi sklep o sejnini UO. 

 

2. Imenovanje člana UO v  Mandatno-volilno komisijo  

Ker se je članom UO in predsednici NO porajal dvom glede združljivosti funkcij, je bil izglasovan 

sklep, da UO na naslednji redni letni skupščini kluba predlaga spremembo statuta glede sestave 

mandatno-volilne komisije. 

 

3. Pregled finančne situacije 

Predsednik kluba F. Šašek je UO seznanil s finančnim in materialnim stanjem kluba. 

UO ugotavlja, da je finančno stanje dobro in bo realizirano v skladu s planom. 

 

4. Pregled in potrditev odločitev predsednika med dvema sejama 

Višina sredstev o katerih lahko odloča predsednik  brez soglasja UO je določena v Pravilniku o 

finančno-materialnem poslovanju.  

Sprejet je bil sklep, da predsednik kluba na vsaki seji poroča o finančnem in materialnem stanju 

kluba in večjih postavkah med obema sejama. 

 

5. Razno 

a. Pregled in dogovor glede sklenitve pogodbe z Golfy d.o.o. 

UO je sprejel nekaj dopolnitev pogodbe in pooblastil predsednika, da podpiše tako 

dopolnjeno pogodbo 

b. Priprava poročila za MO in izdaja zahtevka za prvi del izplačila 

Poročilo in zahtevek pripravi Anja Kirn Hrovat 

c. Problematika klubskega prostora 

UO trenutno ne najde druge ustrezne in cenovno sprejemljive rešitve, kot da se ob privolitvi 

predsednika, arhiv kluba in materiali še naprej hranijo pri njemu doma.  

d. Skupščina GZS 

Predsednik je seznanil člane kluba z materiali za skupščino. Člani UO so se strinjali in 

pozdravili dejstvo, da je v ekipi, ki bo vodila GZS, tudi predsednik našega kluba. 

e. Nadzorni odbor 

Predsednik je UO seznanil z zapisnikom Nadzornega odbora in dogovoru članov NO o 

imenovanju predsednice ga. Mire Retelj. 

 

Zapisnik seje in materiali se nahajajo v arhivu kluba, člani kluba si jih lahko ogledajo po predhodni 

najavi pri predsedniku kluba. 
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