Izvleček iz zapisnika 2. seje UO, 8.7.2016
Golf klub Grad Otočec

Dnevni red
in obravnava
1. Pregled in realizacija sklepov UO
Sklepi predhodne seje so bili rezlizirani
2. Pregled finančno- materialnega stanja
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.
3. Pregled finančno- materialnega stanja
Predsednik kluba Franc Šašek je seznanil člane UO in predsednico NO o višini dnevnic in
kilometrine v letu 2016 ter predstavil obrazec potnega naloga. Dnevnica in kilometrina se izplačuje
v skladu s priporočili za leto 2016 in na podlagi »Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, URL 140/2006 in URL 76/2008.
Predsednici NO, ki je vabljena na seje UO, se izplačuje sejnina v višini sejnine članov NO.
4. Potrditev poslovnika o delovanju UO
UO je sprejel Poslovnik o delovanju UO. UO zadolži članico UO Anjo Kirn Hrovat, da pripravi
čistopis Poslovnika o delovanju UO in Statuta Golf kluba Grad Otočec v skladu s pripombami UE
ter uredi zadeve na UE v čim krajšem času.
5. Dogovor o organizaciji turnirjev
 Z golf igriščem se dogovorimo o izvedbi turnirja NM Open.
 Ob robu tega turnirja dne bo s pomočjo šola golfa Golfy organiziran poseben turnir za
otroke.
 Z igriščem in šolo golfa se dogovorimo za poseben turnir za golfiste začetnike.
 Predsednikov turnir 23.7. se prekvalificira v klubski. Za klubsko lestvico se v dogovoru z
igriščem uvede dodaten termin za Predsednikov turnir v septembru.
6. Razno
a. 1. seja predsedstva GZS
Predsednik je člane UO seznanil z materiali obravnavnini na 1. seji predsedstva GZS
b. Udeležba na državnem individualnem in ekipnem prvenstvu
Člani UO so se strinjali, da se prijavi moška ekipa v sestavi Peter Levak, Aljoša Kafol in Jan
Zupančič. Vodjo članskih ekip in članico UO Anjo Kirn Hrovat so zadolžili, da poskuša
sestaviti tudi žensko ekipo, ki bi lahko z dobrim rezultatom zastopala klub, drugače pa se
prijavi le mladinko Veroniko Levak na individualno prvenstvo. Klub bo kril stroške
štartnine in igralnine.
c. Skupščina GZS
UO se je seznanil z nastalo situacijo pri izvajanju klubskega tekmovanja Audi Eclectic in
zadolžil članico UO Milico Korošec, da skupaj z vodjo tekmovanja Audi Eclectic razrešijo
nastalo situacijo.
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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