
 

 

Izvleček iz zapisnika 3. seje UO, 22.8.2016  
Golf klub Grad Otočec 
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Dnevni red  

in obravnava 

 

Na sestanku sta bila poleg predsednice NO prisotna tudi Matjaž Lavrih in Omer Demirovič iz Golfy 

šole golfa.   

 

1. Pregled in realizacija sklepov UO 

UO je ugotovil, da so sklepi predhodnih sej izvedeni ali v fazi izvajanja in potrdil zapisnik 

predhodne seje UO. 

 

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. Organizacija turnirjev 

 Dogovor in razdelitev zadolžitev članov UO in Golfy glede organizacije NM Open 2016  in 

otroškega turnirja (dogovor z igriščem, pokali, nagrade,…). Člane GKGO se pozove k 

aktivnemu iskanju priložnostnih nagrad na turnirjih kluba. 

 Golfy šola golfa bo v jeseni v dogovoru z igriščem in ob pomoči GKGO organizirala turnir 

za začetnike. 

 Turnir za pokal predsednika bo 24.9.2016. Razdeljene so zadolžitve glede izvedbe. 

 Zaključni turnir bo 1.10.2016 . GKGO bo na zaključnem turnirju podelil pohvale in 

priznanja zaslužnim članom kluba, in sicer največ en naziv častnega člana, največ eno 

plaketo in največ 3 pohvale. Član UO D. Dular bo pripravil poziv članom, da predlagajo 

kandidate za pohvale in priznanja s kratko obrazložitvijo. Člani UO bodo pridobili ideje 

s strani oblikovalcev za nagrado zaslužnemu članu, ki bi jo podelili na zaključnem turnirju. 

 GKGO bo v bodoče po potrebi pridobil zunanjega izvajalca za izvedbo večjih klubskih 

dogodkov. 

 

4. Predstavitev aktivnosti šole golfa na OŠ_2016-2017 

 Golfy šola golfa bo tudi šolskem letu 2016/2017 organizirala in vodila vadbo golfa po 

osnovnih šolah, klubsko vadbo za otroke in odrasle v dogovoru s klubom. 

 O. Demirovič in M. Lavrih (Šola golfa) bosta pripravila spisek opreme, ki bi bila potrebna 

za izvajanje vadbe v OŠ in klubske vadbe za otroke in ga posredovala predsedniku kluba. 

Predsednik kluba F. Šašek bo poskušal na Golf zvezi Sloveniji dobiti dodatno opremo za 

vadbo na osnovnih šolah. 

 

5. Razno 

 GKGO plača udeležbo predstavnicam kluba na zaključnem turnirju Audi Eclectic. 

 O nabavi opreme za tekmovalce (majice, kape) se odloča ob koncu leta glede na 

razpoložljivo finančno stanje. 

 UO poziva igrišče na Otočcu, da jesensko sezono obogati z več družabnimi turnirji  

 

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

najavi pri predsedniku kluba. 

 

Izvleček pripravil: Dušan Dular 


