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1. Pregled in realizacija sklepov UO 

Sklepi predhodnih sej so bili realizirani (potrditev statuta na UE, turnir začetnikov, izterjava 

dolgov). V izvajanju so še sklepi glede predlogov za priznanja in nagrade ter nabave opreme za 

izvajanje klubske vadbe in vadbe v OŠ.  

 

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. Priprava poročila za leto 2016 

Predlog poročila za leto 2016 in načrt dela za leto 2017 bo UO pripravil do konca februarja 2017. 

UO pozove tekmovalce (A. Kafol, J. Zupančič in V. Levak), da pripravijo poročilo o tekmah in 

dosežkih ter fotografijah v klubskih majicah v skladu s postavljenimi pravili za leto 2016. Prav tako 

se pozove vodje ekip in lig, da pripravijo poročilo (seniorke, seniorji, člani, Audi eclectic, cvičkova 

liga). 

 

4. Priprava plana za leto 2017 
V letu 2017 uvedemo serijo družabnih klubskih turnirjev, ki bi potekali enkrat na mesec (cca. 7 

turnirjev). Poleg teh turnirjev bo GKGO organiziral predvidoma še 5 turnirjev za HCP (otvoritveni 

turnir, Odprto prvenstvo NM, predsednikov turnir, prijateljsko srečanje in zaključni turnir). 

Preverijo se možnosti vključitve golfa v Delavske športne igre in v Športne igre upokojencev. 

 

5. 5. Sodelovanje GKGO in igrišča GGO 

Direktor golf igrišča je UO seznanil o terminih klubskih dogodkov, o načrtovanih dogodkih v 

sezoni 2017, o letnih kartah na igrišču ter o neprimernem obnašanju igralcev na igrišču v sezoni 

2016. Družabni turnirji bodo organizirani ob nedeljah, Cvičkova liga bo potekala ob sredah, 

seniorska liga ob ponedeljkih ter klubski turnirji za HCP ob sobotah. Prvi turnir je otvoritveni turnir 

GKGO, ki je planiran 1. 4. 2017. 

 

6. Članstvo v klubu 

V letu 2016 ima GKGO 181 članov in od tega 33 novih. UO je razpravljal o strategiji in aktivnostih 

za pridobivanje novih članov. V sodelovanju s Šolo golfa Golfy se pripravi plana promocij golfa za 

leto 2017.  

Vse člane, ki niso plačali članarine 3 leta in več se obravnava kot neaktivne člane. GKGO obvesti 

in pozove neaktivne člane, da se aktivno vključijo v klubske aktivnosti ter plačajo članarino 2017. 

 

7. Šola golfa, vadba otrok, mladine in članov 

Anja Kirn Hrovat je predstavila poročilo o vadbi otrok v OŠ, klubskih treningih otrok in mladine ter 

članov. UO je razpravljal o pripravi pravil za tekmovalce na uradnih tekmovanjih v letu 2017 ter o 

pogodbi, ki jo bo sklenil tekmovalec in v kateri bodo določene njegove pravice in obveznosti. 

 

8. Ideja o »indoor vadbenem centru za golf« 
F. Šašek je predstavil idejo ter o trenutni situaciji glede realizacije ideje. 

 

9. Razno: GKGO bo organiziral enodnevni golfski izlet v Padriče ali Gradež.  

 

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 


