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1. Pregled in realizacija sklepov prejšnjih sej UO GKGO 
Člani UO so se dogovorili o izvedbi sklepov, ki še niso v celoti realizirani.:  

o Predloge za oblikovanje pohval in priznanj bo UO pripravil do septembra;  
o Nadaljujejo se aktivnosti glede vključitve golfa v Delavsko športne igre. Po enakem principu 

se pripravi se koncept in predlog vključitve golfa v Športne igre upokojencev, katerega bo 
GKGO posredoval na Golf zvezo Slovenije. 

o GKGO se bo namesto nabave opreme za klubsko vadbo za Golfy d.o.o. dogovoril o obliki 
sodelovanja na področju izvajanja klubske vadbe v zimskem času. 
 

2. Pregled finančno- materialnega stanja 
o UO se je seznanil s trenutnim finančno materialnem stanjem in s poročilom v prvi polovici leta 

2017. Pridobivanje sredstev iz razpisov in od sponzorjev poteka v skladu s pričakovanji. 
o Izvaja se poročanje o porabi sredstev pridobljenih v razpisih. 

 
3. Članstvo v klubu 
o Do danes je članarino plačalo 190 članov od tega 23 novih, kar je primerljivo z vsakoletnim 

trendom. V GKGO je prestopilo nekaj članov iz drugih klubov.  
o UO pozove člane GKGO, da z nakupom darilnih bonov za akcijo «SLO igra golf« pripomorejo k 

povečanju članstva v klubu. 
 

4. Dogovor o organizaciji tekmovanja »Odprto prvenstvo NM« 
o Odprto prvenstvo NM bo potekalo 2.9.2017. Termin je potrjen in pokali so nabavljeni. 
o GKGO se dogovori z Golfy d.o.o., da bo sočasno organiziral tekmovanje za otroke. 
o Sprejete so zadolžitve glede izpolnjevanja sponzorskih pogodb na turnirju. 
o Vsi prisotni poskrbijo za promocijo dogodka. 
 

5. Šola golfa, vadba otrok, mladine in članov 
Pokalna tekmovanja so v polnem teku in se jih ekipe redno udeležujejo. Klubsko vadbo otrok, 
mladine in članov izvaja Golfy d.o.o. in redno poteka. Ena izmed prioritet je pridobitev čim več 
otrok v klubsko vadbo. 
 

6. Poročilo s posveta predsednikov klubov in skupščine GZS 
o Prisotni so razpravljali o predlogu GZS o povišanju članarine iz 35 EUR na cca. 50 EUR in se dogovorili 

o pripravi predloga oz. mnenja ter kako bo GKGO glasoval na dopisni skupščini GZS, ki bo predvidoma v 
jeseni.  

o Do septembra člani UO uskladijo in pripravijo osnutek predloga sklepa za skupščino GZS glede na 
predlog GZS o povišanju članarine. 

 
7. Razno 

o UO bo sofinanciral Nastji Banovec letno karto v višini 300 € neto na podlagi sklenjene pogodbe.  
o Klubski turnirji, ki ne veljajo za spremembo hcp, se ne objavljajo na Golfportalu. B. Miklič se bo 

pozanimal in pripravil predlog glede možnosti objave na portalu, da je igrišče odprto za igranje v 
času klubskih turnirjev, ker je posledično zaradi objave turnirja na portalu upad igralcev na 
igrišču. 

o Za prijateljsko srečanje 8 klubov ni bilo izkazanega interesa, zato GKGO letos ne bo organiziral 
tega srečanja. Vse klube se povabi na Teden golfa v avgustu. 

 
Zapisnik seje in materiali se nahajajo v arhivu kluba. Člani GKGO si jih lahko ogledajo po predhodni 
najavi pri predsedniku kluba. 
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