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1. Pregled in realizacija sklepov prejšnjih sej UO GKGO 
Sklepi so bili realizirani, z izjemo uvrstitve golfa v DŠI (aktivnosti se nadaljujejo) in poziva vsem članom k 
sponzoriranju dejavnosti kluba (bo izvedeno v letu 2019) 

2.  Pregled in potrditev poročila za leto 2017  
Člani UO so se seznanili s celotnim poročilom, vključno s finančnim poslovanjem 
Sklep 2.1. Potrdi se poročilo dejavnosti GKGO za leto 2017. 

3. Pregled in potrditev plana in pravil GKGO za leto 2018 
Člani UO so pregledali plan in pravila GKGO za leto 2018 in o njih razpravljali. 
UO je soglasno sprejel naslednje sklepe: 
Sklep 3.1. Plan in pravila GKGO za leto 2018 se v celoti potrdijo.  
Sklep 3.2: Če posamezniki sestavijo ekipo za MID AM pokalno tekmovanje, jih bo klub podprl tako, da bo 
ekipo prijavil in plačal prijavnino za MID AM, štartnino in igralnino za posamezen krog pa plačajo sami.  
Sklep 3.3. Predsednik kluba F. Šašek se bo sestal z direktorjem golf igrišča Otočec glede višine štartnin. 

4. Članstvo v klubu 
Trenutno stanje članstva v klubu je 201 članov. Do danes je za leto 2018 članarino plačalo 129 članov 

5. Sponzorstvo v letu 2018 
Člani UO so se seznanili z načrtovanimi sponzorstvi v letu 2018, nekaj pogodb je že sklenjenih. UO ocenjuje 
trenutno stanje in predvideno realizacijo ocenjuje kot dobro. 

6.  Šola golfa, vadba otrok, mladine in članov 
UO se je seznanil o poteku vadbe otrok, mladine in članov. Potekala je razprava o tem kako bi lahko še 
povečali obisk posameznih vadb, predvsem o možnih kanalih promoviranja golfa za otroke. UO je soglasno 
sprejel naslednji sklep: 
Sklep 6.1. Predstavnik šole golfa M. Lavrih bo v sodelovanju s člani UO pripravil nekaj promocij 
(predstavitve v nakupovalnih centrih, letaki ipd.), ki bi jih tekom letošnjega leta izvedli. 

7. Dogovor za skupščino GKGO 
Sklep 7.1.: Skupščina kluba bo potekala 30. 3. 2018 ob 19. uri. Potrebno je poslati vabila na skupščino. 
 

8. Razno 
Sklep 8.1. D. Dular pripravi spisek turnirjev in predloge glede pokalov. F. Šašek pa se bo poskusil dogovoriti 
za nagrade za predsednikov turnir (skodelice ali podobno). 
Sklep 8.2. D. Dular je odgovoren za pripravo priznanj in plakete za zaslužne člane ter za naročilo kuvert in 
map. Ponudbo za kuverte in mape bo pridobil tudi M. Lavrih.  
Sklep 8.3. Plaketo za zaslužnega člana prejme Peter Miklavčič, priznanje pa prejmejo Veronika Levak, Anja 
Kirn Hrovat, Mia Lavrih in Andrej Kralj. Prejemnikom je potrebno poslati uradno vabilo na skupščino. 
Sklep 8.4. B članu ali članici državne reprezentance, ki je član GKGO in se je v skladu s pravili 2017 redno 
udeleževal klubskih treningov in plačeval vadnino, mu bo GKGO sofinanciral letno karto v višini 100%, B 
članom reprezentance, ki pa se vadbe niso redno udeleževali pa GKGO sofinancira v višini 50%.  
Sklep 8.5. Članica UO A. Kirn Hrovat bo pregledala in pripravila vse potrebno za prijavo na dogodek Naj 
talent 2017 ter vabilo posredovala vabljenim s strani GKGO, in sicer Mii Lavrih, Veroniki Levak, Aljoši 
Kafolu, Janu Zupančiču ter spremljevalcu Omerju Demiroviču.  
Sklep 8.6. Predsednik kluba se bo dogovoril in sklenil pogodbo o poslovnem sodelovanju z golf igriščem 
Grad Otočec. Članica A. Kirn Hrovat pripravi predloge, ki bi jih lahko vključili v to sodelovanje. 
Sklep 8.7. Člani UO in predsednica NO se bodo v mesecu maju sestali na posebnem sestanku na temo 20. 
obletnice kluba. Do takrat  to temo, do takrat pa se naj vsak posameznik pozanima glede finančne 
konstrukcije, foto materiala… 
Sklep 8.8. GKGO bo kril stroške izobraževanja za člane kluba, ki se ukvarjajo z otroci in mladino ter 
potrebujejo opraviti obvezno izobraževanje za licenco 

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


