
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta 
 

21. člen 

 
Pristojnosti Skupščine so: 

- sprejema statut Društva ter njegove spremembe in dopolnitve; 
- sprejema druge splošne akte Društva, ki so v njeni pristojnosti; 
- sprejema poslovnik o svojem delu; 
- sprejema program dela Društva ter obravnava in potrjuje poročila o izvajanju 

programa; 
- voli predsednika Društva; 
- voli člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora; 
- voli člane Disciplinske komisije; 
- odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora in Nadzornega odbora; 
- odloča o vseh statusnih spremembah Društva; 
- odloča o vstopu Društva v zveze in združenja ter o izstopu iz teh zvez in združenj; 
- določa višino pristopnine v Društvo; 
- določa višino letne članarine v Društvu; ( se črta) 
- potrjuje finančni načrt in zaključni račun Društva; 
- potrjuje sistemizacijo delovnih mest v Društvu; 
- podeljuje naziv častni član na osnovi sklepa Upravnega odbora; 
- podeljuje priznanja in nagrade za uspehe članov Društva ter 
- odloča o drugih zadevah, ki so v njeni pristojnosti. 

 

22. člen 

 
(1) Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine, ki predlaga in odloča o organizacijskih, 

strokovno tehničnih in administrativnih delih ter vodi delo Društva med dvema 
Skupščinama oziroma po programu in sklepih sprejetih na Skupščini.  

(2) Upravni odbor šteje (7 se črta) 9 (devet) – se doda) članov, od katerih je en član predsednik 
Društva. 

(3) Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora na konstitutivni seji; 
(4) Mandatna doba članov Upravnega odbora je štiri leta z možnostjo ponavljanja mandatov. 
 

25. člen 

 
Pristojnosti Upravnega odbora so: 

-  sprejema Poslovnik o svojem delovanju; 
-  sprejme sklep o sklicu Skupščine; 
-  skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine; 
-  sodeluje z drugimi organi Društva; 
-  skrbi za izvrševanje programa dela Društva; 
-  sprejema akte Društva razen statuta; 
-  skrbi za finančno in materialno poslovanje društva ter sklepa pogodbe z zunanjimi 

izvajalci za izvajanje teh storitev; 
-  pripravlja predlog zaključnega računa; 
-  upravlja s premoženjem Društva; 
-  potrjuje sistemizacijo delovnih mest v Društvu; 
-  imenuje izmed članov Upravnega odbora podpredsednika Društva na predlog 

predsednika Društva; 
-  imenuje tajnika in blagajnika Društva; 
-  določa višino letne članarine (se doda); 
-  potrjuje sprejem novih članov v Društvo in o prenehanje članstva, 
-  potrjuje predlog finančnega načrta  za sprejem na Skupščini in po njegovem sprejetju 

nadzira njegovo uresničevanje; 



         
-  obvešča člane Društva in zainteresirano javnost o delovanju Društva; 
-  sprejema cenik storitev Društva; 
-  opravlja druge naloge v skladu s tem Statutom in drugimi akti Društva. 

 
34. člen 

 
Predsednika Društva, 6 8 članov Upravnega odbora, 3 člane Nadzornega odbora in 3 člane 
Disciplinske komisije izvoli izmed svojih članov Skupščina Društva skladno z določili Pravilnika 
o kandidacijskem postopku za volitvah predsednika ter članov organov Društva in Poslovnika 
o delu Skupščine. 
 
 
Utemeljitev: 
 
21. člen. Smatram, da je mnogo bolj smiselno, da o višini članarine odloča Upravni odbor, saj 
smo lahko tako mnogo bolj operativni v prilagajanju višine članarine drugim klubom, istočasno 
pa lahko na tak način tudi hitro spreminjamo višino članarine in neplačilo iste v določenih 
primerih, npr.  trenutno v sprejem sklepa, da otroci do 12. leta ne plačajo članarine za članstvo 
v klubu. Imamo tudi zagotovilo s strani Golf zveze Slovenije, da se za izdajo članske kartice v 
primeru sklepa kluba o ničelni članarini ne obračuna klubu prispevek GZS.  
 
22. člen.  Glede na to, da članom Upravnega odbora ni potekel mandat in da ta skupščina ni 
volilna, predlagam, da povečamo število članov UO, predvsem zaradi vključitve v UO 
predstavnika CUBA, kar je bilo dogovorjeno s predstavnikom lastnika igrišča. Povečanje za 
dva pa je predlagano zato, da ostanemo pri lihem številu članov. 
 
25. člen. Predlagan sprememba je posledica predlaganega prenosa določanja višine članarine 
s Skupščine na Upravni odbor. 
 
Ljubljana, 18.3.2019 
 
         v.d. predsednika Dušan Novak 
           

 
 
 


