
GRADIVO: 
 
Predlog sprememb Statuta Golf kluba Zlati grič 
 
Obrazložitev: 
Predsedstvo Golf kluba Zlati grič, na svoji seji dne 3. 2. 2023 sprejelo sklep, da se spremeni Statut Golf 
kluba Zlati grič in sicer določila o trajanju mandatne dobe predsednika, članov predsedstva, sekretarja, 
Nadzornega odbora, disciplinske komisije ter blagajnika. Mandatna doba, ki je do sedaj trajala 5 let se 
skrajša na 2 leti. Ideja  za predlagano spremembo  časa trajanja mandata organov golf kluba temelji  
izključno  na tem, da se omogoči čim večjemu številu članov aktivna vloga v delovanju golf kluba.  2 
letni mandat, v današnjem tempu življenja, zmanjšuje izpostavljenost predsednika in bo zato mogoče 
ta funkcija bolj zaželena, po drugi strani pa naj bi člani predsedstva in ostalih organov, tako kot do 
sedaj, zaradi zagotavljanja kontinuitete in stabilnosti  delovanja golf kluba, opravljali svoje naloge  še 
naprej daljše obdobje.  
 
Edini razlog,  da se pristojnost odločanja  o višini letne članarine prenese iz skupščine na predsedstvo   
je zaradi neusklajenosti terminov skupščin GZS in GK Zlati grič.  Namreč  skupščine Golf zveza Slovenije, 
kjer se odloča o višini članarine za naslednje leto, potekajo konec leta, naše pa spomladi ko so poznani 
računovodski izkazi in bi zato za vsako spremembo članarine bilo potrebno sklicati izredno skupščino 
GK Zlati grič.  
 
Predlogi sprememb in dopolnitev Statuta Golf kluba Zlati grič: 

• v 14. členu se briše šesta alineja, ki se glasi: »odloča o višini članarine«, 
• v 15. členu se zadnji stavek drugega odstavka spremeni, tako da se glasi: »Mandatna doba 

članov predsedstva je 2 (dve) leti.«, 
• na koncu 16. člena se doda alineja, ki se glasi: »odloča o višini članarine«, 
• v 19. členu se zadnji stavek zadnjega odstavka spremeni, tako da se glasi: »Mandatna doba 

članov nadzornega odbora je 2 (dve) leti.«, 
• v 20. členu se prvi stavek spremeni, tako da se glasi: »Člane disciplinske komisije voli zbor 

članov za dobo 2 (dveh) let.«, 
• v 23. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni, tako da se glasi: »Predsednika kluba, 

sekretarja kluba in člane organov kluba voli zbor članov za mandatno dobo 2 (dveh) let.«, 
• v 25. členu se drugi stavek spremeni, tako da se glasi: »Predsednik kluba je hkrati predsednik 

predsedstva in ga izvoli zbor članov za dobo 2 (dveh) let.«, 
• v 26. členu se prvi stavek spremeni, tako da se glasi: »Za opravljanje strokovno tehničnega in 

administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi sekretar, ki ga izvoli zbor 
članov za dobo 2 (dveh) let.«, 

• v 30. členu se tretji stavek spremeni, tako da se glasi: »Blagajnika imenuje predsedstvo za 
mandatno dobo 2 (dveh) let.«. 

 
 
 
 


