Go zveza Slovenije

Skupščina Go zveze Slovenije
14. 11. 2008, hotel Barbara, Fiesa
Prisotni:
Milan Zakotnik, Mirko Rupel, Luka Ausec, Nenad Đenadič, Urša Pertot, Andrej Rus (vsi GK Kranj),
Leon Matoh (GD Novo mesto), Gregor Butala, Timotej Šuc, Srečo Čamernik, Andrej Kralj, Katja
Berčič, Andrej Flajs, Luka Čamernik, Borut Zaplotnik, Maja Logar (vsi GD Ljubljana), Janez Janža,
Bojan Rojs (oba GD Maribor).

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročila predsednika GZS in posameznih društev
5. Blagajniško poročilo
6. Pregled izvršenosti sklepov z občnega zbora GZS v Fiesi novembra 2007
7. Volitve novih organov zveze
8. Potrditev koledarja prireditev in programa dela za leto 2009
9. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov
10. Razno (razširitev državnega prvenstva v kongres, spletna stran, projekti…)

Sklep:
1. Po uvodnem nagovoru predsednika GZS Milana Zakotnika je bila ugotovljena in tudi
potrjena sklepčnost skupščine v skladu s statutom zveze (seznam prisotnih je priloga tega
zapisnika).
2. Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi Milan Zakotnik – predsednik, Leon Matoh
– član in Gregor Butala – zapisnikar, za overitelja zapisnika pa sta bila predlagana Luka
Ausec in Katja Berčič. Predlog je bil soglasno sprejet.
3. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
4. Predsednik je podal splošno poročilo o delovanju zveze v tekočem letu, sestavljeno iz več
delov. Med drugim je omenil, da je GZS dobila nekaj denarja iz naslova dohodnine, s čimer
bi bilo treba nadaljevati in to po potrebi nadgrajevati, saj gre za edini zanesljivi vir
sredstev, ki ga zveza sploh ima – tudi letos namreč za svoje delovanje od raznih državnih
ustanov (Fundacija za šport, ministrstva...) ni prejela ničesar. Izpostavil je tudi prispevke
nekaterih članov pri določenih dosežkih zveze (Zaplotnik pri vzpostavitvi e-knjižnice za
zvezo, Berčič za vzdrževanje spletne strani…) in jih javno pohvalil. Potem so podrobneje
svojo aktivnost predstavili predstavniki društev. GK Kranj izvaja delavnico, na kateri je
okoli 15 udeležencev, pripravili so tudi kyu turnir, s katerim bodo nadaljevali, prevzeli so
večino organizacije mednarodnega turnirja na Bledu, za katerega je bilo obenem kupljene

nekaj nove opreme (o tem podrobneje pod točko razno); po enoletnem premoru so znova
organizirali turnir ob Tednu mladih, ki je bil letos združen še z ekipnim državnim
prvenstvom, kar se je izkazalo kot zelo dobra rešitev. Za GD Maribor leto 2008 ni bilo
preveč dobro: zaradi zmanjšane aktivnosti nekaterih mlajših članov je delovanje društva
nekoliko okrnjeno, med drugim je odpadlo tudi tradicionalno Odprto prvenstvo Maribora
(težave pri organizaciji), ki pa ga bodo v prihodnje poskušali ohraniti. Podobno je z GD
Novo mesto, ki letno pripravi nekaj srečanj za svoje člane, sicer pa njihova dejavnost ni
segala preko udeležbe na različnih tekmovanjih; v načrtu imajo sicer organizacijo tečaja za
začetnike v začetku prihodnjega leta. GD Ljubljana je poleg Kranja najbolj živahno:
organizirajo dva odprta turnirja letno (ter še enega klubskega), skrbijo tudi za vsebino in
vzdrževanje spletne strain zveze, pripravljajo občasne promocijske dogodke, v načrtu pa je
tudi tečaj za začetnike; ob tem poteka intenzivno iskanje morebitnih novih prostorov, ki bi
bili primerni za vadbene in pedagoške dejavnosti.
5. Milan Zakotnik je podal poročilo blagajnika, ki je bilo soglasno sprejeto. Predlagal je tudi,
da naj se članarine društev zvezi ohranijo še naprej.
6. Pregled izvršenosti sklepov z zadnje skupščine je pokazal, da je bilo uresničenega kar
precej: dodelani so bili kriteriji za kategorizacijo pri OKS (Butala), uveden je bil predlog
slovenskega go kongresa z dvema turnirjema, uveljavljeno je bilo tudi novo točkovanje za
izbiro slovenskih predstavnikov na svetovnih prvenstvih. Urejanje arhiva zveze (Rojs)
poteka v skladu z načrti in bo končano v kratkem. Slovenija se kot ena redkih članic IGF ni
udeležila svetovnih iger miselnih športov v Pekingu; razlog: pomanjkanje financiranja in
posledično zanimanja najboljših tekmovalcev. Zveza se je prijavila na nekaj razpisov pri
FZŠ v skupni vrednosti okrog 12.000 evrov, rezultati bodo znani do konca leta.
7. Volitve novih organov: leta 2002 je v.d. predsednika zveze postal Milan Zakotnik, leta 2004
pa je bilo na rednem volilnem občnem zboru izbrano novo vodstvo (Milan Zakotnik –
predsednik; Bojan Rojs – podpredsednik; Leon Matoh – sekretar; in Gregor Butala –
blagajnik), ki se mu je mandat zdaj iztekel. V skladu s predlogi, podanimi na skupščini, in
razpravo, ki je sledila, so bili soglasno izvoljeni novi organi zveze:
◦ Izvršni odbor: Gregor Butala – predsednik, Janez Janža – podpredsednik, Katja
Berčič – sekretar, Milan Zakotnik – blagajnik; Luka Ausec, Leon Matoh (oddelek za
mednarodno korespondenco), Andrej Kralj – člani.
◦ Nadzorni odbor: Andrej Flajs, Bojan Rojs, Jure Jerkovič.
◦ Komisija za kategorizacijo: Eduard Ekart, Leon Matoh, Milan Zakotnik.
◦ Disciplinska komisija: predsedniki vseh štirih društev.
8. Dopolnjen in potrjen je bil koledar prireditev in program dela za leto 2009 (priloga 4).
Predvidoma bo obsegal Kyu turnir v Kranju (7.2.), Pandanet EGC Bled – memorial Lada
omejca (17. do 19.4.), turnir ob Tednu mladih in ekipno državno prvenstvo (12.5.), Poletni
turnir v Ljubljani (27.6.), pa morda Odprto prvenstvo Maribora (september), nato Slovenski
go kongres (tj. državno prvenstvo za posameznike in Tenuki turnir, novembra), Miklavžev
turnir v Mariboru in pa odprto prvenstvo Ljubljane – Gasparijev memorial (19.12.). V
primeru zagotovitve sredstev bo marca organiziran tudi prvi Ryusen turnir v Ljubljani.
9. Gregor Butala je promoviran v 5d. Seznam mojstrov je bil s to spremembo potrjen.

10. Razno: spremeniti je treba sedež zveze; predlog novega sedeža soglasno potrjen. Za
organizacijo bivanja ob turnirju na Bledu odločeno, da bodo nočitve urejene le za tiste, ki
se bodo prijavili pravočasno (do 31.3.), ostali pa naj se znajdejo sami. Druge podrobnosti
glede blejskega turnirja: leta 2009 potrebno plačilo za Pandanet točkovanje; za dvig ravni
turnirja med drugim poskrbeli z nakupi novih kompletov, številk za igralne deske, tudi ur;
prenosi na spletu in na EuroGoTV. Knjižica Korak za korakom, namenjena začetnikom, bo
(namesto ponatisa) objavljena na spletni strani zveze.
S tem je bil dnevni red izčrpan.
Zapisal: Gregor Butala
Overovila: Luka Ausec, Katja Berčič

