Skupščina Go zveze Slovenije
6. 11. 2010, hotel Barbara, Fiesa

Prisotni:
Luka Ausec, Katja Berčič, Gregor Butala, Luka Čamernik, Srečo Čamernik, Nenad Đenadić,
Eduard Ekart, Andrej Flajs, Miran Gorenec, Janez Janža, Jure Jerkovič, Andrej Koncilja,
Andrej Kralj, Leon Matoh, Aleš Pogačnik, Timotej Šuc, Kajetan Škraban, Milan Zakotnik, Borut
Zaplotnik.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delu v letu 2010 (poročilo predsednika in poročilo predsednikov društev )
5. Blagajniško poročilo
6. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2009
7. Volitve novih organov- po potrebi
8. Koledar prireditev 2011 in program dela
9. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov
10. Potrditev Go kongresa in državnega prvenstva po vzorcu od do sedaj, ter nadgradnja in
morebitna prestavitev datuma izvedbe
11.Razno (spletna stran, turnir na Bled 2011, itd.)

Sklep:
1. Po prijaznem pozdravu predsednika GZS Grega Butale 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 Gregor Butala – predsednik, Leon Matoh
– član in Jure Jerkovič – zapisnikar, za overitelja zapisnika pa sta predlagana Timotej Šuc in
Janez Janža. Predlog je bil soglasno sprejet.
3. Dnevni red je soglasno sprejet.
4. Maribor, predsednik Janez Janža poroča, da je bil Mariborski turnir na Pohorju uspešno
izpeljan. Za Miklavžev turnir se pričakuje običajna udeležba.
Novo mesto, predsednik Leon Matoh poroča, da je aktivnost kluba podobna, kot v zadnjih nekaj
letih. Igralci igrajo po internetu, Leon se udeležuje tudi organiziranih turnirjev po Sloveniji, ekipa
Novega Mesta se je udeležila ekipnega državnega prvenstva.
Ljubljana, predsednik Andrej Kralj poroča, da delavnice potekajo po ustaljeni praksi. Delavnic se
udeležuje približno 10 nadobudnih učencev. Pri delavnici sodelujejo Andrej, Katja, Borut, Grega.

Klubska aktivnost je prisotna, organiziramo nekaj turnirjev, ki so v Sloveniji prisotni že več let.
Čamernik Srečo in Luka sta se udeležila evropskega go kongresa in še nekaj turnirjev v tujini.
Kranj, predsednik Nenad Đenadić poroča, da v klubu stvari potekajo po ustaljeni praksi. Z
delavnico so manjši problemi in trenutno poteka na rezervni lokaciji. Oddali smo prošnje za
pridobitev denarnih sredstev. Izpeljali smo turnir na Bledu, Teden Mladih ter Go kongres v Fiesi.
Predsednik Gregor Butala pohvali kranjski go klub v zvezi z aktivnostmi pri organizaciji turnirjev.
5. Milan Zakotnik poroča, da se zveza financira iz dela dohodnine in na letni ravni dohodki
znesejo približno 1000€. Pohvalil je sodelovanje Globus Trade-a in s tem njihovega prispevka
pri objavi poročil pri Ajpesu. Denar je namenjen plačilu članarin, EGF, IGF in Olimpijskega
komiteja, ter organizaciji državnega prvenstva in turnirja na Bledu. Trenutni višek sredstev
bomo prihranili za investicije v prihodnosti. Zakotnik poroča, da profesionalnih igralcev za
spremstvo pri turnirju s trenutnim finančnim stanjem ne moremo poplačati, razen delno na Bledu
v primeru ustrezne večje udeležbe igralcev kot v prejšnjih letih. Izpostavi problem donacij oz.
sponzorstev, ki so bile v preteklosti prisotne a se v zadnjih letih člani zanje premalo angažirajo.
Timoteja zanima, če je potrebno vsako leto ponovno izpolnjevati obrazec za namenitev
dela dohodnine zvezi. Zakotnik pojasnjuje, da to ni potrebno saj brez spremembe podatkov
zavezancev, donacija iz tega naslova prihaja avtomatično.
6. Predsednik poroča, da je nekaj malenkosti bilo za opravit.
Da je potrebno spremeniti in popraviti naslov go zveze je bilo ugotovljeno na skupščini leta
2008. Krivdo, da zadeva ni urejena je prevzel predsednik in poroča, da se od lani stanje ni
spremenilo za kar zopet prevzem krivdo in se opravičuje. Butala: "Sklep, da bomo izpolnili
predlanski sklep ni bil izvršen niti letos." :)
Aktivnosti z Olimpijskim komitejem Slovenije so v pristojnosti Gregorja Butale in Milana
Zakotnika.
V letu 2010 smo zamenjali strežnik in začeli uporabljati domeno go-zveza.si tudi za spletno
stran. Za novi izgled (ki še ni dokončen) je poskrbela Vida Hernaus. Vse strani (torej tudi spletni
strani kranjskega in ljubljanskega društva) so podprte z orodjem Google Analytics.
Timotej Šuc skrbi za odnose z javnostmi na Facebooku. Poleg tega je bila narejena spletna
stran z omejenim dostopom za potrebe organizatorjev in predstavnikov društev (na Google
Sites). Ti so se tudi strinjali, da se v okviru te strani v bodoče piše razpise in hrani arhiv starih.
Kmalu bo objavljena aplikacija KifuGen za pretvarjanje sgf datotek v tiskanju prijazno obliko.
Neaktivnost foruma go zveze je zastrašujoča, Jure poroča, da sta bila v zadnjih treh mesecih
objavljena dva posta. Spodobilo bi se, da predstavniki na svetovnih prvenstvih (Kitajska, Koreja)
in evropskem prvenstvu na forum napišejo vsaj kratek povzetek dogajanja.
V znak zahvale bomo na spletni strani ali forumu objavili reklamo podjetju Globus Trade, ki nam
pomaga z računovodskimi storitvami in sponzorstvi.
Najvišje uvrščena ženska na turnirju postane državna prvakinja.

Arhiviranje/zbiranje dokumentacije iz zgodovine goja v Sloveniji. Prvi del obdelave arhive je bil
lani končan. Gasparijeva zapuščina ni dokončno pregledana. Obstajata vsaj še dve zapuščini, ki
bi znali biti koristni.
Zakotnik - Bojan Rojs je deloval na obsežni zadevi zbiranja arhivov. Z delom je lani končal a vsi
podatki niso trenutno na voljo. Trenutno je objavljena zgodovina državnih prvenstev, ostal del
zbirke bo objavljen v prihodnosti.
Butala poroča, da smo v lanskem letu izrazili željo po turnirskem pravilniku. Želje nismo izpolnili
saj po pravilniku ni bilo potrebe, ker do zapletov na turnirjih ni prihajalo. Vseeno bi bil skupek
pravil dobrodošel, zato želja po turnirskem pravilniku ostaja.
Butala predlaga, da naj bi se glede parskega državnega prvenstva vsakoletno dogovarjali
glede na zanimanje. Zakotnik predlaga, da ohranimo trenutno stanje torej, da se organizira
parski turnir. Matoh poudari, da je pomembna udeležba na evropskem parske prvenstvu, saj je
vstopnica na svetovno parsko prvenstvo. Stvari ostanejo nespremenjene.
7. Organi ostanejo kot so bili v letu 2009.
8. Gregor Butala poroča, da bo v letu 2011 koledar prireditev analogen koledarju v letu 2010.
Kyu turnir 19.3.2011
Bled 6.do 8.5.2011
Teden mladih 14.5.2011 in ekipno DP
Poletni turnir Ljubljana 2.7.2011
Odprto prvenstvo Maribora 17. in 18.9.2011
Slovenski go kongres - oktobra, glej točko 10.
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial 17.12.2011
9. Luka Čamernik promoviran v 2 dan.
10. Četrti slovenski go kongres. Dosedanja ureditev je ustrezna, premleli smo možno
prestavitev termina. Kralj pojasni, da je turobno novembrsko vreme odlično za igranje goja a
se vsi udeleženci z njim ne strinjajo. Leon poudari, da se je potrebno uskladiti s turnirjem v
Koreji. Avsec predlaga termin v začetku oktobra, ko so dnevi še dolgi in topli, kar bi privabilo
tudi spremljevalke goistov 7. - 9. oktober 2011 je predlagan za možen datum Slovenskega go
kongresa.
Zakotnik poroča, da bo v tednu po kongresu oddal rezervacijo v hotelu Barbara za leto 2011.
11. Turnir na Bledu - Zakotnik predlaga Katjo, da uredi in predstavi nastanitev v Plemljevi
vili v prihodnjih dveh mesecih. Zakotnik izpostavi problem premajhne udeležbe na turnirju in
problem nastanitev. Luka Avsec izpostavi dogodke izpred dveh let, ko se je kljub njegovim
prizadevanjem in organiziranju telovadnice za cenena prenočišča izkazalo, da ni bilo zanimanja
za udeležbo.
Potrebno je izdelati letake/reklamo za turnir na Bledu, za njih bo poskrbela Katja Berčič.
Pandanet team, vodja ekipe je Janez Janža, ki bo informacije o turnirju poročal prek emaila in

svojega bloga. Leon Matoh na kratko poroča o internetnem ekipnem turnirju.
Srečo Čamernik je bil na sestanku evropske go zveze. Korejci bodo v Evropi poiskusili z
organizacijo go šole, ki jo bodo vodili profesionalci. Poleg tega naj bi močnejši evropski igralci
organizirali neko evropsko "profesionalno" ekipo. Nemčija se pripravlja na organizacijo go
kongresa, probleme imajo z lokacijo. Na EGC v Franciji se pričakuje cca. 1000 udeležencev.
Nenad Đenadić poudari problem ratingov v Sloveniji in po sveti. Izpostavi Česko, kjer imajo
prijave na turnirje urejene glede na trenuten rejting na EGF-u.
S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se zaključi ob 23:15, sledi ji družabni del.
Zapisal: Jure Jerkovič
Overovila: Janez Janža, Timotej Šuc

