
Skupščina Go zveze Slovenije 
21.11.2009, hotel Barbara, Fiesa. 

Prisotni: 

Luka Ausec, Maja Derlink, Jure Jerkovič, Milan Zakotnik (vsi Go društvo Kranj), Leon 
Matoh (Go društvo Novo mesto), Gregor Butala, Marjan Drobež, Eduard Ekart, Andrej Kralj, 
Timotej Šuc, Borut Zaplotnik (vsi Go društvo Ljubljana), Janez Janža, Bojan Rojs (oba Go 
društvo Maribor).  

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsedstva 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo predsednika GZS in predstavnikov posameznih društev 
5. Blagajniško poročilo 
6. Pregled izvršenosti sklepov z občnega zbora GZS v Fiesi novembra 2008 
7. Potrditev koledarja prireditev in programa dela za leto 2010 
8. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
9. Razno: (projekti, pravilnik za organizacijo turnirjev, …) 

 

Poročilo k točkam dnevnega reda: 

1. Po uvodnem pozdravu predsednika GZS Grega Butale je bila ugotovljena in potrjena 
sklepčnost skupščine v skladu s statutom GZS (seznam prisotnih je priloga zapisniku). 

 

2. Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi Gregor Butala – predsednik, Jure 
Jerkovič, Andrej Kralj – člana, predlagana za overitelja zapisnika, in Luka Ausec – 
zapisnikar. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

3. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

4. Predsednik je povzel, da smo v tekočem letu izvedli celo turnirsko shemo in pohvalil 
mariborski klub za zgledno organiziran turnir na Pohorju (september 2009) ter 
kranjskega za odlično organizacijo turnirja na Bledu (april 2009) ter dvojčka državno 
ekipno prvenstvo in turnir ob Tednu mladih (maj 2009). Manj pohvalna je bila 
udeležba na evropskem go kongresu z le dvema slovenskima predstavnikoma. 



Delovanje zveze – niso bile izvedene vse stvari, ki smo jih določili lani: popravek 
zastopnika in naslova GZS (krivdo prevzame predsednik). Nalogo bomo opravili v 
bližnji prihodnosti. 
Mednarodna tekmovanja: slaba udeležba na evropskem prvenstvu a dobri rezultati 
Luka in Sreča Čamernika; svetovnega prvenstva na Japonskem se je udeležil Timotej 
Šuc, 45. mesto; v Koreji pa nas je zastopal Leon Matoh, ki dosegel najboljši rezultat v 
zadnjih nekaj desetletjih in s petimi zmagami od sedmih pristal na 13.mestu. Solidno 
sta se naša predstavnika Katja Berčič in Gregor Butala odrezala na parskem 
svetovnem prvenstvu in zasedla 21.mesto oz. peto mesto od enajstih evropskih 
predstavnikov. 
Predsednik je ugotovil stagnacijo dejavnosti z izjemo kranjske go delavnice, ki jo že 
tretje leto zapored pripravljata Luka Ausec in Nenad Đenadić. Ažuriranost spletne 
strani ni najboljša. Krivdo je prevzel predsednik in obljubil, da bo manjkajoča poročila 
objavil v kratkoročni prihodnosti. Katja Berčič je pohvaljena za tehnično plat spletne 
strani. Društva in Zveza so dobili e-mail naslove z domeno spletne strani za potrebe 
uradne korespondence. Pohvala Borutu Zaplotniku, ki je skrbno uredil e-knjižnico. 

Predstavniki vseh štirih društev so na kratko poročali o svoji dejavnosti: 

− V GD Maribor so izvedeli turnir na Pohorju (september 2009), Bojan Rojs je 
uredil arhiv slovenskega goja, ki čaka na obdelavo lektorjev, material o 40 letni 
zgodovini goja pri nas pa bomo potem postavili na internetno stran. 

− V GK Kranj so uspešno (so)organizirali turnirje: Kyu (februar), za evropski pokal 
na Bledu (april 2009), ekipno državno ter turnir ob Tednu mladih (maj 2009), ter 
pomagali pri pripravi 2. slovenskega go kongresa (november 2009). Nadaljujejo z 
go delavnico za začetnike, pridobili so več novih članov tudi med osnovnošolci. V 
juniju so organizirali učno delavnico za vešče igralce s korejskim mojstrom 
(In-seong Hwang, 7d). Uspešni so bili na dveh razpisih Mestne občine Kranj (za 
šport in mladinske dejavnosti). Člani se dobivajo enkrat tedensko v baru Mitnica. 

− Za GD Novo Mesto je predstavnik Leon Matoh povedal, da je edini aktivni član, 
ki se udeležuje turnirjev. Ostali igrajo predvsem preko interneta. V preteklem letu 
so organizirali novoletni turnir, ki se ga je udeležilo 11 članov kluba. 

− V GD Ljubljana dvakrat tedensko igrajo go v Žolni. V preteklem letu so imeli 
predstavitev goja v mestni knjižnici. Organizirali so poletni turnir (julij 2009), 
konec decembra sledi še novoletni turnir (december 2009). Poleg tega igrajo člani 
kluba turnir za kralja Žolne. 
 

5. Milan Zakotnik je podal poročilo blagajnika. Spodbujal je člane in simpatizerje Go 
zveze Slovenije, naj namenijo delež dohodnine Zvezi ali kranjskemu društvu, ki 
delujeta v javnem ineresu. Pohvalil je trenutno stanje, ki je rezultat ravno 
dohodninskega prispevka. Iz tega vira prihodka smo letos prvič plačali članarine 
olimpijskemu komiteju in dvema mednarodnima organizacijama. Članarine društev 
niso več potrebne. Prosil je, da se ponovno objavijo informacije o postopku nakazila 
dohodnine v obliki pisne okrožnice članom. 

 

6. V razpravi o izvršenih sklepih z zadnje skupščine je bilo ugotovljeno, da je prvi del 
obdelovanja arhiviranih podatkov goja na Slovenskem končan. Če bo potrebno, bomo 



dodatne informacije črpali iz Gasparijeve zapuščine (Ekart). Uspešno je bila 
objavljena e-knjižica Korak za korakom (poskrbela Ausec in Berčič). Negativno se je 
razpletel razpis Fundacije za šport in za projekt Tabor miselnih športov, za katerega 
smo že uspeli pridobiti 2000€ sredstev, a fond ni omogočal izvedbe projekta in smo 
morali sredstva vrniti. Komunikacija z mediji peša, saj zanimanja za go ni niti po 
lokalnih časopisih (Gorenjski Glas). Ponovno izpostavljen problem neureditve 
zastopnika in naslova GZS. 

7. Dopolnjen in potrjen je bil koledar prireditev in program dela. Turnir na Bledu je 
predviden od 16-18.4.2010 (organizira GK Kranj). Ekipno prvenstvo bo predvidoma 
8. maja v Kranju, vzporedno pa se bo odvijal turnir na Tednu mladih (organizira GK 
Kranj). Poletni turnir Ljubljana 3.7.2010 (organizira GD Ljubljana). Odprto prvenstvo 
Maribora 18-19.9.2010 (organizira GD Maribor). Državno prvenstvo za posameznike 
ostaja v novembru, predviden datum je 5-7.11.2010, organizirala ga bo GZS. 
Leon Matoh nas je seznanil z novostmi na mednarodnih turnirjih. Za svetovno 
prvenstvo na Kitajskem bo potrebno plačati letalsko karto, za v Korejo ne. Na turnirjih 
najvišjega ranga se bodo začeli pojavljati doping testi. Za najbolje uvrščene bodo 
obvezni, izmed ostalih igralcev pa bodo izžrebali le nekatere. Igralci, ki mislijo 
sodelovati na turnirjih najvišjega ranga, morajo Leonu poslati izjavo, da se z doping 
testi strinjajo. Zaradi problemov z nakupi letalskih kart in usklajevanjem dopusta je 
potrebno potrditev za odhod na svetovno prvenstvo najaviti vsaj 4 mesece pred 
začetkom turnirja. Če datum turnirja ni točno določen in je do začetka turnirja manj 
kot 4 mesece, je potrebno potrditev odhoda  najaviti v enem tednu od določitve 
datuma turnirja. 
Podana je bila želja za državno parsko prvenstvo. Možnosti bomo preučili. 

8. Predlogi za nove mojstrske kategorije s strani kranjskega in ljubljanskega kluba so bili 
trije: Luka Čamernik (Ljubljana) in Jure Jerkovič (Kranj) predlagana za 1 dan ter 
Damir Galič za kategorijo 3 dan. Predlogi so bili soglasno sprejeti. 

9. Grega Butala je predlagal pripravo turnirskega pravilnika, kjer bi natančneje opisali 
napotke za vodenje turnirjev. Ideja je bila sprejeta z odobravanjem, pripravo bosta 
vodila Grega in Katja Berčič. 
Za leto 2011 bi pripravili zbornik ob 50-letnici organiziranega igranja goja v Sloveniji. 
Izvedbo je prevzel Grega Butala, k sodelovanju pa poziva ostale člane Zveze.  
Luka Ausec je poročal o interesu podjetja Bežigrajski športni park, da bi v novem 
štadionu organizirali tudi center miselnih športov. Na pogovor o tem naj bi v podjetje 
odšli nekateri predstavniki društev in Zveze v decembru 2009. 
 

S tem je bil dnevni red izčrpan.  

Zapisala: Luka Ausec in Jure Jerkovič 

Overila: Jure Jerkovič, Andrej Kralj 


