Skupščina Go zveze Slovenije
19.10.2013, hotel Barbara, Fiesa

Prisotni:
Gregor Butala, Jure Jerkovič, Leon Matoh, Timotej Šuc, Janez Janža, Milan Zakotnik, Igor
Nonne, Borut Zaplotnik, Damijan Svetina, Andrej Kralj, Tim Klančišar, Nenad Denadić, Luka
Čamernik, Srečo Čamernik, Miran Gorenec, Maja Logar, Bojan Rojs, Taguchi Sunji

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delu v letu 2013 (poročilo predsednika in poročilo predsednikov društev )
5. Blagajniško poročilo
6. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2012
7. Koledar prireditev 2014 in program dela
8. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov
9. Razno (spletna stran, turnir na Bledu 2014, itd.)

Sklep:
1. Namesto dolgoletnega prijaznega pozdrava predsednika Gregor Butale, nas tokrat preseneti
z recitatom dnevnega reda. Predsednik ugotovi, da so prisotni vsi predstavniki klubov in potrdi,
da je skupščina sklepčna.

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 Igor
Nonne. Predlog je bil soglasno sprejet.

3. Dnevni red je soglasno sprejet.

4. Kot predsednik Go zveze Slovenije Gregor povzame, da bistvenih sprememb v delu zveze
letos ni bilo. Objektivno okoliščine prikazujejo stagnacijo. Kongres je letos pika na i z odličnim
obiskom. Pohvali organizacijo (samega sebe in vse ostale sodelujoče)! Kar se zastopstva
slovenske zveze v mednarodnih krogih tiče, še vedno sodelujemo. Letos pohvalno po letu ali
dveh nenastopanja smo imeli iponovno predstavnika na evropskem kongresu - Rado Pintar in
Nejc Žumer.
Udeležili smo se Svetovnega amaterskega prvenstva, Pokala korejskega premiera in
Evropskega študentskega prvenstva.
Sodelujemo tudi v okviru Pandanet Evropskega ekipnega prvenstva, ki poteka preko interneta.
Po uspešni lanski sezoni se je ekipa ponovno prebila v B skupino. Po rahlem upadu v
preteklosti so člani ekipe ponovno pokazali borbenost in so zasluženo v višji skupini.
Besedo Gregor preda predstavnikom društev.
Poročila klubov:
Nenad Denadič poroča, da se ob torkih dogaja delavnica in igranje v Mitnici. Organizirali smo
Kyu turnir in Turnir ob tednu mladih. Tekmovanje na Bledu je bil v hotelu Jelovica, simpatična
lokacija. Turnir v prihodnjem letu zaradi ukinitve Evropskega pokala, ne bo del le tega. Denarni
fond ostaja v okviru preteklega leta.
Leon Matoh poroča, da ni bistvenih sprememb, da samo on hodi na tekmovanja. Ekipe za
letošnje Ekipno državno prvenstvo jim žal ni uspelo sestaviti.
Andrej Kralj poroča, da se dobivajo ob petkih v Mestni knjižnici, kjer so organizirane delavnice
za mlajše člane. Iščejo drugo lokacijo, kjer ne bi bili časovno omejeni. Organizirali so Gasparijev
memorial, Poletni turnir, v soorganizaciji s kranjčani so organizirali ekipno prvenstvo.
Bojan Rojs pove, da se dobivajo ob torkih in občasno tudi ob petkih. Janez Janža je pohvaljen
kot kapetan ekipe Pandanet Evropskega ekipnega prvenstva, ki vestno obvešča in organizira
tekmovanja. Janez je šel na Japonsko. Odprtega turnirja v Mariboru to leto ni bilo.
Predsednik se zahvali za dragocene prispevke in refleksijo.

5. Milan Zakotnik poroča, da prihodki v zadnjih letih konstantno padajo. Okvirno je prihodkov z
naslova dohodnin vsako leto za 100€ manj.
OKS članarina 100€ in mednarodne članarine dobrih 300€. Milan Zakotnik poroča, da se bo
potrebno pripraviti na pisanje poročil.
Da bi optimizirali stroške zveze bi bilo potrebno sedež zveze postaviti v nek poštni predal.
Preusmeritev, ki nas je včasih stala 16€ se je letos zvišala na cca. 30€.
Zahvala Igorju Nonnetu in podjetju Globustrade, ki naredi letno bilanco zveze.
Potrebno bi bilo poskrbeti za finančna sredstva zvezi - sponzorstva, donacije...
Sponzorjev, ki bi finančno prispevali tudi v tem letu nismo pridobili.

6. Predsednik citira lanski sklep skupščine, da se donira 20€ namesto prijavnine, donacija ni
obvezna, kdor je zmožen prispevati je dobrodošel.
Ureditev naslova zveze je bila že prediskutirana.

7. Gregor Butala poroča, da bo v letu 2014 koledar prireditev analogen koledarju v letu 2013.
Kyu turnir Kranj 10.3.2014 - začetek marca
Slovenia open - Bled 13.-15.4 2014 se prilagodi ostalim mednarodnim turnirjem
Teden mladih 10.5.2014/ekipno državno prvenstvo
Poletni turnir Ljubljana 5.7.2014
Odprto prvenstvo Maribora, konec septembra.
Slovenski go kongres - oktobra, glej točko 10.
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial 20.12.2014

8. Go društvo Ljubljana predlaga Mirana Gorenca in Tima Klančišarja za mojstrsko kategorijo ter
povišanje Luke Čamernika v III. dan. Igor Nonne je bil pred turnirjem na Bledu promoviran v I.
dan. Mojstrsko kategorijo je na turnirju tudi potrdil. Promoviran je Miran Gorenec v I. dan, Tim
Klančišar bo v primeru nadaljevanja dobrih rezultatov promoviran na naslednjem turnirju, pri
Luki bomo s prmocijo še počakali..
Predlagana je sestava komisije, ki bi promovirala igralce. Bojan Rojs predlaga komisijo v sestavi
Leon Matoh, Milan Zakotnik in Gregor Butala. Predlagana skupščina je soglasno sprejeta.
9. Predlagan je spomin na nedavno preminulega dolgoletnega aktivnega igralca goja Eda
Ekarta. Nekrolog bosta napisala Gregor in Bojan.
Aktualno temo spletne strani povzame Damjan Svetina. Spletna stran funkcionira, organizirali
bomo delovno skupino, ki bo spletno stran nadgradila.
Poročilo s Svetovnega amaterskega prvenstva, ki je potekalo na Japonskem, udeležil se ga je
Janez Janža. Turnir je bil simpatičen, odigral je svoji kategoriji primerno. Sistematizacija
plačevanja posameznih držav,, boi Sloveniji prinesla nekoliko manjšo članarino v IGF. V letu
2014 in 2015 bo turnir v koreji, 2016 na Kitajskem. Ostalo so bile protokolarne stvari. Peticija je
bila podpisana, da bi parili kategorije podobnih moči vsaj v prvih kolih.
Poročilo Maje Logar z Evropskega študentskega prvenstva v Trstu. Raztresena organizacija,
nekaj močnih danov. Dva profesionalca iz Koreje sta spremljala turnir, II. in VII. dan.
Zmagovalec Madžar Peter Marko.
Gregor Butala poroča s Pokala Korejskega premierjai. Vreme je bilo luštno. Turir simpatičen
vendar je problem s parjenjem, kjer dirigirajo določene igralce, ki se neporaženi srečajo v
velikem finalu. Sicer vse super. Ni jasno ali v naslednjem letu turir Korejskega premiera bo, saj
bo tam tudi Svetovno amatersko prvenstvo.

S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se ob 23:04 zaključi razmeroma zgodaj, sledi ji
družabni del, ki se tudi zaključi razmeroma zgodaj.

Zapisal: Jure Jerkovič
Overila: Igor Nonne, Timotej Šuc

