
GO ZVEZA SLOVENIJE 

 

 

 

Z A P I S N I K  OBČNEGA ZBORA 

 
Kraj: Hotel Cerkno 

Datum: 18.10.2002    

Prisotni: glej listo prisotnosti 

 

 

Predsednik Go zveze Slovenije Peter Gaspari je odprl Redni občni zbor. Ugotovljeno je bilo, da je 

občni zbor sklepčen, saj sodelujejo na njem predstavniki vseh društev. Predlaga se delovno 

predsedstvo – Gaspari, Rojs, Zakotnik, zapisnikar Rojs in overovitelja zapisnika Butala in Zakotnik. 

Občni zbor odobri predloge. 

 

Ad 1) Predsednik delovnega predsedstva predlaga sprejetje dnevnega reda ( priloga zapisnika ), ki so 

ga prisotni enoglasno sprejeli. 

 

Ad2) Predsednik Go zveze je prebral svoje poročilo, v katerem je navedel predvsem: 

- Obrazložitev svoje ostavke (dopis z dne 10.7.2002) s funkcije predsednika (in zastopnika 

Zveze). 

- sodelovanje z Olimpijskim komitejem ( prebral je osnutek dopisa na OKS v zvezi s statusom 

GZS in o eventuelnem predvidenem izstopu na novi skupščini OKS v decembru). 

- Podal je informacijo v zvezi z dopisom na Ing donacijo – Butala je podal pisni zahtevek za 

sejo EGF (v Zagrebu) – pričakujemo odgovor, 

- Turnirji v letu 2002, Udeležba na SP, EP, parsko SP 

- Možnost ponatisa Step by step, ki obstaja v računalniški obliki brez diagramov- potreno bo 

skenirati. 

- Literatura: Ranka za leto 2002 – prisotni sklenejo, da piše poročilo Gaspari, ostali zadolženi za 

dostavo slikovnega materiala in dopolnitev podatkov po potrebi; predsednik je opozoril na 35-

letnico GZS (ustanovljena 28.4.1968); 

- Poročilo o plačilu članarine EGF, IGF in načinu zbiranja (EGF na ekipnem DP, IGF prvak na 

SP), 

- Predlog za plačila klubov za leto 2003, za poslovanje preko ŽR, kjer se ugotovi, da banka za 

vodenje tekočih računov zaračunava 1.000 SIT/ mesec, kar je bilo do prenosa na banke 

brezplačno; predlaga, da se potrdi sklep letne kotizacije za vsak klub v višini 10.000,00 SIT 

(skupaj 4x 10.000,00 = 40.000,00 SIT); 

- Priprave za Bled 2003- predsednik sporoči, da je sprejet koledar EGF za leto 2003 in da je za 

Bled določen datum 25-27.4.2003, 

- Seznam mojstrov in predlog sprememb naj se potrdi na tem zboru in objavi na internetu. 

 

Ad3) Zakotnik prebere poročilo sekretarja - razprava je pokazala problematiko mlajšega članstva, ki 

ga skoraj ni in eventuelne rešitve ( delovanje v šolah, interesne dejavnosti…) 

 

Ad4) Butala prebere poročilo blagajnika, kjer je nakazana problematika slabega finančnega stanja, 

pokrivanja vodenja ŽR itd. Podpre tudi predlog predsednika o letni obveznosti klubov (10.000,00 

SIT), 

 

Ad5) Glede na podana poročila (predsednika, sekretarja in blagajnika) po krajši razpravi sprejme 

občni zbor poročila in razrešnico Pri tem je bila ob potrditvi predloga za novega predsednika diskusija 

g. Zakotnika, da postane predsednik s pogojem, da postane Gaspari sekretar in ostanejo kot 

podpredsednik Rojs in blagajnik Butala in da Mednarodna korespondenca ostane pri g. Matohu (to je 

predvsem korespondenca, ki jo opravlja po E-mail). 



 

 

Ad6) Predlaga se za novega predsednika (in zastopnika) Go zveze Milan Zakotnik, podpredsednik 

Bojan Rojs, sekretar Peter Gaspari, blagajnik Gregor Butala. Po izvedenih volitvah se ugotovi, da je 

predlog soglasno sprejet. Ob tem se novim  predsednik z govorom (in darilom) zahvali za dolgoletno 

delo dosedanjemu predsedniku Petru Gaspariju. 

 

Ad7) Pregledana so bila pravila Go zveze Slovenije (statut). Za eventualne spremembe pravil (statuta) 

ob spremembi zastopnika zveze je bilo po krajši razpravi sprejeto, da se za njih pooblasti Izvršni odbor 

Go zveze Slovenije. 

 

Ad8 in 9) Prisotni sprejmejo predlog koledarja prireditev za leto 2003 

- Omejčev memorial- 25-27.4.2003 – GK Kranj 

- Turnir ob dnevu mladih – maj 2003 – GK Kranj 

- Državno ekipno prvenstvo – maj 2003  - GD Ljubljana 

- Državno prvenstvo za posameznice – istočasno kot gornje - GD Ljubljana 

- Poletni turnir GDL – 29.6.2003 

- Odprto prvenstvo Maribora – predviden september, organizator se bo poskusil uskladiti glede 

na turnirje v bližini – GD Maribor 

- Državno prvenstvo za posameznike – 3. vikend oktober – Lokacija Savinjska dolina – GD 

Maribor 

- Odprto prvenstvo Ljubljane – 22.12.2003 - GD Ljubljana 

 

Ad10) V zvezi s poročilom g. Gasparija o osnutku dopisa na OKS »Status Go zveze v OKS« je zbor 

sklenil naj se odpošlje takšen kot je (pričakujemo pozitiven odgovor, drugače izstopimo) 

 

Ad11 ) Go literatura –  obravnavano je bilo poročilo predsednika (v zvezi s 35-letnico GZS), obletnico 

ima tudi Go društvo Maribor. Organizator pisanja še ni bil določen. 

 

Ad12) Bled 2003 - podano v poročilu prejšnjega in novega predsednika; Do klub Kranj je prevzel 

organizacijo turnirja (podobno kot prejšnja leta). 

 

Ad13) Potrditev seznama mojstrov – predlog za nominacijo Šiška Goran – III dan, sprejeto. Nov 

seznam izdela Ekart;  

arhiviranje turnirjev naj se vodi kot do sedaj. 

 

Ad14) Pod razno :  

Matoh: 

- imamo 3 mednarodne referee – Šiška, Butala, Matoh (potrjeni s strani EGF 31.7.2002 ob 

priliki EP v Zagrebu), 

- kandidat za Fujitsu trenerja je Čefarin – (če se bo udeležil izobraževanja v Amsterdamu) 

- sodelovanje na spletni strani – želene slike 

- Rojs, Hernavs gresta na svetovno parsko prvenstvo 

- informacija o EP – St.Petersburg (20.julij – 2. avgust 2003) 

Predlog Pogačnik – člani vseh 4 klubov naj premislijo do Bleda 2003 kako promovirati Go – smernice 

 

Seja zaključena ob 21,30 h 

 

 

Zapisnikar:                                  Predsednik delovnega predsedstva  Overovitelja: 

Bojan Rojs   Peter Gaspari     Butala Gregor 

           

          Milan Zakotnik 

       


