
GO ZVEZA SLOVENIJE 

 

 

 

Z A P I S N I K  OBČNEGA ZBORA 

 

 
Kraj: Hotel Barbara Fiesa 

Datum: 22.10.2004   ob 21 h 

Prisotni: Zakotnik Milan, Rojs Bojan, Matoh Leon, Butala Gregor, Ekart Edo, Harlander Matevž, 

Harlander Dušan, Pintar Rado, Rupel Mirko, Mastinšek Miklavž, Kralj Andrej, Pogačnik Aleš, 

 

 

 

Predsednik Go zveze Slovenije Zakotnik Milan je odprl Redni občni zbor. Ugotovljeno je bilo, da je 

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

predsedstvo –,  Zakotnik, Butala, Matoh, zapisnikar Rojs in overitelja zapisnika M. Harlander in 

Pogačnik. 

 

Občni zbor odobri predloge. 

 

Ad 3) Predsednik delovnega predsedstva predlaga sprejetje dnevnega reda ( priloga zapisnika ), ki so 

ga prisotni enoglasno sprejeli. 

Ad 4)  Za novega sekretarja se predlaga Matoh Leona, predvsem iz razloga, ker že do sedaj vodi 

korespondenco z EGF in IGF. 

Predlog sprejet. 

 

Ad 5) Predsednik Go zveze je prebral svoje poročilo ( priloga zapisnika ) v katerem je navedel 

predvsem: 

 

1. sodelovanje z Olimpijskim komitejem  

2. plačilo IGF,EGF je urejeno, tako za l. 2003 in 2004 

3. z občnega zbora v Dobrni ostaja kot neizvršeno ponatis knjige Step by step. Zakotnik pošlje 

disketo s podatki Matohu ( če bo uspel rešiti podatke),  

Predlog Harlander D. za izdajo znamke na temo Goja. Čez 4 leta ob 40 obletnici GOZS  

4. Ranka  - je praktično ni več, v elektronski obliki ni zaživela, zato zapis o delu Ekart na EGF 

Udeležba na ekipnem evropskem v Rusiji se lahko udeležijo igralci po uspehu na državnem, 

drugače ratingu – stanje maj 2005, na evropskem za ženske v Leipzigu, če bo kaka prijava, 

evropsko parsko še ne vemo kje in kdo – obvesti Matoh 

5. Kategorizacija športnikov. Ugotovljeno, da so kriteriji glede na stanje preostri. Butala izdela 

predlog in se ga preda na Olipijski komite. 

6. Pridobitev finančnih sredstev- brez evidence članov ni možnosti. Potrebno pridobiti status 

društva, ki deluje v javnem interesu – če tega ni ne moreš kandidirati za sredstva 

       Sklep: Zakotnik da vlogo ( vzorec) – zveza in društva pa vlogo na Ministrstvo za šolstvo …. 

 

Poročilo z skupščine EGS, našega predstavnika T. Šuca prebere predsednik – priloga zapisnika 

 

 

Ad 6) Poročila društev podata Zakotnik in Rojs, ostala kluba javita poročila naknadno 

 

Ad 7 ) Poročilo blagajnika prebrano in je priloga zapisnika 

 

Poročila so bila sprejeta  

 



Ad 8, 9 , 10  in 13 )  Je sestavni del poročila predsednika in je bilo obravnavano pod ad 5 

 

Ad 12 ) Potrdi se nova kategorija za igralca Timoteja Šuca II dan. 

 

 Ad 14 ) Rojs poroča o stanju in prosi ostale igralce, da pogledajo in po možnosti dostavijo manjkajoče 

podatke o prvenstvih Slovenije 

 

Ad 15 ) Ekart še ni uspel pregledati vse gradivo prejeto Po Petru Gaspariju 

 

Ad 17 ) Po burni razpravi se sprejmejo sledeča pravila igranja državnega prvenstva: 

 

a) prvenstva se začnejo v petek s prvim kolom ob 11 h 

b) kol je 6 do vključno 13 igralcev oziroma 7 z udeležbo najmanj 14 igralcev 

c) kola so 2 v petek, 3 v soboto in 1 ali 2 v nedeljo ( odvisno od št. iz točke b ) 

d) igralni čas 75 m po igralcu 

e) byo yomi je progresiven in je prvi 20 kamnov za 10 min, drugi 25 komnov za 10 min in nato 

vsi nadaljnji 30 kamnov za 10 min. 

 

 

Pod točko razno je Zakotnik apeliral za pridobitev sponzorskih sredstva turnirja na Bledu, 

 ter ključ delitve. 

 

 

Seja zaključena ob 22,30 h 

 

 

 

Zapisnikar:                        Predsednik:                                          Overovitelja: 

     

Bojan Rojs                       Milan Zakotnik   Pogačnik Aleš         

   

        Harlander Matevž                


