
 

GO ZVEZA SLOVENIJE 

 
 

Zapisnik občnega zbora 
 

 

Kraj:      Hotel Park v Dobrni 

Datum:  18.10.2003 

Prisotni: glej listo prisotnosti v prilogi 

 
Go klub Kranj:                 Milan Zakotnik, Rupel Mirko, Bojan Furlan 

Go društvo Ljubljana       Grega Butala, Edo Ekart, Kralj Andrej, Drobež Marjan                      

Go društvo Maribor         Bojan Rojs,  

Go društvo Novo mesto   Leon Matoh, Jukič Dušan, Harlander Dušan 
 

 

Predsednik Go zveze Slovenije Milan Zakotnik je odprl redni občni zbor. 

Ugotovjeno je da je  OZ sklepčen, saj so prisotni predstavniki vseh društev. 

Predlagano je delovno predsedstvo: Zakotnik, Matoh, Ekart, zapisnikar Rojs in  

Overovitelja zapisnika:Butala, Jukič 

  

 

Ad1  Predsednik   delovnega predsedstva Milan Zakotnik je predložil dnevni red, v prilogi   

         zapisnika, kateri je soglasno sprejet. 
 

 

Ad2 Predsednik Go zveze je prebral poročilo in poudaril naslednje: 
 

- V fazi realizacije iz lanskega leta ostaja ponatis  knjige Step by step, kontakt– Matej 

Fišer –   Creativ plus ( kontakt je imel P. Gaspari ) 

- Kotizacije klubov do zveze – Začasno do ureditev zaprosila sredstev, bo v poročilu  

      blagajnika. 

- Zaradi odsotnosti sekretarja Gasparija poročilo za ranko napiše in posreduje Ekart in 

sicer  do 15.11.03. 

- Plačilo članarin: 1.EGF -GD Maribor nakaže Sit v protivrednosti 50 EURO na Go    

                                  zvezo Slovenije, Matoh pridobi št. Rač. EGF, pošlje Zakotniku, ta    

                                  do 04./2004 izvrši plačilo. 

                                 2.IGF – Letošnji prvak na svetovnem prvenstvu 

                                 3.OKS – iz dotacij klubov, do prid. Sredstev iz nad. Te točke 

- Odprt je žiro račun pri poštni banki Slovenije, kjer se ne plačuje provizija,  

( TR zveze št. 90672-0000221512 ) 

- Poizkusili bomo pridobiti finančna sredstva na naslednjih naslovih: 

      Zavod za šport Slovenije, v dec. 2003 

      Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, ( fin. Predvsem množične in mlad. Aktiv. ) 

             ter Fundaciji za finansiranje športnih dejavnosti  Slovenije v nov. 2003 

        



 

Ad3 Zaradi odsotnosti sekretarja poročilo poda predsednik: 

-  Stanje na igralnem področju je podobno lanskoletnim, na domačih tekmovanjih se      

       udeležujemo planiranih turnirjev. 

- Delne aktivnosti se vršijo na izobraževanju dijakov in študentov, tako so krožki izven    

Klubov na gimnaziji Vič, Gimnaziji Kranj, Mladinski prostor ostriga Škofja Loka in v 

pripravi Mladinski prostor Mayer Kranj. 

 

 

Ad4 Poročilo blagajnika: 

-       Stanje v blagajni po prenosu sredstev iz LB na PBS, je 8.387,71 sit, pooblastilo za  

       transakcije imata blagajnik in predsednik, poslovanje na dveh enotah v Kranju in   

       Ljubljani. 

- vmes je izvršena ena traslakcija plačilo dotacije zvezi GD Kranj in plačilo članarine OKS 

v višini 20.000,00 sit. 

- Neizvršeno je plačilo dotacije GD maribor. 

 

Sklep: 

- Poročila pod točko Ad2 do Ad3 se vzamejo na znanje, GD Maribor nakaže dotacijo na  

Tr. Rač. GZS 

 

Ad5 Koledar prireditev: 

- 15. do 16.11. 2003 Aki sen turnir – organizira GD Ljubljana 

-  Odprto prvenstvo Ljubljane -December 2003 - organizira GD Ljubljana 

 -     Toyota ? v decembru letos povabljen Matoh, ter drugi iz DP 2002 ?  

- Toyota Bled 23.04. do25.04.2004,  organizira  GD Kranj s pomočjo GZS 

- Teden mladih  predvidoma   2 teden v maju 2004, organizira GD Kranj 

- Ekipno državno teden po Tednu mladih, organizira GD Maribor 

- Državno za posameznice – če je interes sočasno kot ekipno državno 

- Poletni turnir Ljubljane 28.06.04, organizira GD Ljubljana 

- Odprto prvenstvo Maribora, September 2004. organizira GD Maribor 

- Državno za posameznike, oktober 2004, organizira GD Kranj, po želji lahko pravočasno 

prevzame organizacijo drugo društvo 

- Preko leta bo GD Kranj organiziral 3 turnirje za mlajše odnosno za pretežno novejše 

igralce 

 

Sklep: 

       Koledar prireditev se soglasno sprejme 

 

 

Ad6 Aktivnosti z OKS 

-   Sodeluje se z najnujnejšimi zadevami, vse zaradi odsotnosti sekretarja ki je do sedaj   

        prekrival to področje. 

- Predsednik in blagajnik sta se udeležila uvedbenega seminarja aplikacije vnosa  

      podatkov v register športnikov, ter urejanja ktg športnikov, pooblastilo vnosa podatkov    

      ima  Butala. 



- Poziv vsem društvom da oddajo obrazce za svoje aktivne igralce v evidenco GZS, 

podatki bodo posredovani za vnos v omenjeno aplikacijo. 

 

Sklep:Poročilo se soglasno sprejme 

 

Ad7 Priprave na Bled 2004 

- Potrjeni datum le 23.04. do 25.04. 2004 

- Potekajo aktivnosti na pridobivanju finančnih sredstev, ter aktivnosti na pokrivanju 

minusa iz prejšnjega leta 

- Matoh pridobi čim prej pogoje za zaprositev sredstev Toyote, skladno z poročilom Šuca 

iz Evropskega prvenstva 

- Apelira se na ostale klube da se njihovi igralci  udeležijo turnirja, v primeru pravočasne 

prijave se bodo rezervirale dodatne cenejše kapacitete, pr. Otoče 

 

Sklep:Poročilo se soglasno sprejme 

 

 

Ad8 Komi Na DP, čas tekmovanja in Točkovanje 

- Po opozorilu Matoha se od zunaj pojavlja „ priporočilo“ o komiju 6 ali 6,5 

- Na pobudo nekaterih se predlaga skrajšanje  DP na 3 dni 

- Na pobudo Butale naj se uvede točkovanje udeležencev in stem seštevkom določi igralca 

za odhod na svetovno prvenstvo 

-  

Sklep:Soglasno je potrjeno 

1. Komi na DP je 6 točk, igra se po japonskih pravilih iz leta 89 

2. DP bo od petka do nedelje 7 kol ( 2 petek, 3 sobota, 2 nedelja ), skupščina v 

soboto, igralni čas 1h in 15 min., byomi 20 potez/10 min. 

3. Butala posreduje predlog točkovanja klubom do konca nov 2003, klubi pošljejo 

dopolnitve in pripombe do konca feb. 2004, predsednik na podlagi tega z Butalo 

pripravi 2 predloga, nakar se na ekipnem izvede glasovanje z tretjo možnostjo biti 

„proti“ obema predlogoma. 
 

 

Ad9 

- GO društvo Kranj je nabavilo določeno število garnitur ( 20 kom dobrih, 20 učnih, 10     

      preprostih ), ustrezno literaturo in nekaj šahovskih ur. 

      Možnost nakupa za nove interisente in posoja za tečaje 

      Cenik na spletnih straneh GZS, uredi Matoh 

- Jukič bo imel predstavitev Goja v NM, v primeru pomoči se pravočasno javi Zakotniku. 

Izdelan je letak za te priložnosti, katerega lektorira in popravi podatke Rojs 

- Apelira se na društva da se za finančno pomoč obrnejo na mestne občine in dotične 

zavode za šport. 

- Članarina društev je njihov interni dogovor in se ne rešuje na zvezni ravni 

 

Zapisnikar:                                 Predsednik delovnega predsedstva:           Overovitelja: 

Bojan Rojs                                 Milan Zakotnik                                           Grega Butala 

                                                                                                                       Dušan Jukič 


