
Skupščina Go zveze Slovenije, 9. 11. 2007, hotel Barbara, Fiesa. 
 

 
Prisotni: 

 
Milan Zakotnik, Aleš Pogačnik, Mirko Rupel, Jure Jerkovič (vsi GK Kranj), Leon 
Matoh (GD Novo mesto), Gregor Butala, Timotej Šuc, Goran Šiška, Andrej Flajs, 

Srečo Čamernik (vsi GD Ljubljana), Janez Janža (GD Maribor). 
 

Predlagani dnevni red: 
 

1.  Ugotovitev sklepčnosti – seznam prisotnih 
   2.  Predlog in potrditev delovnega predsedstva 
    3. Sprejem dnevnega reda 
    4. Poročilo predsednika 
    5. Poročilo sekretarja (zbir društvenih poročil) 
    6. Blagajniško poročilo  
    7. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2007 
     8. Koledar prireditev 2008 in program dela 
      9. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
    10. Dopolnitev državnega prvenstva z nastopom ženskih predstavnic 
    11. Razno (spletna stran, točkovni sistem…) 

 
* * * 

 
1. Po pozdravu predsednika GZS Milana Zakotnika 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 Milan Zakotnik – 
predsednik, Leon Matoh – član in Gregor Butala – zapisnikar, za overitelja 

zapisnika pa sta bila predlagana Jure Jerkovič in Goran Šiška. Predlog je 
bil soglasno sprejet. 

 

3. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

4. Predsednik je podal svoje poročilo o delu zveze v preteklem letu, zlasti v 
zvezi z organizacijo in izvedbo tekmovanj (med drugim dveh državnih 
prvenstev, mednarodnega blejskega turnirja itd.), opozoril na uspešno 

realizacijo spletnega portala zveze in na vsaj delno izboljšano medijsko 
pokritost (Gorenjski glas, Dnevnik...), pa tudi na nujnost priprave novega 

predloga kriterijev za kategorizacijo športnikov v goju, ki ga na nacionalni 
ravni sprejema OKS. Poročal je tudi o plačilu članarin (OKS, EGF, IGF) in 
udeležbi slovenskih predstavnikov na večjih mednarodnih tekmovanjih. 

Del poročila je predsednik podal tudi pod točkama 6 in 7. 
 

5. Predstavniki društev so na kratko poročali o svoji dejavnosti; ta je pri 
vseh v bolj ali manj običajnem obsegu; GK Kranj med drugim vsak teden 



pripravlja delavnico za začetnike, medtem ko je GD Ljubljana v precejšnji 
meri prevzelo skrb za spletne vsebine zveze. 

 
6. Kot je okviru blagajniškega poročila poudaril Milan Zakotnik, je stanje še 

slabše kot v prejšnjih letih; razlog slabega finančnega stanja je dejstvo, 
da zveza ne ustvarja lastnih prihodkov iz naslova sponzorstev in donacij, 
nična je tudi podpora države. Opozoril je tudi na zamujanje društev pri 

plačevanju članarine zvezi (zaradi česar je oteženo pravočasno plačevanje 
članarine OKS) in na neizvajanje sprejetega sklepa, da udeleženec KPMC 

nakaže zvezi enako vsoto, kot jo udeleženec WAGC plača za članarino v 
IGF (tj. v protivrednosti 150 EUR). Sprejeti sklep: klubi in posamezniki do 
1.12.2007 nakažejo zaostale obveznosti do zveze na njen račun pri Poštni 

banki Slovenije (90672-0000221512). 
 

7. V razpravi o neizvršenih sklepih z zadnje skupščine je bilo ugotovljeno, da 
je večina sklepov, z izjemo tistih, ki se tičejo financ, ustrezno izpolnjena. 
Poleg sklepa iz točke 6 glede zaostalih obveznosti je bilo tu omenjeno še 

financiranje dejavnosti zveze iz naslova dohodnine, na katerega dokončno 
ovrednotenje bo treba počakati do prihodnjega leta, čeprav se zdi, da je 

nekaj razlogov za zmeren optimizem. 
 

8. Potrjen je bil koledar prireditev in program dela 2008, ki je bil predlagan 
že vnaprej (priloga 2). Državno prvenstvo za posameznike bo novembra, 
organizirala ga bo GZS, lokacija še ni potrjena; ekipno prvenstvo bo 17. 

maja 2008 v Ljubljani (organizira GD Ljubljana). 
 

9. Seznam mojstrov potrjen brez sprememb, vključno s spomladansko 
promocijo Timoteja Šuca v 3d. Drugih predlogov za nove mojstrske 
kategorije ni bilo. 

 
10. Glede načina organizacije DP je bilo potrjeno, da DP za posameznike tudi 

v prihodnje poteka na način, kakor je bil sprejet na seji GZS oktobra 2006 
(pravico nastopa imajo vsi mojstri in močnejši kyu igralci s kategorijo vsaj 
5k); dodatno pa je bilo sprejeto, da se k nastopu na DP posebej spodbuja 

tudi ženske igralke, ki ustrezajo omenjenim merilom. S tem – in ne več s 
posebnim ženskim prvenstvom – se po novem določa žensko prvakinjo 

Slovenije. Sklenjeno je bilo, da to postane tista igralka, ki se na DP uvrsti 
najvišje od ženskih tekmovalk, ne glede na siceršnje takšne ali drugačne 
medsebojne rezultate udeleženk. (Po živahni razpravi je bil sklep sprejet s 

6 glasovi za in enim proti, drugi so se vzdržali.) 
 

11. Točka razno je bila ob odsotnosti poročil o pripravi arhiva GZS (Rojs se 
skupščine ni udeležil) in o pregledu Gasparijeve zapuščine (odsoten tudi 
Ekart kot pooblaščenec) namenjena predvsem dvem temam, intelimpijadi 

leta 2008 v Pekingu (WMSA), kamor bo vključen tudi go, in vprašanju 
slovenske udeležbe, ter morebitni uvedbi točkovnega sistema za izbiro 

slovenskega predstavnika na svetovnih prvenstvih. 
 



Glede intelimpijade: prireditev bo oktobra 2008 v Pekingu, to je zdaj že 
zanesljivo, niso pa še znani kriteriji izbora in obseg kritja stroškov (po 

zadnjih neuradnih podatkih naj bi bila nastanitev in hrana plačani, toda 
nacionalne go zveze bi morale plačati stroške poti). Butala menil, da je 

osnovni predpogoj udeležbe naše reprezentance na WMSA sodelovanje na 
ekipnem evropskem prvenstvu v začetku leta 2008, vsaj v primeru, da bi 
bil to eden od kriterijev udeležbe (kar je mogoče pričakovati). Sklepi: čim 

prej od EGF in IGF pridobiti podrobnejše podatke o merilih za udeležbo in 
glede kritja stroškov. Prav tako bi bilo smiselno navezati stik še z drugimi 

nacionalnimi panožnimi zvezami miselnih iger (šah, bridge) in se z njimi 
dogovoriti za usklajen nastop pri Olimpijskemu komiteju Slovenije. 
 

Glede uvedbe točkovnega sistema: Butala ponovno podal predlog uvedbe 
točkovnega sistema, kakor je bil predstavljen po elektronski pošti in na 

forumu zveze. Po daljši razpravi se je sklepalo o dvojem: naj se točkovni 
sistem sploh uvede in, če se bo, ali naj velja že za rezultate letošnjega 
prvenstva (saj to na izbor letošnjih predstavnikov ne bi vplivalo). Sklepa: 

točkovni sistem se uvede v obliki, kot je bil predlagan, vključujoč končne 
popravke, kot jih je predlagal Butala; veljati začne že za letošnje leto. Obe 

glasovanji sta imeli enak rezultat: 7 glasov za, eden proti, drugi vzdržani. 
 

Zakotnik je še opozoril, da so prihodnje leto na vrsti volitve novih članov 
upravnega odbora zveze in priporočil, naj klubi razmislijo o kandidatih.  
 

S tem je bil dnevni red izčrpan.  
 

 
Zapisal: Gregor Butala      Overila: 
                                                                                     

Jure Jerkovič 
                                                                                    Goran Šiška 
 

 

 


