Skupščina Go zveze Slovenije
6. 10. 2012, hotel Barbara, Fiesa

Prisotni:
Gregor Butala, Jure Jerkovič, Leon Matoh, Timotej Šuc, Janez Janža, Kajetan Škraban, Milan
Zakotnik, Igor Nonne, Borut Zaplotnik, Damijan Svetina, Andrej Kralj, Tim Klančišar, Pavel Kos

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o delu v letu 2012 (poročilo predsednika in poročilo predsednikov društev )
5. Blagajniško poročilo
6. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2011
7. Volitve novih organov- po potrebi
8. Koledar prireditev 2013 in program dela
9. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov
10. Potrditev Go kongresa in državnega prvenstva po vzorcu do sedaj, ter nadgradnja in
morebitna prestavitev datuma izvedbe
11.Razno (spletna stran, turnir na Bledu/Mariboru 2013, itd.)

Sklep:
1. Po prijaznem pozdravu predsednika GZS Grega Butale je bila ugotovljena in tudi potrjena
sklepčnost skupščine v skladu s statutom zveze (seznam prisotnih je priloga tega zapisnika).

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 so zadeve potekale po ustaljenem
redu in hkrati z žalostjo ugotavlja, da v tem letu nismo imeli predstavnika na evropskem go
kongresu.
Leon doda, da tudi na parskem evropskem prvenstvu nismo imeli predstavnika. Na evropski
ravni bi s sodelovanjem na tekmovanju lahko dosegli zadostno število točk, ki so potrebne za
sodelovanje na svetovnem parskem prvenstvu. Pokazati je potrebno interes.
Na WAGC je sodeloval Leon Matoh, dosegel je soliden rezultat. Avionske karte bo v bodoče
potrebno financirati v lastni režiji.
Janez Janža poroča, da je PGETC začet, igralcev ni več možno dodati. Je bilo pa odlično
odigrano prvo kolo, ki smo ga Slovenci dobili z rezultatom 4-0.

Poročila klubov:
Igor Nonne v imenu predsednika kranjskega go kluba Nenada Đenadić poroča, da v Kranju
program teče po ustaljeni praksi z malenkostnimi spremembami. V knjižnici se odvija go
delavnica, kjer novačimo nove člane. Zanimanja je precej a vztrajnih, delavnih in perspektivnih
članov še nismo našli.
Vsako leto priredimo kyu turnir in turnir ob tednu mladih. Udeležba je bila odlična.
Milan poroča, da je kompletov, ki jih v Kranju redno kupujemo in omogočamo prodajo v
slovenskem prostoru, zmanjkalo. Potrebno je nakupiti nove.
Jure poroča, da v Merezigah nastaja sekcija goja, ki je organizirala enodnevni turnir z udeležbo
tridesetih igralcev. Organizatorji potrebujejo pomoč, za ustanovitev društva/kluba.
Damjan Svetina poroča, da je spletna stran go zveze navidezno v funkcionalnem stanju. Znotraj
pa je spletna stran v razsulu.
Leon Matoh poroča, da igralci v Novem Mestu igrajo preko interneta, dobivajo se ne več. Franci
Dragan ni poročal o uspehu novačenju igralcev.
Andrej Kralj poroča, da delavnice v knjižnici še vedno potekajo. Preselili so igranje goja v
gostilno Marn. Ob 50 letnici so priredili turnir z lepo udeležbo, poleg tega so izdali znamko!
Janez Janža pove, da se goistična sekcija še vedno dobiva. Mladina igra na internetu, starejši
se redno dobivajo ob torkih v zlatem Levu, pri tržnici. Zadnje čase je obiskanost odlična z več
kot 10 udeležencev.
Turnir v Mariboru je bil lepo prirejen. Slovenska udeležba je bila skopa.
Pokara sklep lanske skupščine, kjer je bil obljubljen fond 1200€ za nagrade. Obljubljenega
denarja ni bilo, prejeli smo 400€ s strani go zveze in s turnirjem ustvarili 355€ izgube, ki so jo
pokrili Mariborski igralci.
Milan se odzove, da se je za prireditev turnirja potrebno znajti in da organizatorji v preteklosti
niso prejeli denarja s strani go zveze.

5. Milan Zakotnik poroča, da prihodki v zadnjih štirih letih konstantno padajo. Donacij z naslova
dohodnin je cca. 900€. Denar je namenjen plačilu članarin MOK, EGF, IGF in organizaciji
slovenskega go kongresa.
V letošnjem letu smo 400€ namenili denarnemu skladu za Mariborski turnir. Udeleženci potrdijo,
da novih članov, ki bi del dohodnine namenili go zvezi slovenije niso novačili. Zahvala Igorju
Nonnetu in podjetju Globustrade, ki vodi računovodske storitve Go zveze Slovenije.
Sponzorjev, ki bi finančno prispevali nismo pridobili.
Uvedli bomo donacijo za državno prvenstvno, ki bo znašala 20€ na igralca. Predlog je soglasno
sprejet. Andrej Kralj bo donacije pobral in nakazal na račun go zveze.
6. Predsednik poroča o malenkostih, ki so bile za opravit.
Da je potrebno spremeniti in popraviti naslov go zveze je bilo ugotovljeno na skupščini že leta
2008. Krivdo, da zadeva ni urejena je prevzel predsednik in poroča, da se od lani stanje ni
spremenilo, za kar zopet prevzema krivdo in se opravičuje.
7. Organi ostanejo kot so bili v letu 2012.
8. Gregor Butala poroča, da bo v letu 2013 koledar prireditev analogen koledarju v letu 2012.
Kyu turnir Kranj 10.3.2013
Slovenia open (Predvor?, Maribor?) 13.-15.4 2013
Teden mladih 12.5.2013
Poletni turnir Ljubljana 7.7.2013
Slovenski go kongres - oktobra, glej točko 10.
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial 22.12.2013
Milan Zakotnik poroča, da je turnir na “Bledu” velik zalogaj za kranjsko go društvo, poleg tega je
število obiskovalcev vsako leto manjše. Breme organizacije bi rad predal novi ekipi, ki bi turnir
uspela kvalitetno izpeljati. Janez Janža sporoči, da je organizacija v Mariboru možna. Končno
odločitev pa sporoči v prihajajočih tednih.

9. Go društvo kranj predlaga Igorja Nonneta za 1d. Leon Matoh razloži, da z razvojem igralca ni
seznanjen, nove kategorije ne potrdimo.
10. Lokacija in časovni okviri go kongresa in državnega prvenstva ostajata enaka.

11. Slovensko odprto prvenstvo (bivši Bled) bo prevzelo go društvo Maribor. Borut Zaplotnik
povpraša ali bi lahko na spletni strani objavili obrazec za namembo dela dohodnine go zvezi
slovenije. Damijan odgovori, da bo zadevo uredil.
Ekipno prvenstvo bo organizirano s strani Ljubljanskega go društva na dan 17.11.2012.
S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se ob 23:25 zaključi razmeroma pozno, sledi ji
družabni del.

Zapisal: Jure Jerkovič
Overila: Igor Nonne, Timotej Šuc

