Go zveza Slovenije

Skupščina Go zveze Slovenije
22. 10. 2005, hotel Barbara, Fiesa
Prisotni:
Milan Zakotnik, Aleš Pogačnik, Mirko Rupel, Jure Jerkovič (vsi GK Kranj), Leon Matoh (GD Novo
mesto), Gregor Butala, Eduard Ekart, Andrej Kralj, Goran Šiška (vsi GD Ljubljana), Janez Janža,
Bojan Rojs (oba GD Maribor).

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo predsednika
5. Poročila sekretarja in posameznih društev
6. Blagajniško poročilo
7. Pregled izvršenosti sklepov z občnega zbora GZS v Fiesi oktobra 2004 in potrditev
zapisnika seje GZS, ki je bila v Novem mestu maja 2005 ob ekipnem državnem prvenstvu
8. Potrditev koledarja prireditev in programa dela za leto 2006
9. Poročilo s skupščine Evropske go zveze (EGF)
10. Poročilo o prenovi spletne strani GZS
11. Priprave na Toyota Tour Bled 2006
12. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov
13. Razno: obletnica smrti Petra Gasparija; predlog sprememb v zasnovi DP za posameznike
(Butala), predlog sprememb statuta GZS in sprejema Nacionalnega programa za go
(Pogačnik), predlog ustanovitve in izpeljave internetnega DP za člane (Movrin), poročilo o
pripravi almanaha (Rojs), poročilo o pregledu Gasparijeve zapuščine (Ekart), drugo.

Sklep:
1. Po uvodnem pozdravu predsednika GZS Milan Zakotnik 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 Bojan Rojs – zapisnikar, za overitelja zapisnika pa sta bila predlagana Aleš
Pogačnik in Gregor Butala. Predlog je bil soglasno sprejet.
3. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet skupaj s pripombo predsednika, da bo svoje
poročilo združil s 7. točko dnevnega reda.
4. Predsednik je podal svoje poročilo (glej prilogo 2). Dodal je, da smo znova začeli iskati
možnosti za dejavnejše poročanje medijev o goju in pozval prisotne, naj se pri tem po

svojih močeh potrudijo tudi sami. Med nerealiziranimi sklepi s prejšnje skupščine GZS
(vsebina 7. točke) je omenil oblikovanje Predloga sprememb kriterijev za kategorizacijo
športnikov v goju, ki naj bi ga za OKS pripravil Butala (ta obljubi, da bo omenjeni dokument
pripravil do konca koledarskega leta). Poudaril je tudi, da je GZS pridobila odločbo o
statusu zveze društev, ki delujejo v javnem interesu, s čimer je izpolnjen eden od pogojev
za pridobivanje sredstev preko Fundacije za šport. Ta je (vsaj v okviru javnih sredstev)
glavni vir financiranja GZS, medtem ko se društva financirajo predvsem prek občin.
5. GK Kranj je poročilo o delu predložil v pisni obliki (priloga 3). Druga društva bodo poročilo
dostavila naknadno.
6. Milan Zakotnik je podal poročilo blagajnika; račun GZS je reaktiviran, opozoril je na to, da
vsi klubi ne poravnavajo svojih obveznosti do GZS.
7. V razpravi o neizvršenih nalogah so bili sprejeti naslednji sklepi: društva (po zgledu GK
Kranj) izdelajo seznam strokovne klubske literature, ki je na voljo za izposojo; društva
dopolnijo seznam kategoriziranih športnikov za vnos v seznam OKS; predlagatelj Dušan
Harlander čimprej pristopi k realizaciji dogovora s Pošto Slovenije za izdajo znamke ob 40letnici Go zveze Slovenije.
8. Dopolnjen koledar prireditev in program dela (priloga 4). Državno prvenstvo za
posameznike je prestavljeno na november; organiziralo ga bo Go društvo Maribor, ki bo na
ekipnem prvenstvu posredovalo podrobnosti glede kraja igranja.
9. Butala, zastopnik GZS na skupščini EGF, je na kratko povzel svoje poročilo, ki ga je v pisni
obliki posredoval že poleti (priloga 5).
10. Prenova spletne strani GZS je v teku. Miran Gorenec pripravlja bazo vseh turnirjev v
Sloveniji, kranjski igralci (v njihovem imenu je poročal Jure Jerkovič) pripravljajo obrazec
za prijavo na turnirje. Vsebino pripravlja Gregor Butala, ki koordinira izdelavo strani.
Butala predlaga, naj klubi v najkrajšem času posredujejo manjkajoče podatke; predlog
soglasno sprejet. Stran naj bi bila končana do konca leta 2005.
11. Butala je ob poročilu s skupščine EGF opozoril na vedno večje zahteve pri organizaciji
turnirjev za Toyota Tour (npr. neposredno prenašanje iger po internetu). Nekateri turnirji
so zaradi različnih razlogov status TT izgubili (npr. premajhna udeležba, premalo tujcev);
prisotni se strinjajo, da se to na Bledu ne sme zgoditi, vendar bo potrebno v pripravo
blejskega turnirja vložiti več napora (konkurenčnost Bledu v primerjavi z drugimi
podobnimi turnirji pada); trenutno so ovire predvsem finančne (npr. višina nagrad,
možnost subvencioniranja poti in bivanja močnejšim igralcem iz tujine). Zakotnik prosi
vsa društva za pomoč pri organizaciji, saj GK Kranj sam ne zmore bistveno povečati obsega
finačne konstrukcije turnirja ali zagotoviti priprave dodatnih dejavnosti in vsebin.
12. Seznam mojstrov potrjen z eno spremembo: Marjan Drobež je na podlagi rezultatov in EGF
ratinga promoviran v 2. dan.
13. Razno: Odprto prvenstvo Ljubljane je od leta 2004 naprej tudi Memorial Petra Gasparija;
tako ostane tudi v prihodnje. Butala predlaga spremembo zasnove Državnega prvenstva za
posameznike – to naj bi po novem potekalo v obliki Slovenskega go kongresa, ki bi ga
sestavljala dva turnirja, in sicer »Turnir za prvaka«, na katerem bi sodelovalo 6 (ali 8)
najboljših oziroma kvalificiranih igralcev, ter »Odprti turnir«, na katerem bi nastopili vsi
ostali, tako mojstri kot drugi igralci. Najboljši (ali najboljša dva) z odprtega turnirja bi
imela pravico nastopa na turnirju za prvaka prihodnje leto (namesto najslabše
uvrščenega/uvrščenih). V razpravi prisotni izrazijo različna mnenja o predlogu, vendar ga
v izvorni obliki ne podprejo. Sledi naslednji sklep: državno prvenstvo za posameznike
ostane enako kot do sedaj (udeležijo se ga lahko le mojstri), vendar pa se bo vzporedno (ob
udeležbi vsaj osmih igralcev) organiziral tudi »Kandidatski turnir«, na katerem bodo imeli

pravico nastopa vsi drugi (kyu) igralci; zmagovalec kandidatskega turnirja ima naslednje
leto pravico nastopa na državnem prvenstvu oziroma »Glavnem turnirju«. Predlog
sprememb statuta GZS ni bil obravnavan zaradi odsotnosti predlagatelja (Pogačnik);
razprava o spremembah se preloži na naslednjo sejo oziroma skupščino GZS. Predlog za
pripravo internetnega državnega prvenstva (Movrin) ni bil podprt. Poročilo o pripravi
almanaha (Rojs): končan naj bi bil do konca leta 2005. Poročilo o pregledu Gasparijeve
zapuščine (Ekart): za zdaj pregled zapuščine še ni končan.
S tem je bil dnevni red izčrpan.
Zapisal: Bojan Rojs
Overovila: Aleš Pogacnik, Gregor Butala

