Go zveza Slovenije

Skupščina Go zveze Slovenije
17. 11. 2006, hotel Barbara, Fiesa
Prisotni:
Milan Zakotnik, Aleš Pogačnik, Mirko Rupel, Jure Jerkovič, Igor Nonne (vsi GK Kranj), Leon Matoh
(GD Novo mesto), Gregor Butala, Timotej Šuc, Andrej Kralj (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 2005 in potrditev
zapisnika seje GZS, ki je bila v Ljubljani oktobra 2006 ob ekipnem državnem prvenstvu
8. Potrditev koledarja prireditev in programa dela za leto 2007
9. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov
10. Razno: spletna stran in forum GZS, spremembe v zasnovi DP za posameznike (Butala),
poročilo o pripravi arhiva (Rojs), drugo.

Sklep:
1. Po uvodnem 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 Bojan
Rojs in Aleš Pogačnik. Predlog je bil soglasno sprejet.
3. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
4. Predsednik je podal svoje poročilo, sestavljeno iz več delov (glej prilogo 2). Med drugim je
omenil, da GZS za svoje delovanje letos od državnih ustanov (Fundacija za šport,
ministrstva...) ni prejela nobene podpore, kljub temu, da je polnopravna članica OKS in da
je lani pridobila odločbo o statusu zveze društev, ki delujejo v javnem interesu, s čimer je
bil tudi izpolnjen eden od pogojev za pridobivanje sredstev preko Fundacije za šport. Zveza
se trenutno financira zgolj z letnimi članarinami društev, saj tudi sponzorskih prispevkov
ni uspela pridobiti; poudaril je, da naj bi novi zakon o dohodnini omogočal nakazilo dela
odmerjene dohodnine različnim ustanovam (namesto neposredno v državni proračun) in
predlagal članom, naj razmislijo o možnosti, da se delovanje GZS podpre tudi na ta način.
Predlog je bil sprejet. V nadaljevanju se je dotaknil poročanja medijev o goju (ki je

nezadostno) in pozval prisotne, naj se pri tem po svojih močeh potrudijo tudi sami. Med
nerealiziranimi sklepi s prejšnjih skupščin GZS je omenil nujnost oblikovanja 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). Poročal
je tudi o plačanih članarinah GZS (OKS, EGF, IGF; za slednjo poskrbi predstavnik Slovenije
na svetovnem prvenstvu). Podan je bil predlog, da naj enako vsoto denarja, kot znaša
članarina za IGF, na račun GZS nakaže tudi udeleženec mednarodnega prvenstva v Koreji.
Predlog je bil soglasno sprejet. Ob koncu je predsednik podal še pregled udeležbe
slovenskih tekmovalcev na pomembnejših mednarodnih tekmovanjih.
5. Predstavniki vseh štirih društev so na kratko poročali o svoji dejavnosti; ta je pri vseh v
običajnem, a ne pretiranem obsegu (npr. število pripravljenih turnirjev, redna vadba). GD
Maribor je ravnokar začelo s tečajem goja na II. gimnaziji. GD Ljubljana je pripravilo več
promocijskih dogodkov. V GK Kranj so med drugim poskrbeli za prevod interaktivnega
spletnega tečaja za začetnike.
6. Milan Zakotnik je podal poročilo blagajnika, ki je bilo soglasno sprejeto.
7. V razpravi o neizvršenih sklepih z zadnje skupščine (teh se je sicer delno dotaknilo že
predsednikovo poročilo) je bilo med drugim opozorjeno na še neizdelan predlog za
spremembo izbire načina slovenskega predstavnika na svetovnem prvenstvu. Vsa društva
tudi še niso (po zgledu GK Kranj) izdelala seznama strokovne klubske literature, ki je na
voljo za izposojo, in dopolnila seznama kategoriziranih športnikov za vnos v podatkovno
bazo OKS. Izvrševanje sklepa o prenovi oziroma vzpostavitvi nove spletne strani GZS
poteka – kot so to ocenili prisotni – zelo dobro.
8. Dopolnjen in potrjen je bil koledar prireditev in program dela (priloga 4). Državno
prvenstvo za posameznike ostaja v novembru; organizirala ga bo GZS; ekipno prvenstvo bo
19. maja v Ljubljani (organizira GD Ljubljana). Turnir na Bledu bo za leto 2007 vključen v
evropski pokal (European Cup).
9. Seznam mojstrov potrjen brez sprememb. Predlogov za nove mojstrske kategorije ni bilo.
10. Predlaganih nekaj izboljšav za spletno stran in forum GZS. Glede načina organizacije DP
oziroma sprememb v njegovi zasnovi je bilo odločeno, da DP za posameznike tudi v
prihodnje poteka na način, kakor je bil sprejet na seji GZS oktobra 2006 v Ljubljani. Pravico
nastopa imajo vsi mojstri in močnejši kyu igralci. Tudi ekipno prvenstvo v skladu s sklepi
omenjene seje ostaja odprtega tipa (neomejeno število ekip iz posameznih klubov). Rojs je
poročal o pripravi arhiva GZS, ki dobro napreduje; pričakuje, da ga bo mogoče v kratkem
prenesti v digitalno obliko. Poročilo o pregledu Gasparijeve zapuščine zaradi odsotnosti
pooblaščenca (Ekart) ni bilo podano. Butala je opozoril, da bo ob olimpijadi leta 2008 v
Pekingu po vsej verjetnosti potekala tudi Intelimpijada (olimpijada miselnih iger), kamor
bo vključen tudi go. Podrobnosti za zdaj še niso znane, prav tako ne merila za udeležbo
predstavnikov posameznih držav (npr. »olimpijska norma«).
S tem je bil dnevni red izčrpan.
Zapisal: Gregor Butala
Overovila: Aleš Pogačnik, Bojan Rojs

