
 

GO ZVEZA SLOVENIJE 

 
 

Zapisnik spominske seje 
 

 

Kraj:      Gostilna pod kostanji 

Datum:  23.01.2004 

 

Prisotni:  
Go klub Kranj:                 Milan Zakotnik, Aleš Pogačnik 

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

                                         Drago Pergar 

Go društvo Maribor         Bojan Rojs,  

Go društvo Novo mesto   Leon Matoh, Jukič Dušan,  
 

 

Dnevni red 

 

 1.)  a.)  Kratek spomin za Petrom Gasparijem 

b.) Objava osnutka iz spletnih strani GD Lj., v dnevnem časopisju 

c.) Razno ( odhod na grob, njegova roba, njegov dosje Zveze, ..) 

d.) Možnost memorialnega turnirja 

2.)   Kratek  pregled zapisnika zadnje seje        

3.)   Razno 

- Skupni prostori GZS 

- Obisk Japoncev 07.03. 2004-01-20 

- Sprememba naslova za Ptt in sedeža zveze ? 

- nov sekretar 

- Izmenjava ljudi ( jap. – nemci ? ) 

- Bilance 

         -    Bled ( Tojota 2x, spisek povabljenih na otvoritev Sponz. Duša, Veleposlanik, Yuki 

 

 

  Predsednik   Go zveze  Milan Zakotnik je predložil zgoraj posredovani dnevni red,       

  kateri je bil soglasno sprejet. 
 

 Ad1 - V uvodu je preleten kratek pregled Gasparijevega truda v dolgoletnem delu na go    

            področju, ter ugotovitev da bo njegoiva izguba nenadomestljiva. 

         - Osnutek spominske objave je v redu ( glej spletne strani GD Ljubljana ), za objavo v  

           dnevnem časopisju  bodo poskrbeli Pogačnik Aleš in Jukič Boris ( Delo ), ter  

           Butala Gregor (Dnevnik ), za Ranko se prevede v angleščino ( Zakotnik Maja ) in   

           pošlje  Matohu, kateri skupaj z člankom od Ekarta posreduje dalje. 

         - Zakotnik pregleda in arhivira ter sortira njegov arhiv in literaturo,( delno že storjeno )  

            nato se bo ukrepalo naprej ( Prostor Arhiviranja ), Ekart stopi v kontakt z Šturmom,   

            če lahko v tej problematiki kako pomaga( skupni sestanek z Zakotnikom in Ekartom ) 



           - dogovoriti možnost memorialnega turnirja, lahko tudi turnir na Bledu. 

          

Ad2     Predsednik Go zveze je izvedel pregled izvršenosti iz zapisnika zadnje seje in je   

            Ugotovljeno: 
 

           - Osnutek članka za Ranko pošlje Ekart Matohu 
 

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

      zvezo Slovenije, to je 12.000,00 sit, poštni stroški gredo iz blagajne zveze, način   

      plačila preverita Zakotnik pri Gorenjski banki, Rojs pri MKB. 

      Matoh pridobi itstavitev potrdila o plačilu članarine 

- Sodelovanje z OKS je v najnujnejšihzadevah, vse zaradi neimetje sekretarja, ki je    

      do sedaj   prekrival to področje. 

        -     Ponovni poziv vsem društvom da oddajo obrazce za svoje aktivne igralce v evidenco    

             GZS, podatki bodo posredovani za vnos v omenjeno aplikacijo. 

 

 -    Priprave na Bled 2004 

      Potrjeni datum le 23.04. do 25.04. 2004, ni pa status Tojote 

      Potekajo aktivnosti na pridobivanju finančnih sredstev, ter aktivnosti na pokrivanju        

       minusa iz prejšnjega leta 

        Matoh pridobi čim prej pogoje za zaprositev sredstev Toyote. 
 

-  Izdelan  letak za propagandne priložnosti, lektorira in popravi podatke Rojs 

 

Ad3 Razno 

- Skupni prostori se poizkusijo najti v okviru OKS ( Brez plačila Najemnine ), za samo    

      arhiviranje preko Lovra Šturma. 

- Obisk Japoncev odpade 

-  Spememba sedeža zveze se izvede postopoma, za pošto sprotno. 

- Za izdelavo bilance odgovoren Zakotnik in Butala, sopodpisnik Rojs, kateri pošlje dva 

podpisana obrazca Zakotniku. 

- Udeležbo na Toyoti v Amstrdamu bo izvedel Butala, za kar se mu izda pooblastilo           

( osnutek pošlje Matoh Zakotniku, ta ga uradno podpiše in žigosa ) 

- Parsko se določa po nemškem sistemu 

- Pergar predlaga nakup zastave slovenije za indetifikacijo naših predstavnikov v  tujini      

( kongres .. itd. ) vel cca 80 x 60 cm 

- Matoh sprašuje če imamo mladince do 18 let za evropsko, moč vsaj10 kyu. 

- Obstaja tudi študentsko tekmovanje – udeležba kdo ? 

- Plačilo kotizacije cca 24.000 jenov ( cca 50.000,00 sit ) plača ½ igralec na Japonskem      

( junij ),  ½ igralec v Koreji  ( september)  

- Ali je kdo zaiterisiran za organizacijo Evropsko, parsko ekipno evropsko, naj se prijavi 

na zvezo 

 

     Po končani seji je bil skupni odhod na Gasparijev grob in poklon njegovemu spominu. 

 

    Zapisal:      Milan Zakotnik                                             


