
Go zveza Slovenije

Pravilnik Go zveze Sloveniije

A - Splošne določbe

1. člen
Ime zveze društev je GO ZVEZA SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu: zveza). Sedež zveze je v 
Ljubljani, Aleševa 3. Vsi dopisi za zvezo se dostavljajo na sedež zveze ali na p.p. 298 pri pošti 1001 
Ljubljana. 

2. člen
Zveza je prostovoljno združenje društev igralcev Go igre, ki združuje in povezuje posamezna 
društva. 

3. člen
Zveza deluje na območju Republike Slovenije. 

4. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava. 

5. člen
Zveza ima svoj žig. Žig zveze je krog s premerom 30 mm, v sredini katerega je japonska pismenka 
- znak za GO igro, ob robu pa napis GO ZVEZA SLOVENIJE in napis (sedeža zveze) LJUBLJANA. 

6. člen
Zveza se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji. 

7. člen
Delovanje zveze je javno. 

8. člen
Zveza obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. 

1. ožjo javnost obvešča: z objavljanjem vabil in zapisnikov, z občasnim izdajanjem internega 
biltena, z rednimi zapisniki vseh organov zveze, ki so na vpogled vsem včlanjenim 
društvom, 

2. širšo javnost obvešča: z javnimi sejami vseh organov zveze in prek sredstev javnega 
obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela (povabila javnim delavcem, obvestila novinarjem) 
je zadolžen izvršni odbor zveze. 

9. člen 
Zveza ima predvsem sledeče cilje in naloge: 

• pomoč pri delovanju obstoječih in ustanavljanju novih društev, 
• skrb za promocijo goja, 
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• skrb za izdajanje literature o goju, 
• skrb za zbiranje podatkov o zgodovini goja v Sloveniji, 
• evidenca o gojevskih organizacijah in članstvu, 
• izvajanje kategorizacije mojstrov (dan igralci), 
• sestavljanje reprezentance in določanje udeležencev na pomembnejših tekmovanjih, 
• druge zadeve skupnega pomena za društva. 

10. člen 
Zveza uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami: 

• prirejanje tekmovanj (turnirjev), 
• pripravljanje začetniških tečajev in seminarjev, 
• dajanje pobud za ustanavljanje novih GO organizacij ali krožkov, 
• razširjanje igralnih priborov, demonstracijskih pripomočkov in druge opreme za GO, 
• povezovanje in vzdrževanje stikov z drugimi GO organizacijami v tujini, 
• članstvo v Evropski go zvezi (EGF) in v Mednarodni go zvezi (IGF). 

B - Članstvo

11. člen 
Član zveze lahko postane vsako društvo, ki sprejema ta pravila, se ravna po njih ter izrazi željo 
postati član zveze in v ta namen poda pismeno pristopno izjavo. Članstvo v zvezi je prostovoljno. 
Pravice društev so: 

• da predstavniki posameznih društev lahko volijo in so izvoljeni v organe zveze, 
• da predstavniki posameznih društev sodelujejo pri delu organov zveze, 
• da predstavniki posameznih društev dajejo predloge organom zveze, 
• da predstavniki posameznih društev skladno z določenimi kategorijami sodelujejo v 

internih vadbenih in tekmovalnih programih in drugih prireditvah zveze ter zastopajo 
zvezo na tekmovanjih v Sloveniji in v tujini, 

• da predstavniki posameznih društev sprejmejo nagrade in pohvale za delo v zvezi ter za 
dosežene uspehe na tekmovanjih. 

12. člen 
Dolžnosti društev so: 

• da predstavniki posameznih društev volijo in so izvoljeni v organe zveze, 
• da predstavniki posameznih društev sodelujejo pri delu organov zveze, 
• da predstavniki posameznih društev sodelujejo na tekmovanjih zveze, 
• da predstavniki posameznih društev spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov 

zveze, 
• da redno plačujejo članarino, 
• da skrbijo za sredstva, s katerimi zveza razpolaga. 

13. člen 
Častni član zveze lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem 
storila zvezi usluge neprecenljive vrednosti. Častnega člana zveze sprejme občni zbor. 



Go zveza Slovenije

14. člen 
Pravice in dolžnosti članov organov zveze so častne. Za svoje delo v organih zveze člani 
(predstavniki društev) praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost 
lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado. Nagrado mora potrditi občni zbor. 
Višina nagrade je javna. 

15. člen 
Članstvo društva v zvezi preneha z izstopom društva ali s črtanjem društva. 

16. člen 
Društvo, ki želi izstopiti iz Go zveze Slovenije, lahko to stori, vendar mora to sporočiti Go zvezi 
Slovenije najmanj tri mesece pred nameravanim izstopom. Društvo izstopi iz zveze s pisno izjavo 
o izstopu. 

17. člen 
Društvo se črta iz zveze, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let. Za obdobje, ko društvo ne 
plačuje članarine, nima glasovalne pravice v organih zveze. 

18. člen 
Društvo se izključi iz zveze, če krši pravice in dolžnosti predstavnikov drugih društev, naštete v 
11. in 12. členu pravil, in če zavestno ravna proti interesom zveze. 

C - Organi zveze

19. člen 
Organi zveze so: 

• občni zbor, 
• izvršni odbor, 
• nadzorni odbor, 
• disciplinska komisija, 
• začasne in stalne komisije. 

20. člen 
Občni zbor je najvišji organ zveze in voli druge organe. Sestavljajo ga predstavniki posameznih 
društev. Vsako društvo ima v občnem zboru tri predstavnike z glasovalno pravico. 

21. člen 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. 
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo 
nadzornega odbora ali na zahtevo enega društva. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero 
je sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po 
tem, ko je prejel pobudo ali zahtevo. Če izvršni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v roku, 
ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali. 
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22. člen 
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov predstavnikov posameznih društev z glasovalno 
pravico. Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja zveze, je za sprejem predloga 
potrebna dvotretjinska večina. Pogoje sklepčnosti določa 24. člen. Način glasovanja določi občni 
zbor. Ko se glasuje o razrešnici posameznih članov organov zveze, o tem ne morejo glasovati 
posamezni člani navedenih organov. 

23. člen 
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z 
delovanjem zveze in imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o 
zadevah, o katerih sklepa občni zbor. 

24. člen 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica predstavnikov 
društev. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Zatem je občni zbor sklepčen, če 
je prisotnih več kot tri desetine članov predstavnikov posameznih društev. 

25. člen 
Občni zbor odpre zastopnik zveze in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. 
Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. 

26. člen 
Občni zbor: 

• sklepa o dnevnem redu, 
• razpravlja in sklepa o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora, 
• sprejema delovni program zveze, 
• odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali določbam disciplinske komisije in 

drugih komisij, 
• sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto, 
• z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni in nadzorni odbor, komisijo za 

kategorizacijo in disciplinsko sodišče, 
• potrdi nagrade in sprejema častne člane zveze, 
• odloča o prenehanju delovanja zveze,
• dokončno odloča o izključitvi društva iz zveze. 

27. člen 
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba 
overovitelja zapisnika. 

28. člen 
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je 
tudi izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor. Za svoje delo 
odgovarja občnemu zboru. 
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29. člen 
Izvršni odbor sestavljajo predsednik zveze, sekretar, blagajnik in predsedniki komisij, ki se 
oblikujejo po potrebi kot stalne ali začasne, ter izvoljeni člani. Izvršni odbor šteje 4 do 7 članov. V 
novi izvršni odbor se voli najmanj ena tretjina novih članov. 

30. člen 
Izvršni odbor upravlja zvezo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na 
občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno. 

31. člen 
Predsednik zveze je zastopnik zveze (v primeru njegove odsotnosti pa sekretar) in zastopa zvezo 
pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih izvršnega 
odbora. 

32. člen 
Člane izvršnega odbora voli občni zbor za dve leti in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. 

33. člen 
V območju svojega delovnega področja iz 28. člena pravil opravlja izvršni odbor zlasti naslednje 
zadeve: 

• sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor, 
• pripravlja predloge za splošne akte zveze, 
• pripravlja predlog za finančni načrt in zaključni račun, 
• sestavlja letni koledar tekmovanj, 
• vodi posle, ki zadevajo evidenco društev in članov, 
• imenuje iz vrst članov stalne in začasne komisije, 
• skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva zveze. 

34. člen 
Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če 
zanje glasuje večina navzočih. 

35. člen 
Izvršni odbor izbere na podlagi predloga posameznih društev zveze tehnično komisijo, ki jo vodi 
predsednik tehnične komisije. Komisija ima tri člane. Naloga komisije je, da na podlagi rezultatov 
tekmovanj predlaga tekmovalce, ki bodo zastopali zvezo na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih. 

36. člen 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor na podlagi predloga 
posameznih društev za dobo treh let. Sami izberejo predsednika. Občni zbor izvoli tudi dva 
nadomestna člana nadzornega odbora. 
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37. člen 
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima zboroma in 
da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu 
zboru in mu mora poročati pismeno vsaj enkrat v koledarskem letu. 

38. člen 
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj 
dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico 
udeležbe na vseh sejah izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja. 

39. člen 
Disciplinsko komisijo sestavljajo po en član vsakega društva, ki jih voli občni zbor na podlagi 
predloga posameznih društev za dobo enega leta. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani 
med seboj. Disciplinska komisija vodi postopek izključitve po 18. členu teh pravil. 

D - Materialno - finančno poslovanje

40. člen 
Dohodki zveze so: 

• članarina, 
• dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze, 
• darila in volila, 
• prispevki donatorjev, 
• javna sredstva. 

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. 

41. člen 
Premoženje zveze sestavljajo vsa sredstva, premičnine in nepremičnine, ki so last zveze in so kot 
take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem zveze in inventarno knjigo upravlja izvršni 
odbor. Premičnine se lahko odkupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje 
izvršnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor zveze. 

42. člen 
Materialno - finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi 
predpisi in računovodskimi standardi za društva. 

43. člen 
Finančno poslovanje zveze se odvija preko tekočega računa pri Poštni banki Slovenije. Denarna 
sredstva zveze vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju 
izvršnem odboru in (na zahtevo) nadzornem odboru. 

44. člen 
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik (zastopnik) društva. 
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45. člen 
Delo blagajnika je javno. Vsak član posameznega društva lahko zahteva vpogled v finančno in 
materialno poslovanje zveze. 

E - Disciplinska odgovornost

46. člen 
Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov zveze ter vsako 
drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interes in ugled zveze. 

47. člen 
O prekrških odloča disciplinska komisija. 

48. člen 
Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe: 

• opomin, 
• izključitev. 

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni 
zbor zveze, kot drugostopenjski organ. 

F - Končne določbe

49. člen 
Zveza preneha z delovanjem: 

• s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov, 
• z odločbo pristojnega državnega organa, 
• če pade število članov pod 2. 

50. člen 
Dodatni dokumenti pravil zveze so pravilniki v teh pravilih, ki morajo biti sprejeti najkasneje v 
roku 6 mesecev po sprejemu teh pravil. 

51. člen 
Pravila pričnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor Go zveze Slovenije. Edino občni zbor lahko 
pravila prekliče, in sicer pod pogojem, da hkrati sprejme nova.
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