
Skupščina Go zveze Slovenije 
10.10.2015, hotel Barbara, Fiesa 

 
Prisotni: 
Gregor Butala, Jure Jerkovič, Leon Matoh, Timotej Šuc, Milan Zakotnik, Borut Zaplotnik, Andrej 
Kralj, Tim Klančišar, Andrej Flajs, Janez Janža, Damijan Svetina 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delu v letu 2015 (poročilo predsednika in poročilo predsednikov društev ) 
5. Blagajniško poročilo 
6. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2014 
7. Koledar prireditev 2016 in program dela 
8. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
9. Razno (spletna stran, turnir na Bledu 2016, itd.) 
 

 
Sklepi: 
 
1. Predsednik v kratkem pozdravu ugotovi, da so prisotni vsi predstavniki klubov in potrdi, da je 
skupščina sklepčna. Sledi recital predlaganega dnevnega reda. 
 
2. Predlagano je delovno predsedstvo v sestavi Gregor Butala – predsednik, Janez Janža – 
član in Jure Jerkovič – zapisnikar, za overitelja zapisnika je predlagan Timotej Šuc. Predlog je 
soglasno sprejet. 
 
3. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
4. Kot predsednik Go zveze Slovenije Gregor povzame, da bistvenih sprememb v delu zveze 
letos ni bilo. Opažamo trend stagnacije. 
Turnir na nacionalni ravni - Bled smo zgledno speljali. Ostala tekmovanja so sledila programu in 
pričakovanjem udeležencev. 
Izpeljano je bilo ekipno in državno prvenstvo in več turnirjev v organizaciji klubov. 
 
Udeležili smo se evropskega ekipnega prvenstva (Pandanet Go Euro Team Chamionship), ki 
poteka preko interneta in z relativno skromnim izkupičkom zmag nazadovali iz B jakostne 
skupine v C, z jasnim ciljem prihodnje leto ponovno zaigrati v B skupini. Na evropskem 
kongresu smo bili slabo zastopani, vikend turnirja se je udeležil le Valentin Likozar.  



Poročila klubov: 
 
Andrej Kralj poroča, da so speljali 2 turnirja, poletni in Gasparijev memorial. V knjižnici se 
občasno dobivajo, vendar bi potrebovali še igralni prostor. Na razpisih MOL-a bi lahko 
kandidirali za zagotovitev primernega prostora. Promocija s strani Ljubljanskih članov je bila v 
Logatcu in na dnevu Japonske. 
 
Janez Janža poroča, da so dvakrat predstavili go v sklopu Zveze prijateljev mladine. Nekaj 
interesa je bilo s strani obiskovalcev, a jim manjka primeren prostor, kjer bi mladina lahko igrala.  
 
Milan Zakotnik poroča, da nimamo promocijskega materiala, ki bi začetnike in tujce vabila na 
naše turnirje. Jure Jerkovič poroča, da so tradicionalne turnirje izpeljali. Delavnice za začetnike 
organizirajo v Kranjski knjižnici, kjer se tedensko srečuje do 10 igralcev. Nekaj igralcev se 
udeležuje šahovksega krožka na Kranjski gimnaziji, kjer igrajo tudi go. 
 
Leon Matoh poroča, da je situacija nespremenjena, vidijo se enkrat letno. Udeležili so se 
ekipnega turnirja.  
 
Janez Janža ima osnovo letakov, ki jo posreduje Gregu Butali, ki bo ustrezno posredoval 
gradivo Timu Klančišarju, čigar bratranec bi to lahko grafično obdelal. 
 
Predsednik se zahvali za dragocene prispevke. 
 
5. Milan Zakotnik poroča, da je tudi letos prihodek z naslova dohodnine upadel. Igor Nonne je 
naredil aplikacijo, kjer zainteresirani lahko donacije, članarine in ostale prispevke poravnajo 
preko spleta. Analogen obrazec je zaželjen tudi za zvezo. Obrazec bi objavili na spletni strani.  
Situacije je sledeča; račune sproti plačujemo, dohodki so vse manjši. Pozitiven prispevek v letu 
2015 je za turnir na Bledu v višini 500€ priskrbel predsednik Gregor Butala. 
 
6. Sklep iz zadnjih nekaj let glede spremembe sedeža GZS do skupščine ponovno ni bil 
izveden. Zbrani predlagajo, da zastopnik Milan Zakotnik in  predsednik Gregor Butala naslov 
ustrezno spremeni/ta. 
Predlog je soglasno sprejet in sprejme se SKLEP: 
 
SKLEP O SPREMEMBI SEDEŽA IN NASLOVA ZVEZE 
 
V skladu z dogovorom na tej skupščini GZS, se naslov sedeža in prejema pošte Zveze 
prenese iz naslova Aleševa 3, 1000 Ljubljana -p.p. 298 pri pošti 1001 Ljubljana, 
na naslov Župančičeva 7, 4000 Kranj. 
 
S tem se spreminja tudi 1.člen pravilnika GO Zveze, tako se poštni naslov in 
sedež sedaj glasita: 
GO ZVEZA SLOVENIJE, Župančičeva 7, 4000 Kranj. 



 
7. Gregor Butala poroča, da bo v letu 2015 koledar prireditev analogen koledarju v letu 2014. 
Kyu turnir Kranj ~12.3.2015 - začetek marca 
Slovenia open - Bled ~15.-17.4 2016 se prilagodi ostalim mednarodnim turnirjem 
Teden mladih ~7.5.2016 /ekipno državno prvenstvo 
Turnir v Montinjanu ~ junij 
Poletni turnir Ljubljana ~2.7.2016 
Odprto prvenstvo Maribora - september 
Slovenski go kongres - oktobra 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial ~17.12.2016 
 
Z lokacijo (na Bledu) zadnjih let so igralci zadovoljni. Dolgoletno  sodelovanje z Astorijo nam je 
prislužilo vabilo v prenovljen hotel. Prisotni so s prostori v Jelovici zadovoljni in bi tu do 
nadaljnjega ostali. Bolj zanimiva je Jelovica tudi s finančnega vidika, saj so cene nekoliko 
ugodnejše kot v Astoriji. V kolikor ne bo primernega sponzorja bo nagradni sklad občutno 
manjši, saj bo krit iz prijavnin. 
 
 
8. Predsednik go društva Ljubljane Gregor Butala predlaga promocijo Tima Klančišarja za 
mojstrsko kategorijo 2. dan. Promocijo so prisotni soglasno sprejeli in mu za dosežek z veseljem 
čestitali. 
 
 
9. Zbrani so prediskutirali dejavnosti Go kluba Sežane. Člani so aktivni in organizirajo turnirje. 
Sprejeti bi jih bilo potrebno v Go zvezo. Potrebno jih je kontaktirati, da predajo podatke. Po 
email korespondenci bi jih sprejeli med člane go zveze. 
 
Borut Zaplotnik poroča, da je bil v Logatcu izjemen obisk, zato bi potrebovali več 
demonstratorjev. Naslednje predstave se bosta poleg ostalih udeležila še Gregor Butala in 
Milan Zakotnik. 
 
Gregor Butala bo pripravil ažuren seznam za točkovanje udeležencev na WAGC in KPMC. 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se ob 22:20 zaključi razmeroma zgodaj, sledi ji 
družabni del. 
 
 
Zapisal: Jure Jerkovič                            ŽIG               Predsednik : Grega Butala 
 
Overil:  Timotej Šuc                                                      Zastopnik: Milan Zakotnik 


