
 

Skupščina Go zveze Slovenije 
14.10.2017, Bled 
 

Prisotni: 
Gregor Butala, Leon Matoh, Timotej Šuc, Milan Zakotnik, Janez Janža, Andrej Kralj, Andrej Flajs, 
Maja Logar, Martin M. Majcenovič 
 

Predlagani dnevni red: 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delu v letu 2017 (poročilo predsednika, blagajnika in poročilo predsednikov društev ) 
5. Koledar prireditev 2018 in program dela 
6. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
7. Razno  
 

Sklepi: 
 
1. Predsednik v kratkem pozdravu ugotovi, da so prisotni vsi predstavniki klubov Ljubljana, Kranj, 
Maribor, Novo mesto in potrdi, da je skupščina sklepčna. Sledi recital predlaganega dnevnega 
reda. 
 
2. Predlagano je delovno predsedstvo v sestavi Gregor Butala – predsednik, Timotej Šuc – 
zapisnikar, za overitelja zapisnika sta predlagana Leon Matoh in Janez Janža. Predlog je soglasno 
sprejet. 
 
3. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
4. Predsednik GZS Butala: Opažamo trend stagnacije. Turnir na nacionalni ravni - Bled smo 
zgledno speljali. Ostala tekmovanja so sledila programu in pričakovanjem udeležencev. Žal na 
tokratnem Evropskem prvenstvu v Nemčiji ni bilo slovenskih predstavnikov. Udeležili smo se 
WAGC na Kitajskem (igral Šuc) in KPMC v Koreji (igral Janža). Zaradi odpovedi več klubov je 
odpadlo v maju načrtovano Ekipno državno prvenstvo. Udeležili smo se evropskega ekipnega 
prvenstva (Pandanet Go Euro Team Chamionship), ki poteka preko interneta in po nekoliko 
slabših predstavah nazadovali v D skupino, kjer pa smo letos favoriti. Zahvalil se je Janezu Janži 
za korektno vodenje ekipe. 
 
Blagajnik GZS Zakotnik: tudi letos je prihodek z naslova dohodnine upadel. Denarja je dovolj za 
plačevanje članarin v mednarodnih zvezah. Ponovno pozvani vsi člani, da pridobijo interesente, ki 
bi namenili del dohodnine Go zvezi Slovenije ali Go društvu Kranj. 
 
Andrej Kralj, GD Ljubljana: poroča, da so speljali 2 turnirja, poletni in Gasparijev memorial. 
Trenutno se vsak teden ob četrtkih dobivamo v gostilni Delfin. Promocija s strani Ljubljanskih 
članov je bila v Logatcu na dnevu Japonske. 
 
Janez Janža GD, Maribor: stanje je v zadnjih letih nespremenjeno. 
 
Milan Zakotnik GD, Kranj: dobivajo se v knjižnici. Žal tudi letos nimajo predstavnika na DP. 
 
Leon Matoh GD, Novo mesto: poroča, da je situacija nespremenjena, vidijo se enkrat letno. 
 
 



 

 
6. V letu 2017/18 bo koledar prireditev sledeči 
 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial 16. (ali 23.?) 12. 2017 
Slovenia open - Bled 13. - 15. 4. 2018  
Teden mladih/ekipno državno prvenstvo - v začetku maja 2018 
Turnir v Montinjanu - začetek junija 2018  
Poletni turnir Ljubljana - začetek julija 2018 
Slovenski go kongres Fiesa, 1. ali 2. vikend v oktobru 2018 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial - konec decembra 2018 
 
7. Novih mojstrskih kategorij ni. 
 
8. Andrej Kralj bo preveril možnosti po klubih, da bi odpadlo ekipno državno prvenstvo 
nadomestili v sredini novembra. Datum je določen za 18. november, prvenstvo bo v Ljubljani. 
Naslednje leto bomo praznovali 50. obletnico Go Zveze Slovenije. Želja je da bi bil Slovenia Open 
turnir na Bledu zastopan v čim večjem številu. Flajs in Zakotnik se bosta pozanimala v hotelu 
Jelovica in Astoria glede možnosti nočitev. Razpis za turnir je potrebno objaviti vsaj 2 meseca 
pred turnirjem. Flajs se bo pozanima glede možnosti sponzorskih sredstev za povečanje 
nagradnega fonda. Janez Janža pove, da redno igramo na PGETC je pa v zadnjem času nekoliko 
težje zagotoviti 4 igralce. 
S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se ob 21:30 zaključi. 
 
 
Zapisal: Timotej Šuc                            ŽIG               Predsednik : Grega Butala 
 
Overovila:  Janez Janža 

      Leon Matoh                                                 Zastopnik: Milan Zakotnik 

 


