
Skupščina Go zveze Slovenije 
9. 10. 2011, hotel Barbara, Fiesa 

 
Prisotni: 
Gregor Butala, Eduard Ekart, Janez Janža, Jure Jerkovič, Leon Matoh, Timotej Šuc, Kajetan 
Škraban, Milan Zakotnik, Igor Nonne, Borut Zaplotnik, Damjan Svetina, Franci Dragan. 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delu v letu 2011 (poročilo predsednika in poročilo predsednikov društev ) 
5. Blagajniško poročilo 
6. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2010 
7. Volitve novih organov- po potrebi 
8. Koledar prireditev 2012 in program dela 
9. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
10. Potrditev Go kongresa in državnega prvenstva po vzorcu do sedaj, ter nadgradnja in 
morebitna prestavitev datuma izvedbe 
11.Razno (spletna stran, turnir na Bledu/Mariboru 2012, itd.) 
 

 
Sklep: 
 
1. Po prijaznem pozdravu predsednika GZS Grega Butale je bila ugotovljena in tudi potrjena 
sklepčnost skupščine v skladu s statutom zveze (seznam prisotnih je priloga tega zapisnika). 
 
 
2. Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi Gregor Butala – predsednik, Leon Matoh – 
član in Jure Jerkovič – zapisnikar, za overitelja zapisnika pa sta predlagana Timotej Šuc in Igor 
Nonne.  Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
 
3. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
 
  



4. Na ravni go zveze se organizira evropsko ekipno prvenstvo. Timotej Šuc pohvali Janeza 
Janžo za dobro organizacijo in obveščanje ekipe. Gregor Butala izpostavi dejstvo, da na 
evropskem kongresu v letu 2011 (Bordeaux, Francija) po dolgem času nismo imeli 
predstavnika. 
Leon Matoh poroča, da je Vladimir Danek poslal pobudo, da bi centralno evropske države 
začele datumsko sodelovati z razporedom turnirjev. Dogaja se, da se turnirji prekrivajo in se 
igralci različnih turnirjev ne morejo udeležiti.  
 
Poročila klubov: 
Milan Zakotnik poroča, da v Kranju program teče po ustaljeni praksi z malenkostnimi  
spremembami. Turnir ob tednu mladih smo uspeli izpeljali s slabo zasedbo. Ekipno prvenstvo 
smo predali Ljubljančanom, ker nismo uspeli sestaviti ustrezne ekipe. S turnirji, ki jih 
organiziramo bomo nadaljevali. V kolikor bo možno bomo ekipno prvenstvo organizirali v 
Kranju. Parsko prvenstvo se je letos izjalovilo, pomanjkanje igralk je bil vedno problem. Državna 
prvakinja bo letos Neža Flis, ki trenutno še ne poseduje ustreznega znanja za mednarodne 
mojstrske turnirje. Zanimanja za svetovno parsko prvenstvo trenutno ni. Ženski del ekipe bi 
moral imeti kategorijo vsaj 5 kyu. 
Milan s trenutno situacijo/delom na spletni strani ni zadovoljen. Administracijo spletne strani bo 
prevzel Damjan Svetina, ki bo v bodočih mesecih prevzel spletno stran. Trenutni strežnik kjer 
spletna stran gostuje se ugaša, stran bomo preselili na strežnik Damjana Svetine, ki bo spletno 
stran pregledal in poiskusil spraviti v funkcionalno stanje. Jure Jerkovič, Katja Berčič in Damjan 
Svetina se bodo v bodočem srečali in pregledali kako funkcionira spletna stran. 
 
Leon Matoh poroča, da imajo v klubu novega člana, gospoda Francija Dragana. Poiskusil bo 
poživeti goistično sceno v šolah. Letos so praznovali 40 letnico Novomeškega go kluba in v 
klubskem krogu organizirali zabavo. V kolikor bodo plani z novačenjem mladih igralcev 
izpolnjeni bodo organizirali turnir za mlade igralce. 
 
Gregor Butala oriše stvari v imenu predsednika Ljubljanskega društva Andreja Kralja. Pripravili 
so dva klasična turnirja - poletni turnir in odprto prvenstvo Ljubljane. Igralni prostori v Žolni so še 
vedno odprti a prostor “ni zanesljiv”. Ljudje niso seznanjeni z dejstvom, da so prostori še vedno 
namenjeni tudi članom go društva, zato je precejšnja verjetnost, da ob sicer dogovorjenih 
terminih tam ni goistov. Oprema za igranje je še vedno v Žolni in v kolikor se želi je možno 
odigrati partijo goja. 
Letos je 50 letnica Ljubljanskega društva, turnir ne bo zaradi tega nič drugačen. Glede na velik 
jubilej so vsi igralci še topleje vabljeni, da se udeležijo turnirja in s tem počastijo okroglo 
obletnico obstoja Ljubljanskega go društva. Enkrat na teden se organizira delavnica v mestni 
knjižnici, ki jo organizira in vodi Andrej Kralj. 
 
Janez Janža pove, da imajo v Mariborskem klubu 2 nova igralca. Eden je upokojeni Japonec 
drugi pa mladi Mariborčan Martin, čigar napredek v preteklem letu je prijetno presenečenje. 
Nekateri mladi igrajo preko interneta. Mariborski go klub deluje ob torkih na znani lokaciji Stari 
Lev, vsi zainteresirani so vljudno vabljeni.  



5. Milan Zakotnik poroča, da se zveza financira iz dela dohodnine in na letni ravni dohodki 
znesejo približno 1500€. Denar je namenjen plačilu članarin, EGF, IGF in Olimpijskega 
komiteja, ter organizaciji državnega prvenstva in  turnirja na Bledu. Zahvalo nameni Igorju 
Nonnetu (Globustrade), ki nam vodi računovodske storitve Go zveze Slovenije.Večji stroški, ki 
nastanejo z naslova go zveze, sta Slovenski go kongres in mednarodni turnir na Bledu.  
Za letos je planirana obnova hotela Astoria na Bledu, kjer vsakoletno organiziramo turnir. Milan 
predlaga, da turnir z Bleda prestavimo v Maribor, kjer bodo praznovali 50 letnico obstoja go 
društva. Turnir se organizira v aprilu (okoli 20. aprila), kot je bilo običajno za Blejski turnir. Butala 
in Matoh finančna sredstva namenjena turnirju razporedita med točke namenjene evropskemu 
pokalu in nagradam. Okviren denarni fond za turnir je 1200€ skupaj s prijavninami. Blejski turnir 
se je začel v petek popoldne z enim kolom, končal se je v nedeljo, skupaj smo odigrali 6 kol, isti 
sistem bo tudi v Mariboru. Organizatorji turnirja naj razmislijo o prenosu partije na splet, 
preverijo infrastrukturo in poiščejo primernega kandidata za prenos. Z vodenjem turnirja bomo 
pomagali organizatorji Blejskega turnirja. 
 
 
6. Predsednik poroča o malenkostih, ki so bile za opravit. 
Da je potrebno spremeniti in popraviti naslov go zveze je bilo ugotovljeno na skupščini že leta 
2008. Krivdo, da zadeva ni urejena je prevzel predsednik in poroča, da se od lani stanje ni 
spremenilo za kar zopet prevzema krivdo in se opravičuje. Butala: "Sklep, da bom izpolnili 
predpredlanski sklep ni bil izvršen niti letos." :) 
 
Milan predlaga odprtje poštnega predala. Grega se bo o tem pozanimal. 
Aktivnosti z Olimpijskim komitejem Slovenije so v pristojnosti Gregorja Butale in Milana 
Zakotnika. Gregu je Milan izročil vabilo na obletnico olimpijskega komiteja, ki se ga bo z 
veseljem udeležil. 
 
 
7. Organi ostanejo kot so bili v letu 2011. 
 
 
8. Gregor Butala poroča, da bo v letu 2012 koledar prireditev analogen koledarju v letu 2011. 
Kyu turnir Kranj 10.3.2012 
Maribor 13.-15.4 2012 
Teden mladih in ekipno DP 12.5.2012  
Poletni turnir Ljubljana 7.7.2012 
Slovenski go kongres - oktobra, glej točko 10. 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial 22.12.2012 
 
Leon Matoh se pritoži glede organizacije/urnika državnega prvenstva, saj bi petkovo prvo kolo 
lahko prestavili v soboto dopoldne. Zakotnik in Butala razložita, da prestavitev prvega kola 
bistveno ne spremeni turnirja. 
  



9. Novosti ni, zaskrbljujoče. 
 
 
10. Naslednje leto bo Go kongres 2012 zasnovan okvirno isto kot letos, odvijal se bo v mesecu 
oktobru v Fiesi. Kot na vseh turnirjih, si tudi na državnem prvenstvu želimo obilnejše udeležbe. 
 
 
11. O problematiki spletne strani je Zakotnik poročal v poročilu kluba. Organizacija turnirja 
Maribor 2012 je že bila dorečena pod točko 5. 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se ob 22:15 zaključi rekordno zgodaj, sledi ji, letos 
nekoliko bolj umirjen, družabni del. 
 
 
Zapisal: Jure Jerkovič 
Overila: Igor Nonne, Timotej Šuc 


