
Skupščina Go zveze Slovenije 
4.10.2014, hotel Barbara, Fiesa 

 
Prisotni: 
Gregor Butala, Jure Jerkovič, Leon Matoh, Timotej Šuc, Milan Zakotnik, Borut Zaplotnik, Andrej 
Kralj, Tim Klančišar, Miran Gorenec 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delu v letu 2014 (poročilo predsednika in poročilo predsednikov društev ) 
5. Blagajniško poročilo 
6. Pregled izvršenosti sklepov občnega zbora 2013 
7. Koledar prireditev 2015 in program dela 
8. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
9. Razno (spletna stran, turnir na Bledu 2015, itd.) 
 

 
Sklep: 
 
1. Lanskoletni recitat dnevnega reda predsednik Gregor Butala tokrat nadomesti s skrajšano 
različico. Predsednik ugotovi, da so prisotni vsi predstavniki klubov in potrdi, da je skupščina 
sklepčna. 
 
 
2. Predlagano je delovno predsedstvo v sestavi Gregor Butala – predsednik, Leon Matoh – 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. 
V Koreji nas je na WAGC uspešno zastopal Timotej Šuc, na Korea Prime Minister Cup-u pa 
Gregor Butala. 
Predstavnika na Evropskem go kongresu v letu 2014 zopet nismo imeli, zavoljo tega tudi nismo 
imeli predstavnika tudi na AGM. 
Še vedno sodelujemo v okviru Pandanet Evropskega ekipnega prvenstva, ki poteka preko 
interneta. Po nekoliko manj uspešni sezoni v preteklem letu, zaradi srečnega naključja s 
povečanjem števila ekip še vedno spadamo v B skupino, kjer so nasprotniki močni in partije 
lepe. Janez Janža, kot organizator ekipe poroča, da imamo v Sloveniji pomanjkanje igralcev, ki 
bi bili pripravljeni sodelovati. 
Leon Matoh opomni, da se je vsakih nekaj let možno udeležiti parskega svetovnega prvenstva 
in da se zopet bližamo času, ko bi lahko na prvenstvo poslali par. Žal trenutno v Sloveniji igralke 
niso zelo aktivne. Za udeležbo je zainteresiran Tim Klančišar in Maja Logar. Naloga Tima 
Klančišarja je, da se dogovori z Majo in pošlje email organizatorju, da ima Slovenija željo 
sodelovati na svetovnem parskem prvenstvu. 
Besedo Gregor preda predstavnikom društev. 
 
Poročila klubov: 
Jure Jerkovič poroča, da se ob torkih odvija delavnica v mestni knjižnici, kjer so nam za letošnje 
leto pripravili odličen ambient. Delavnice redno vodi Igor Nonne, občasno pa mu na pomoč 
priskočijo drugi člani iz Kranja. Obisk je zadovoljiv, delavnico obiskuje generacija srednješolcev 
in nekaj starejših. Običajen obisk pa je od 5 - 10 igralcev. Člani go društva Kranj se po delavnici 
še vedno dobivamo v Mitnici, kjer se po osmi uri pogosto igra go. 
Organizirali smo Kyu turnir, Turnir ob tednu mladih in v soorganizaciji z ljubljančani ekipno 
prvenstvo. Tekmovanje na Bledu je bil zopet v Astorii, opazili smo drastičen upad igralcev, zato 
za prihodnje leto planiramo nekaj sprememb. Denarni fond ostaja v okviru preteklega leta. 
 
Leon Matoh poroča, da ni bistvenih sprememb. Za ekipno prvenstvo se ekipa uspe zbrati, sicer 
pa posebne aktivnosti ni zaznati. 
 
Andrej Kralj poroča, da se dobivajo ob petkih - 17:00 v Mestni knjižnici, kjer so organizirane 
delavnice za mlajše člane. Tim Klančišar doda, da je očiten upad obiskanosti zato je kampanija 
za pridobivanje novih članov nujna. Organizirali so Gasparijev memorial, Poletni turnir, v 
soorganizaciji s kranjčani so organizirali ekipno prvenstvo. 
 
V imenu Janeza Janže poročilo povzame Leon Matoh: “V Mariboru je stanje nespremenjeno 
glede na prejšnje leto.” 
 
Predsednik se zahvali za dragocene prispevke. 
  



5. Milan Zakotnik poroča, da prihodki v zadnjih letih konstantno padajo. V zadnjem letu je brez 
podpore s strani občine ostalo tudi go društvo Kranj. S tem so ogroženi turnirji, ki jih organizira 
go društvo Kranj, med drugim tudi mednarodni turnir na Bledu. Turnir zahteva približno 600,00 € 
finančne podpore. 
Gregor Butala zagotovi, da bo 400,00 - 500,00 € potrebnih za organizacijo turnirja znovačil pri 
sponzorjih. 
 
Potrebno bi bilo poskrbeti za finančna sredstva zvezi - sponzorstva, donacije... 
Sponzorjev, ki bi finančno prispevali tudi v tem letu nismo pridobili. 
 
 
6. Sklep iz zadnjih nekaj let glede sedeža GZS letos ponovno ni bil izveden. 
 
 
7. Gregor Butala poroča, da bo v letu 2015 koledar prireditev analogen koledarju v letu 2014. 
Kyu turnir Kranj ~10.3.2015 - začetek marca 
Slovenia open - Bled ~17.-19.4 2015 se prilagodi ostalim mednarodnim turnirjem 
Teden mladih ~10.5.2015 /ekipno državno prvenstvo 
Poletni turnir Ljubljana ~5.7.2015 
Turnir v Montinjanu ~ junij 
Odprto prvenstvo Maribora, konec septembra. 
Slovenski go kongres - oktobra 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial ~20.12.2015 
 
 
8. Go društvo Ljubljana predlaga Tima Klančišarja za mojstrsko kategorijo in v primeru zmage 
na DP 2014, promocija Timoteja Šuca v IV. dan. Ena promocija je potrjena, Tim Klančišar I. 
dan. 
 
 
9. Zbrani so z veseljem sprejeli na znanje, da so v Sežani ustanovili nov klub - Go klub Sežana. 
Za dosežek jim čestitamo. 
 
Na spletni strani je potrebno objaviti podatke za prispevke s strani deleža dohodnine. Milan 
Zakotnik bo to organiziral 
 
S tem je bil dnevni red izčrpan, skupščina se ob 23:04 zaključi razmeroma zgodaj, sledi ji 
družabni del, ki se tudi zaključi razmeroma zgodaj. 
 
 
Zapisal: Jure Jerkovič 
Overil: Timotej Šuc 
 


