
 

 

13.10.2019, Izola 

Go Zveza Slovenije 

Zapisnik skupščine 12. kongresa GZS 

 

Prisotni: Gregor Butala, Milan Zakotnik, Tim Klančišar, Leon Matoh, 

Andrej Kralj, Maja Logar, Žiga Hajdukovič, Timotej Šuc, Pavel Kos, Vida 

Hernaus, Borut Zaplotnik 

 

Delovno predsedstvo:  

• Predsednik: Gregor Butala 

• Zapisnikar: Timotej Šuc  

• Overitelja: Tim Klančišar, Leon Matoh 

 

Dnevni red: 

 

1) Ugotovitev sklepčnosti. 

2) Sprejem dnevnega reda. 

3) Potrditev novih funkcij predlaganih na Bledu dne 24.04.2019 (priloga 1) (Grega) 

4) Letno poročilo predsednika. 

5) Poročilo s Kitajskega go kongresa v Rizhau (Tim Klančišar, priloga 2). Pregled 

vzrokov, ki so vodili do zapleta pri izboru predstavnika za omenjeni kongres 

(Grega, Matoh, Tim, Milan) 

6) Poročilo predsednikov društev ali njihovih zastopnikov (predvidoma: Leon 

Matoh, Janža Janez, Kralj Andrej, Nenad Đenadić). 

7) Poročilo blagajnika (priloga 3), zamenjava banke - sklep skupščine (Milan 

Zakotnik) 

8) Koledar prireditev in program dela (Gregor Butala).  

Načrt priprav za Bled 2020, organizacija DP na tej lokaciji (Milan Zakotnik). 

9) Promocija in razvoj goja na slovenskem (Tim Klančišar) 

- Organizacija delavnic na osnovnih in srednjih šolah 

- Sodelovanje s Konfucijevim inštitutom v Ljubljani 

- Razprava o možnosti organizacije EGC 2022 (priloga 4) 

10)  Članstvo v Olimpijskem komiteju Slovenije – plačilo članarine in koristi 

članstva     (Milan Zakotnik) 

11)  Ostali pomembni predlogi in opomniki 

         - 0,5% dohodnine – obrazci, postopek, (Milan Zakotnik in Tim 

Klančišar) 

                      - spletna stran  (Tim Klančišar ) 



 

 

                  - Klepetalnica Discord (Tim Klančišar) 

12) Razno 

 

Ad 1) Prisotni predstavniki klubov Ljubljana, Kranj, Novo mesto, skupščina je 

sklepčna 

 

Ad 2) Dnevni red soglasno sprejet. 

 

Ad 3) Na Bledu so bile na seji Go zveze 13.4. 2019 sprejeta sledeče funkcije Go 

zveze Slovenije 

Predsednik - Gregor Butala 

Zastopnik - Milan Zakotnik 

Podpredsednik - Janez Janža, namestnik - Kralj Andrej 

Sekretar - Tim Klančišar 

Blagajnik - Milan Zakotnik 

Predsednik komisije zadolžene za zunanje kontakte - Matoh Leon ( to nalogo 

upravlja že sedaj) 

Predsednik komisije zadolžene za prenovo in vzdrževanje spletne strani - Tim 

Klančišar, namestnik - Jure Jerkovič 

Logarjeva predlaga, da bi predsednik Go zveze postal Klančišar, vendar se nato 

soglasno dogovorimo, da sprejmemo sklep s seje na Bledu. 

 

Ad 4) Dejavnosti v preteklem letu so bile v okviru pričakovanj. Imeli smo 

predstavnika na WAGC, EGC, Kitajskem go kongresu, KPMC, na nekaj večjih turnirjih 

v tujini, igramo ekipno prvenstvo na serverju Pandanet. S strani klubov je nekaj 

pobud za popularizacijo goja v Sloveniji. 

 

Ad 5) Na 3. Kitajski go kongres so bili prvič povabljeni tudi predstavniki zahodnih 

držav. S strani kitajske go zveze so bili kriti vsi stroški potovanja in nastanitve. Bilo je 

nekaj zapletov pri imenovanju predstavnika, ker je povabilo prišlo preko dveh linij. 

Butala poudari, da je Matoh zadolžen za zunanje kontakte in je udeležbo na takih 

dogodkih potrebno uskladiti z njim. Dogodka se je udeležil Klančišar. Navezal je več 

kontaktov s strani predstavnikov preostalih nacionalnih zvez. Pove, da mu je bila s 

strani Korejcev ponujena možnost za donacijo go opreme in jih bo v zvezi s tem 

kontaktiral. 

 

Ad 6) Novo mesto - nič novega 



 

 

Kranj - dobivajo se v knjižnici ob torkih, imajo oglase na avtobusih in javnih občilih, 

ki pritegnejo nekaj ljudi na delavnice. So organizator Odprtega prvenstva Slovenije 

na Bledu in v veliki meri Državnega prvenstva v Izoli.  

Ljubljana - vsak teden se igra go v baru Delfin. V preteklem letu so potekale 

delavnice na Srednji gradbeni šoli. Bili smo prisotni na Japonskih dnevih v 

Etnografskem muzeju, organizirali smo Gasparijev memorial in poletni turnir. Kralj 

bo v roku 1 tedna poslal mail glede možnosti za organizacijo ekipnega prvenstva v 

novembru letos v pizzeriji Etna. 

Maribor - ni imel predstavnika na skupščini 

 

Ad 7) Zakotnik je vsem udeležencem pred prvenstvom poslal tabelo z dohodki in 

odhodki v zadnjem desetletju. Dohodki so predvsem z naslova dohodnine in 

donacijami društva. Opravili bomo menjavo banke. Zakotnik je vsem poslal mail 

glede možnosti financiranja programov s strani Fundacije za šport.  

Sprejme se sklep: Za izvedbo zamenjave banke je zadolžen zastopnik zveze Milan 

Zakotnik. 

Poleg njega bo imel pooblastilo na novem TR še Tim Klančišar. 

 

Ad 8) Koledar za prihodnje leto je sledeč: 

Gasparijev memorial 21.12.2019 

Bled 17.-19.4. 2020 

Poletni turnir GD Ljubljana 4.7.2020 

DP 9. - 11. 10. 2020 

Gasparijev memorial 19.12.2020 

Načrt priprav za Bled: Zakotnik bo organiziral hotel in dvorano ter hostel. Pri 

organizaciji bo pomagal Klančišar.  

Načrt priprav za DP: z lokacijo smo zadovoljni, tukaj bomo tudi prihodnje leto, 

Zakotnik se bo dogovoril s hotelom. V hotel se je potrebno prijaviti preko njihovega 

sistema rezervacij, kar je objavljeno tudi v razpisu, zaželene so zgodnje prijave. 

 

Ad 9) V preteklem letu je bila v Ljubljani na srednji gradbeni šoli organizirana 

celoletna delavnica goja, ki jo je obiskovalo solidno število dijakov. Žal nihče ni prišel 

na igro goja v Delfin ali se udeležil turnirja. 

Klančišar je kontaktiral Konfucijev inštitut glede možnosti organizacije delavnice v 

njihovih prostorih, zaenkrat končnega dogovora še ni. 

Kralj in Klančišar sta imela predstavitev goja na OŠ Kolezija, pokazali so določen 

interes za delavnico. 

Kralj je imel delavnice v knjižnici, ki pa so sedaj prenehale. 



 

 

Klančišar je predstavil možnosti organizacije EGC 2022, zbrane je preko video 

konference nagovorila tudi Manja Marz. Večinoma smo se strinjali, da bi bila 

organizacija zanimiv, predvsem pa velik izziv, prisotno je bilo nekoliko skepse ali je 

dovolj prostovoljcev pripravljenih vložiti dovolj časa v ta projekt. Predlagano je bilo, 

da v kolikor je možno bi bilo fino premisliti, kje je primeren prostor za igranje in 

nastanitev. Končni sklep bomo še dorekli. 

 

Ad 10) Zakotnik je poslal mail glede možnosti sofinanciranja s strani fundacije za 

šport. Dogovorili smo se, da bomo še naprej ostali člani OKS, ki sicer nudi določene 

ugodnosti, žal pa jih skoraj nič ne koristimo. 

 

Ad 11) Na vse igralce je Klančišar apeliral, da svojim sorodnikom in prijateljem 

ponudi v podpis obrazec za namestitev dela dohodnine Go zvezi Slovenije.  

Klančišar dela novo spletno stran, ki bi lahko bila narejena do konca leta. 

Klančišar moderira Discord kanal, ki je postal dobro obiskan. 

Klančišar je posodobil facebook stran, redno objavlja dogodke s strani Go zveze. Na 

ta račun je nekaj tujcev prišlo tudi igrati go v Delfin. 

 

Ad 12) Šuc povpraša glede udeležbe na WAGC in KPMC prihodnje leto. Matoh in 

Butala se bosta uskladila glede točk. Največ točk ima Matoh, ki se bo udeležil 

WAGC, glede na verjeten razplet turnirja bo drugo največ točk imel Kralj, v tem 

primeru mu bo ponujena možnost za nastop na KPMC. 
 

Ob 22:45 je skupščina zaključena. 
 

 

 

 

Zapisal:   Timotej Šuc                                  Overitelja:  Tim Klančišar, 

                                                                              Leon Matoh 

 
 


