
Go Zveza Slovenije 

Zapisnik skupščine 13. kongresa GZS (10.10.2020) 
 
Prisotni: Gregor Butala, Milan Zakotnik, Janez Janža, Tim Klančišar, 
Leon Matoh, Andrej Kralj, Maja Logar, Pavel Kos, Franci Dragan 
 
Delovno predsedstvo:  

• Predsednik: Gregor Butala 

• Zapisnikar: Andrej Kralj  
 

Overitelja: Tim Klančišar, Milan Zakotnik 
 
 

Dnevni red: 
 

0) Ugotovitev sklepčnosti 
 

1) Sprejem dnevnega reda 
 

2) Letno poročilo predsednika Go zveze 
 

3) Poročilo predsednikov društev ali njihovih zastopnikov 
 

4) Poročilo blagajnika (finance GZS; priloga 1) 
 

5) Razprava o primernosti članstva v OKS (stroški in koristi). 
 

6) Tekmovanja 2020/21: 
- Koledar prireditev (Gregor Butala) 
- Bled 2021 in DP 2021; priprave in lokacija, odstop glavnega 

organizatorja (Milana Zakotnika) in njegova zamenjava 
- obravnava sprememb ratinga sistema EGF (priloga 2) 
- predlog določanja turnirskega handicapa glede na trenutni rating 

igralcev (trenutno se upošteva prijavljeni rank), ter določanje 
McMahon skupin in parov glede na rating in ne na rank 

- sprememba višine članarine za države z manjšim številom igralcev. 
 

7) Tekoča problematika zveze: 
- upadanje članstva in načini pridobivanja novih igralcev (Tim 

Klančišar) 
- odstop blagajnika (Milan Zakotnik) 
- volitve izvršnega in nadzornega odbora, ter komisij po obstoječem 

veljavnem aktu GZS, predvidoma v letu 2021 - predlaganje 
kandidatov za posamezne funkcije 

- pregled predloga spremembe temeljnega akta (priloga 1) (Tim 
Klančišar) 
 
 

8) Ostali pomembni opomniki: 



- iskanje nove lokacije za hranjenje arhivskega gradiva GZS, ki se 
nahaja pri Milanu Zakotniku 

- sprememba deponiranja go revij in brošur GZS ter sprememba 
deponiranje go kompletov za izvedbo Bleda in DPja, ki se nahajajo 
pri Milanu Zakotniku 

- 0,5% dohodnine (obrazci, postopek) 
- spletna stran (Tim Klančišar)  
- poročilo stanja arhiviranja go podatkov (Zaplotnik Borut)  
- klepetalnica Discord (Tim Klančišar) 

 

9) Razno 
 
Zapisnik skupščine: 
 
Ad 0) Ugotovi se, da so prisotni predstavniki vseh klubov. Skupščina je sklepčna. 
 
Ad 1) Dnevni red je potrjen in sprejet 
 
Ad 2) Poročilo predsednika Go zveze: V tem letu je zaradi epidemije COVID odpadlo 
kar nekaj dogodkov, med drugim tudi Bled. Kljub temu smo se udeležili nekaterih 
mednarodnih turnirjev; npr. KPMC in PANDANET ekipnega prvenstva.  
 
Lovro Šturm je predal arhiv Go zveze Slovenije Arhivu Slovenije. K predanemu 
gradivu je v prihodnje možno še dodajati gradivo. Vsak posamezni klub pa mora 
arhivirati svoje gradivo zase. 
 
Ad 3) Poročilo predsednikov društev: 

- Ljubljana; Podobna situacija kot preteklo leto. Go druženje poteka 2x na 
teden v caffeju Delfin. Organizacija turnirjev je potekala podobno kot prejšnje 
leto (Gasparijev memorial, poletni turnir, ekipno prvenstvo). S promocijo je bilo 
letos nekoliko slabše. Sebastjan Zamuda vodi go krožek na Bežigrajski. 

- Maribor; Go druženje, se dobivajo, ampak trenutno menjavajo lokacijo, ki je 
bila do sedaj Zlati lev. Tam se je spremenila klientela, zato se bodo preselili v 
japonsko restavracijo Miyagi. Izvedli so promocijo izdelkov, s čimer so zaslužili 
450 € za klub. 

- Novo Mesto; Kot običajno, a je na letošnjem kongresu udeležbo dopolnil 
Franci Dragan – starosta slovenskega goja. 

- Kranj; Še vedno se dobivajo v knjižnici. Prav tako aktivno sodelujejo pri 
organizaciji DP in ostalih dogodkih. 

 
Ad 4) Poročilo blagajnika: V blagajni je trenutno cca 1000 €. Blagajnikovo poročilo je 
bilo poslano po mailu udeležencem, vse podrobnosti so podane v njem. 
 
Zakotnik predlaga, da ko se menja blagajnika (glej točko 7) se zamenja vse v paketu; 
tudi banko, naslov, itd. 
 
Ad 5) Razprava o primernosti članstva v OKS (stroški in koristi); Članarina za OKS se 
je povečala na 150€ na leto. Dve leti je nismo plačali, ker bi bilo potem pol manj 
denarja na računu. Vprašanje je kaj naj naredimo – plačamo ali ne?  
 



Grega: Ob včlanitvi v OKS je obstajala možnost, da se go vključi v program 
Olimpijskih iger. To se ni zgodilo (Mind sports Olympiad je nekaj drugega). Mi do 
sedaj od tega članstva nismo imeli nobene konkretne koristi. 
 
Predlagan je sklep, da se članarina ne plača. Sklep je sprejet (razen v primeru, da se 
nam članarina oprosti). Sekretar in predsednik preverita kakšne so posledice 
izstopa, predvsem pa, če bo kljub temu treba poravnati  članarino za nazaj. 
 
Ad 6) Tekmovanja 2020/21 za ekipno prvenstvo se konec novembra pošlje mail in 
preveri, če udeležba dovoljuje izvedbo. Kljub temu, da trenutna situacija kaže na 
zaostritev razmer glede epidemije. 
 
Okvirni datumi izvedbe turnirjev: 

• 28.11.2020   Ekipno državno prvenstvo 

• 19.12.2020   Gasparijev memorial 

• 16.-18.4.2021  Bled 

• 3.7.2020   Poletni turnir 

• 8.-10.10.2021  Kongres 
 
Priprave na Bled in državno prvenstvo: Odstop dosedanjega glavnega organizatorja 
Milana Zakotnika. Do zamenjave je pripravljen sodelovati pri organizaciji. Zakotnik je 
omenil, da se mnogi niti ne zavedajo kolikšen vložek energije in časa zahteva 
organizacija večjih turnirjev. 
 
Razprava glede prejema novih funkcij: Izpostavljen je problem ‘kadrovske 
podhranjenosti’ 
 
Obravnava sprememb ratinga; Maja:  

- Prijavljanje na turnir bo po novem možno od 30. kyu-ja naprej 
- Evropski rating bo prilagojen do naslednje skupščine avgusta na EGC-ju. 

Spremenjeni bodo parametri. 
- Možno bo tudi ponastavljanje ratinga navzdol (če je bil nekdo npr. že 5.kyu in 

dolgo ni igral se mu rating lahko ponastavi na npr. 10 kyu) 
- Prijavljanje na turnir in parjenje glede na rating 
- Določanje handicapa glede na rating (Maja smatra, da je to treba upoštevati 

tudi na domačih turnirjih) 
 
Vse spremembe so podrobneje predstavljene v prilogi, ki je bila poslana 
udeležencem. 

 
Na skupščini EGS se bo glasovalo tudi o možni spremembi višine članarine glede na 
število igralcev.  

 
Sklep: Predstavnik Slovenije na skupščini podpre predlog, ki je čim cenejši za 
Slovenijo. Predstavnik Slovenije bo Gregor Butala. Potekala bo preko Zooma. 

 
Skupščina EGS bo decembra, EGFju pa je treba poročati število igralcev. 

 
Leon: To bo prišlo v poštev pri Blejskem turnirju, kjer se lahko naredijo skupine 
direktno. 



 
Komunikacija: urediti je treba, da tudi drugi dobijo obvestila go zveze. Tim bo 
uredil, da bo tudi Maja prejemnica. 

 
Ad 7) Tekoča problematika zveze: 

- Upadanje članstva in načini pridobivanja novih igralcev (Tim 
Klančišar); Tim Klančišar je dodal profil na Facebook in Instagram. Trenutno 
pa je korona ‘sfižila’ načrte za izvedbo delavnic in predstavitev v živo. Zakotnik 
predlaga, da bi dali na internet lekcije za učenje goja. V trenutni situaciji pa se 
težko naredi kaj več. 

- Odstop blagajnika go zveze Milana Zakotnika: Zakotnik pravi, da bo kljub 
odstopu nadaljeval z delom, dokler kdo ne prevzame njegovega dela in 
funkcije. 

- Volitve izvršnega in nadzornega odbora, ter komisij po obstoječem. 
veljavnem aktu GZS, predvidoma v letu 2021. 

- Pregled predloga spremembe temeljnega akta (priloga 1) (Tim 
Klančišar); Milan Zakotnik meni, da je mogoče vse želeno doseči že z 
obstoječim aktom. Tim Klančišar meni, da ni smiselno spreminjati temeljnega 
akta, če to ne bo organsko. Izpostavil je tudi vprašanje: kdo bo sprejel delo od 
nekoga, ki ga ne bi mogel več opravljati? Tim je pripravil predlog in ga bo 
predstavil naslednjič. Za sedaj torej ni sprememb. Gregor Butala je podal 
mnenje, da bi moral biti naslov zveze in klubov poštni predal. V primeru smrti 
potem ni potrebe, po spreminjanju naslova. 
 

Ad 8) Ostali pomembni opomniki: 
- Iskanje nove lokacije za hranjenje arhivskega gradiva GZS, ki se 

nahaja pri Milanu Zakotniku; Za sedaj nima nihče ideje, oziroma pedloga, 
kam bi vse to dali. 

- sprememba deponiranja go revij in brošur GZS ter sprememba 
deponiranja go kompletov za izvedbo Bleda in DP-ja, ki se sedaj nahajajo 
pri Milanu Zakotniku; Milan Zakotnik ima klet polno opreme in literature. Veliko 
je tudi Go revij in drugih publikacij. Vse to je treba nekje deponirati.  Za sedaj 
ni nove lokacije. 

- 0,5% dohodnine (obrazci, postopek); Nadaljuje se s pridobivanjem oseb, ki bi 
namenile del svoje dohodnine go društvu. Obrazec in navodilo postopka je 
objavljeno na spletni strani go zveze. 

- spletna stran (Tim Klančišar); izrečena pohvala Timu Klančišarju za 
prenovljeno spletno stran 

- poročilo stanja arhiviranja go podatkov (Zaplotnik Borut) Arhiv go zveze je 
arhiviran. Treba pa je arhivirati še gradiva društev.  

- klepetalnica Discord (Tim Klančišar); Link do Discorda je na spletni strani go 
zveze in še vedno deluje.  

 
Ad 9) Razno: 

- Predlog promocije: Pavel Kos se promovira v 1. DAN; Predlog je sprejet. 
- Nedelovanje strežnika za pošto go zveze; ugotovljeno je bilo, da so s 

strežnikom težave. Pošta, ki je poslana na naslov info@go-zveza.si ne 
doseže vedno naslovnika. 

 
Skupščina se je zaključila ob 22:35. 



 


