
GO ZVEZA SLOVENIJE 

Zapisnik skupščine 15. kongresa GZS (8.10.2022) 

Prisotni: Milan Zakotnik, Gregor Butala, Andrej Kralj, Maja Logar, Leon Matoh, Damir Galić, Žiga 

Hajduković, Ivana Hajduković, Tim Klančišar, Timotej Šuc, Enej Šuc, Teja Šuc, Tadej Turk, Mirko Rupel, 

Katja Rupel 

Dnevni red za občni zbor - volilno skupščino z dne 08.10.2022 

 

Predlog 

Delovno predsedstvo: 

• Predsednik: Gregor Butala 

• Zapisnikar: Andrej Kralj 

• Overitelja: Maja Logar in Milan Zakotnik 

Opomba: Zaradi odsotnosti predsednika na začetku je skupščino vodil Milan Zakotnik, ki jo je tudi odprl.  

 

Dnevni red: 

0.) Ugotovitev sklepčnosti 

1.) Sprejem dnevnega reda 

2.) Letno poročilo predsednika. (pregled zapisnika lanskoletne skupščine - realizacija predlogov, 
dogovorov in sklepov…) – PRILOGA 1 zapisnik skupščine 2021 

3.) Poročilo predsednikov društev ali njihovih zastopnikov (predvidoma: Leon Matoh NM, Andrej Kralj LJ, 
Nenad Đenadić KR, MB??) 

4.) Poročilo blagajnika v odstopu (Milan Zakotnik) - glej PRILOGA 2. delno 

- Članarine IGF, EGF (Milan Zakotnik) 

- EGF planira višanje članarine - (Maja Logar) 

- Predlog za (ponovno) uvedbo članarine za Go zvezo in poraba pridobljenih sredstev za razvoj 
goja (Maja Logar) 

- Volitve izvršnega odbora GZS (Gregor Butala, Milan Zakotnik) (glej PRILOGA 3 in 4)  

5.) Koledar prireditev in program dela (Gregor Butala, Andrej Kralj) 

- Priprave Bled 2023 (Milan Zakotnik) 

6.) Razno 

- Novice glede resetiranja ratinga navzdol (Maja Logar) 

- Stanje z olimpijskim komitejem (Gregor Butala, Milan Zakotnik) 

- Promocija goja in razvoj mladih igralcev (Maja Logar) 

7.) Družabni klepet 



 

Ad 0.) Ugotovitev sklepčnosti; Ugotovi se, da je skupščina sklepčna 

Ad 1.) Sprejem dnevnega reda; Dnevni red je potrjen in sprejet 

Ad 2.) Letno poročilo predsednika; (pregled zapisnika lanskoletne skupščine - realizacija predlogov, 

dogovorov in sklepov…) – PRILOGA 1 zapisnik skupščine 2021 

Zapisnik skupščine prejšnjega leta je bil pregledan in sprejet. Milan Zakotnik je povedal, da je bila 

plačana članarina za EGF in IGF.  

Poročilo predsednika: Predsednik go zveze Gregor Butala je v svojem poročilu izpostavil, da se je go 

življenje v tekočem letu normaliziralo po omejitvah zaradi epidemije COVID. Ekipno prvenstvo za leto 

2021 ni bilo izpeljano. Omenil je udeležbe na mednarodnih turnirjih - predvsem Eneja Šuca, ki se je 

udeležil več turnirjev v tujini – med drugim Evropskega go kongresa v Romuniji in Maje Logar na 

evropskem ženskem prvenstvu na Madžarskem. 

Ad 3.) Poročilo predsednikov društev ali njihovih zastopnikov;  

- Za GD Novo mesto je poročilo podal Leon Matoh, ki je povedal, da v tem letu ni bilo nič novega 

- Za Kranj je Milan Zakotnik povedal, da imajo v Kranju delavnice v knjižnici, igralci pa se dobivajo 

po dogovoru 

- Za GD Ljubljana je poročal Andrej Kralj, ki je omenil, da sta v Ljubljani trenutno dva go krožka. 

Prvega vodi Sebastjan Zamuda na Bežigrajski gimnaziji, drugega pa Žiga Hajduković pri sebi 

doma. Ljubljanski igralci se tudi tedensko dobivajo v caffeju Delfin. Omenil je še, da sta bila v 

letu 2022 organizirana 2 lokalna turnirja; Mostec in Gasparijev memorial. Na dnevu Japonske je 

bila tudi izvedena promocija goja s strani igralcev društva. 

- Iz GD Maribor letos ni bilo udeležbe, zato v njihovem imenu ni nihče poročal. 

Ad 4.) Poročilo blagajnika v odstopu (Milan Zakotnik); - glej PRILOGA 2. delno 

- Članarine IGF, EGF (Milan Zakotnik) 

Milan Zakotnik je povedal, da sta bili plačani članarini za IGF in EGF. Več podrobnosti glede transakcij 

pa je vidnih iz priloge v Excelu. Denar iz dohodnine še naprej doteka, zato se je stanje v tem letu še 

nekoliko izboljšalo.  

Rečeno je bilo, da preverimo, če se nam je posodobil odstotek za donacije go zvezi (in ga po potrebi 

posodobimo). 

Zakotnik je še povedal, da smo letos 'sponzorirali' šahovski klub Stari Mayr; za popravilo starih 

klasičnih ur, ki ga je izvedel član tega kluba, smo dali 70 EUR. Iz denarja go zveze smo plačali še 

nagrade na kongresu in dvorano. 

- EGF planira višanje članarine - (Maja Logar) 

Maja Logar je povedala, da se bo članarina za EGF predvidoma povečala iz 3 EUR (kot je sedaj) 

na 5 EUR na igralca v prihodnje. Razlog bi naj bil v izpadu dohodka od Rusije. 



- Predlog za (ponovno) uvedbo članarine za go zvezo in poraba pridobljenih sredstev za razvoj go-

ja (Maja Logar)  

Maja Logar predlaga, da bi ponovno uvedli članarine  za go zvezo, ta sredstva pa bi se potem 

porabila za razvoj goja. Tako bi lahko npr. udeležencem financirali udeležbo na določenih turnirjih. 

Maja misli, da bi tako lahko pokrili del stroškov predvsem na turnirjih, ki niso odprti za vse npr. na 

evropskem mladinskem prvenstvu. Lahko bi tudi povabili kakšnega profesionalca na Bled.  

Milan Zakotnik pove, da smo tako leta nazaj povabili profesionalko Yuki Shigeno. Plačali smo ji samo 

stroške nastanitve in jo še peljali na ogled okolice in znamenitosti. Na takšen način bi verjetno lahko 

povabili še kakšnega profesionalca. 

Ko je bil letos na Bledu Mateusz Surma (prišel je promovirati svojo šolo) smo mu tudi pokrili del 

stroškov. 

Glede na to Zakotnik misli, da pridobiti kakšnega profesionalca za turnir na Bledu ne bi bil tak 

problem. 

Članarine bi društva ali posamezniki lahko nakazali kot donacije go zvezi. 

Žiga Hajduković predlaga, da bi dali na spletno stran go zveze QR kodo, ki bi jo lahko vsakdo poslikal 

in preko tega nakazal denar – donacijo. 

Sprejme se sklep: Žiga preveri možnosti postavitve QR kode na stran, preko česar bi se nakazovale 

denarne donacije. Rok za izvedbo je 1-2 meseca. 

Glede subvencij igralcem za turnirje Maja misli, da bi tako lahko subvencionirali le evropske turnirje 

in to morda le prvenstva in ne običajnih turnirjev.  

Milan predlaga, da se glede tega naredi posebni – ločeni sestanek kjer se bomo dogovorili o izvedbi 

in podrobnostih so-financiranja turnirjev. 

 

- Volitve izvršnega odbora GZS (Grega Butala, Milan Zakotnik) (glej PRILOGA 3 in 4)  

Novo sprejete - potrjene funkcije za GZS 2022: 

  •Predsednik – Andrej Kralj  

  •Zastopnik - Milan Zakotnik (začasno do prenosa funkcije na predsednika) 

  •Podpredsednik - Gregor Butala 

  •Sekretarka – Maja Logar 

  •Blagajnik - Milan Zakotnik (začasno do prenosa funkcije na drugega) 

  •Predsednik komisije zadolžene za zunanje kontakte – Leon Matoh (to nalogo 

opravlja že sedaj) 



  •Zadolžen za prenovo in vzdrževanje spletne strani – Ni glavnega zadolženega za 

spletno stran – vse poteka na prostovoljni osnovi (omenjene osebe na prostovoljni osnovi: Tim 

Klančišar, Katja Rupel, Maja Logar, Žiga Hajduković) 

Iz prvotnega spiska predlogov se umakne Jure Jerkovič, namesto njega pa so 'osebe na prostovoljni bazi 

(javila se je Katja Rupel)'. Gregor Butala predlaga, da za prenovo spletne strani ostane Tim, njegova 

namestnica pa bi bila Maja. Maja pove, da nima časa, da bi se s tem ukvarjala. Kot namestnik 

podpredsednika se umakne iz seznama Janez Janža, ki na sestanku ni bil prisoten. 

Milan pove, da je treba za go zvezo voditi arhiv, narediti bilanco, kar se vse naredi v Kranju. To naredita 

Jure Jerkovič in Igor Nonne. Vsako leto je treba tudi urediti vse, da go zveza ostane društvo v javnem 

interesu. 

Milan Zakotnik bo reševal v paketu registracijo sprememb društva. To je sprememba zastopnika, 

sedeža, naslova za pošto. To bo prevzel, ker lahko to rešuje samo on. Ta sprememba se namreč lahko 

opravi le pri pristojni enoti, kjer ima društvo sedež. Zamenjal bi (zaradi visokih stroškov vodenja računa) 

mogoče tudi banko, a smatra, da se trenutno to ne izplača.  

Žiga Hajduković predlaga, da gremo namesto banke na Revolut, ki je zastonj. 

Ad 5.) Koledar prireditev in program dela (Grega Butala, Andrej Kralj); 

- Koledar prireditev 

o 14.-16.4.2023  Omejčev memorial - Bled 

o 1.7.2023  Poletni turnir – Mostec 

o 6.-8.10.2023  Slovenski go kongres 

o 18.11.2023  Ekipno prvenstvo 

o 16.12.2023  Gasparijev memorial 

- Priprave Bled 2023 (Milan Zakotnik) 

Za Bled bo Milan kontaktiral hotel in poslal ponudbo. Prejšnje leto smo imeli na Bledu 36 igralcev. 

Žiga Hajduković predlaga, da se otrok, ki pridejo na turnir za spodbudo oprosti plačila prijavnine. 

Ad 6.) Razno; 

- Novice glede resetiranja ratinga navzdol (Maja Logar) 

Maja pravi, da tega resetiranja za sedaj še ne bo (kot je napisano v poročilu sestanka EGF) 

- Stanje z olimpijskim komitejem (Gregor Butala, Milan Zakotnik) 

Gregor Butala je napisal dopis za OKS, v katerem prosi za oprostitev članarin za nazaj. Predlaga, da 

letošnjo članarino plačamo, za ostale pa počakamo na njihov odgovor (Opomba: dopis še ni bil 

poslan). 

- Promocija goja in razvoj mladih igralcev (Maja Logar) 

Trenutno imamo v Ljubljani (na Vrhniki) krožek za go (Krošljev go krožek) zato Maja prosi Žigo 

Hajdukovića, da pove kaj več o tem. Žiga pove, da to poteka pri njih doma. V začetku so bili 



udeleženci njegovi in sosedovi otroci. Potem pa so se pridružili še otroci od Timoteja Šuca, 

Sebastjana Zamude in Andreja Kralja in je krožek bolj zaživel. 

- Kdo bo spremljal info elektronski naslov od go zveze? Trenutno imata dostop do info 

elektronskega naslova go zveze dve osebi (Tim Klančišar in Jure Jerkovič), vendar pa se prejeta 

pošta posreduje več osebam. Tako obstaja možnost, da pride pri odgovarjanju na pošto bodisi 

do podvajanja ali pa do tega, da se na kakšen mail sploh ne odgovori. Dostop do predala (in s 

tem možnost pošiljanja pošte iz tega naslova) pa lahko verjetno dobita največ dve osebi. Na ta 

elektronski naslov pošta tudi ne pride pogosto, zato se ga običajno ne preverja vsak dan. Maja 

predlaga, da bi kdor odgovori dal kopijo v CC še ostalim, da se ve, da je bilo že odgovorjeno. Za 

predal ostane odgovoren Tim Klančišar, ki uredi, da dobi ko pride pošta v predal on kopijo na 

svoj poštni predal in nanjo odgovori. 

- Glede seznama mojstrov na spletni strani Andrej Kralj predlaga 2 seznama. Prvi bi bil 

zgodovinski, kjer bi bili navedeni vsi slovenski igralci (tudi pokojni), ki so kdaj dosegli mojstrski 

naziv in njihova najvišja dosežena kategorija. Drugi bi bil aktualen in bi spremljal slovenske 

igralce glede na njihov trenutni rating v EGD. Gregor Butala pravi, da tak zgodovinski  seznam že 

nekje obstaja in ga lahko uporabimo in posodobimo. 

Ad 7.) Družabni klepet 

Priloge: 

Priloga 1 

-Skupščina zapisnik GZS 2021 (1).docx
 

Priloga 2 - FINANCe 

2020 do 2022 GZS delno.XLS
 

Priloga 3 - 

Volitve_izvršilni odbor_GZS_2022.docx 

Priloga 4 -Pravila 

sprememb društev.docx
 

 

Zapisal:   Andrej   Kralj                                    Overovitelja:  Maja Logar, 

 

                                                                                                         Milan Zakotnik   


