
 

 

Skupščina Go zveze Slovenije 
13.10.2018, Izola 
 

Prisotni: 
Gregor Butala, Leon Matoh, Timotej Šuc, Milan Zakotnik, Janez Janža, Andrej Kralj, Maja Logar, 
Martin M. Majcenovič, Mirko Rupel 
 

Predlagani dnevni red: 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Predlog in potrditev delovnega predsedstva 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Poročilo o delu v letu 2018 (poročilo predsednika, blagajnika in poročilo predsednikov društev ) 
5. Koledar prireditev 2019 in program dela 
6. Pregled novih kategorij in potrditev seznama mojstrov 
7. Razno  
 

Sklepi: 
 
Ad 1.) Predsednik v kratkem pozdravu ugotovi, da so prisotni vsi predstavniki klubov Ljubljana, 
Kranj, Maribor, Novo mesto in potrdi, da je skupščina sklepčna. Sledi recital predlaganega 
dnevnega reda. 
 
Ad 2.) Predlagano je delovno predsedstvo v sestavi Gregor Butala – predsednik, Timotej Šuc – 
zapisnikar, za overitelja zapisnika sta predlagana Leon Matoh in Janez Janža. Predlog je soglasno 
sprejet. 
 
Ad 3.) Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
Ad 4.) Poročilo o delu v letu 2018 
Predsednik GZS Butala: Situacija sledi trednom prejšnjih let. Redno izvajamo načrtovane ak-
tivnosti, ki pa so nekoliko okrnjene. Tudi na letošnjem Evropskem prvenstvu v Italiji ni bilo slov-
enskih predstavnikov. Udeležili smo se WAGC na Japonskem (igral Matoh) in KPMC v Koreji (igral 
Janža). Zaradi odpovedi več klubov je odpadlo v maju načrtovano Ekipno državno prvenstvo. V 
letošnjem letu se je nekaj tekmovalcev udeležilo tudi večjih mednarodnih turnirjev v tujini, kar toplo 
pozdravlja. Udeležili smo se evropskega ekipnega prvenstva (Pandanet Go Euro Team Champion-
ship), ki poteka preko interneta in upravičili vlogo favorita ter napredovali v skupino C. Zahvali se 
Janži za korektno in entuziastično vodenje. Njegov potencial je bil prepoznan tudi s strani 
funkcionarjev EGF, Janža je postal manager D lige. 
Blagajnik GZS Zakotnik: tudi letos je prihodek z naslova dohodnine upadel. Denarja je dovolj za 
plačevanje članarin v mednarodnih zvezah. Ponovno pozvani vsi člani, da pridobijo interesente, ki 
bi namenili del dohodnine Go zvezi Slovenije ali Go društvu Kranj. V preteklem letu so bile 
donacije s strani klubov dobrodošle, za nekoliko povečanje finančnega stanja. 
Andrej Kralj, GD Ljubljana: poroča, da so speljali 2 turnirja, poletni in Gasparijev memorial. Tre-
nutno se vsak teden ob četrtkih dobivamo v gostilni Delfin. Načrtuje se tudi go krožek na eni OŠ. 
Janez Janža, GD Maribor: stanje je v zadnjih letih nespremenjeno, načrtuje se go krožek na eni 
OŠ. 
Milan Zakotnik, GD Kranj: dobivajo se v knjižnici 1x tedensko. Letos so veseli, da imajo pred-
stavnika na DP. Organizirali so Odprto prvenstvo Slovenije na Bledu, ki je zaradi 50. obletnice Go 
Zveze imel velik pomen. Pozdravni govor je imel tudi eden od ustanoviteljev L. Šturm. Pripravlja se 
bilten ob 50. obletnici, ki je zelo obsežen, vanj je bilo vloženo že veliko ur dela. Eden od igralcev je 
vzpostavil spletno trgovino Muba, kjer je možno dobiti go opremo. Zahvali se Nonnetu, za vodenje 
računovodstva Go zveze. 
 



 

 

Leon Matoh GD, Novo mesto: poroča, da je situacija nespremenjena, vidijo se enkrat letno. V 
kolikor je možno se udeležijo ekipnega državnega prvenstva. 
 
 
Ad 5.) V letu 2018/19 bo koledar prireditev sledeči 
Ekipno DP 17.11. 2018 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial 15.12. 2018 
Slovenia open - Bled 12. - 14. 4. 2019  
Poletni turnir Ljubljana - 6.7.2019 
Slovenski go kongres Izola, 11. - 13. 10. 2019 
Odprto prvenstvo Ljubljane, Gasparijev memorial - konec decembra 2019 
 
Ad 6.) Novih mojstrskih kategorij ni. 
 
Ad 7.) Andrej Kralj bo preveril možnosti po klubih, da bi odpadlo ekipno državno prvenstvo 
nadomestili v sredini novembra. Datum je določen za 17. november, prvenstvo bo v Ljubljani. 
Udeleženci DP v Izoli so z lokacijo in pogoji igranja zelo zadovoljni. Tukaj bomo ostali tudi 
naslednje leto. 
Zakotnik se zahvali članoma GD Kranj (Nonne in Svetina D.), ki skrbita za delovanje spletne strani. 
V načrtu je, da se na spletno stran doda formularje za namenitev dela dohodnine GZS. 
 
Zapisal: Timotej Šuc                            ŽIG               Predsednik : Grega Butala 
 
Overovila:  Janez Janža 
       Leon Matoh                                                 Zastopnik: Milan Zakotnik 


