
Go Zveza Slovenije 
Zapisnik skupščine 14. kongresa GZS (9.10.2021) 
 
Prisotni: Gregor Butala, Milan Zakotnik, Janez Janža, Tim Klančišar, Leon 

Matoh, Andrej Kralj, Maja Logar, Borut Zaplotnik, Timotej Šuc, Marjan 

Drobež, Martin-Michel Majcenović 

Delovno predsedstvo:  

• Predsednik: Gregor Butala 

• Zapisnikar: Andrej Kralj  
 

Overovitelja: Tim Klančišar, Milan Zakotnik 
 
Dnevni red:  
0.) Ugotovitev sklepčnosti.  
1.) Potrditev dnevnega reda.  
2.) Letno poročilo predsednika. (pregled zapisnika lanskoletne skupščine - realizacija       
predlogov, dogovorov in sklepov….) 
3.) Poročilo predsednikov društev ali njihovih zastopnikov 
4.) Poročilo blagajnika - v odstopu:  
–        Plačilo članarine IGF  
5.) Tekmovanja v letih 2021/22:  
–        Koledar prireditev  
–        Vprašanje organizacije Bleda v letu 2022  
6.) Tekoča problematika zveze:  
–        Kriteriji za podeljevanje mojstrskih stopenj po spremembi rating sistema EGF  
–        Možni načini promocije goja tekom pandemije 
7.) Razno 
 
 
Ad 0.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna 
 
Ad 1) Dnevni red je potrjen in sprejet 
 
Ad 2) Poročilo predsednika Go zveze: Poročilo predsednika je namesto predsednika 
Gregorja Butale podal Tim Klančišar. Izpostavil je predvsem vpliv epidemije COVID na 
možnost igranja in izpeljavo turnirjev. Zaradi zaprtja je letos odpadel turnir na Bledu. Letos 
se je svetovnega amaterskega prvenstva udeležil Timotej Šuc, KPMC pa (na daljavo) 
Janez Janža. Omenil je še, da se v Ljubljani tedensko dobivamo v caffeju Delfin, v začetku 
julija pa je bil organiziran tudi poletni turnir v Mostecu. 
 
Sledil je pregled uspešnosti pri opravljanju zadanih nalog iz prejšnje skupščine. 
 



Arhiviranje materiala go zveze; Borut Zaplotnik je povedal, da je to končano (razen 
bibliografije). Treba pa bi bilo arhivirati tudi vsebine na spletu. Vpraša kje bi se dalo dobiti 
vsebino stare strani go zveze? 
 
Naloga iz prejšnje skupščine: sekretar in predsednik preverita posledice v primeru 
neplačila članarine OKS za nazaj (150 EUR na leto). To ni bilo izvedeno, zato se jima rok 
podaljša in to naredita do naslednje skupščine. 
 
V tem letu je bil popravljen (tudi za nazaj) evropski go rating. Nekaterim igralcem se je 
tako rating popravil in imajo tako višji rating kot prej. Začetniki pa se lahko prijavljajo tudi 
z nižjimi kategorijami kot 25. kyu, zato jih je treba pri prijavljanju na turnir na to opozoriti. 
 
Sklep prejšnje skupščine je bil, da predstavnik Slovenije (Gregor Butala) na skupščini 
EGF podpre predlog, ki bo čim cenejši za Slovenijo. Skupščine EGF se iz Slovenije ni 
udeležil nihče. Maja je povedala, da je bilo na skupščini evropske go zveze sprejeto, da 
se plačuje članarina v višini 3 EUR na aktivnega igralca nad jakostjo 10 kyu, kar bo veljalo 
za naprej.  
 
Ena od nalog iz prejšnje skupščine je bila tudi, da Tim Klančišar doda Majo Logar kot 
prejemnico e-pošte go zveze, kar tudi še ni bilo narejeno. 
 
Milan Zakotnik predlaga glede volitev 2021, dopisne seje, kandidati pa pripravijo 
predloge. Pripravi se vse za postopni prehod funkcij začenši z blagajnikom, zastopnikom 
in sekretarjem. Zakotnik bo blagajno predajal Timu Klančišarju. 
 
Marjan Drobež za predsednika go zveze predlaga Tima Klančišarja. 
 
Milan Zakotnik glede shranjevanja pove, da bi bilo tudi gradivo GZS, ki ga ima on dobro 
nekam spraviti (že na prejšnji skupščini je bila to tudi že ena od točk, a takrat niti sedaj 
nihče ni imel ideje ali predloga glede lokacije shranjevanja). 
 
Tim Klančišar pove, da je on prenesel večino vsebinskih stvari na novo stran go zveze, 
ne pa še vsega. Vsebine počasi prenaša naprej. 
 
Milan pove, da se je letos zbralo na računu nekaj več denarja od dohodnin. 
 
Naloga iz prejšnje skupščine: težave s strežnikom, ki so se pojavile prejšnje leto so bile 
uspešno odpravljene. 
 
Ad 3) Poročilo predsednikov društev ali njihovih zastopnikov: 
 

- Za go društvo Ljubljana je poročilo predal predsednik Andrej Kralj. Povedal je, da 
se po zaprtju zaradi epidemije ob četrtkih v Ljubljani zopet dobivajo v caffeju Delfin. 
V živo je izpeljan tudi poletni turnir v Mostecu. Člani go društva Ljubljana so se 
udeležili evropskega ekipnega prvenstva. Timotej Šuc se je udeležil letos 
svetovnega amaterskega prvenstva. 



- Za go društvo Novo Mesto je poročilo podal Leon Matoh, ki je povedal, da je bilo 
v tem letu v klubu bolj malo aktivnosti. Letos zaradi epidemije tudi ni bil izveden 
njihov novoletni turnir 

- Janez Janža je podal poročilo za go društvo Maribor. V Mariboru še vedno igrajo 
in se dobivajo v gostilni Zlati Lev. Sodelujejo na evropskem ekipnem prvenstvu. 
Letos se je Janža udeležil KPMC turnirja on-line 

- Za Kranj je poročal Milan Zakotnik, ki je povedal, da se v Kranju dobivajo še vedno 
v knjižnici ob torkih (oziroma se slišijo). Dobivajo in igrajo pa tudi še v Mitnici. 

 
Ad 4) Poročilo blagajnika - v odstopu: Milan Zakotnik je poročal, da smo letos prejeli na 
račun cca 1.200 EUR. Od prej je bilo na računu že cca 1.000 EUR. Stroškov ni razen 
povišanih provizij v bankah. Letos bomo zato plačali račun za dvorano 240 EUR + darila 
in nagrade iz računa go zveze. Na ta način bi plačevali dvorano tudi v naprej. 
 
Glede članarine v IGF Zakotnik pravi, da je na tak način preko pay-pala ne bomo 
plačevali. (7. julija smo prejeli dopis na podlagi katerega bi naj nakazali članarino 
Slovenije mednarodni go zvezi, vendar je znesek v jenih, plačilo pa bi naj bilo preko pay-
pala) Pravi, da to, kar smo dobili niti ni pravi račun. Pravega računa pa sploh nismo dobili. 
Milan Tima zadolži, da zahteva, da nam pošljejo dokument s pravno veljavo (pravi račun). 
 
Leon pove, da je bilo to že sprejeto na skupščini IGF (general meeting) in je zato tudi to, 
kar so poslali uradni dokument. Milan Zakotnik se ne strinja in vztraja, da mora to biti 
uradni dokument, ki nam ga morajo poslati. 
 
Ad 5) Tekmovanja v letu 2021/22 z okvirnimi datumi izvedbe:  

- 13.11.2021  Ekipno prvenstvo 
- 18.12.2021  Gasparijev memorial  
- 8.-10.4.2022  Bled  
- 2.7.2022  Poletni turnir  
- 7.-9.10.2022  Kongres  

 
Za Bled naredi rezervacijo hotela Milan. Za ekipno prvenstvo pošlje mail igralcem in 
klubom Andrej Kralj, ki potem kontaktira igralce in klube glede udeležbe. 
 
Ad 6) Tekoča problematika zveze: Kriterij podeljevanja mojstrskih stopenj po spremembi 
rating sistema EGF; Maja Logar smatra, da je trenutni sistem podeljevanja kategorij 
nepregleden. Ne strinja se tudi z kriterijem, da se zmagovalcu državnega prvenstva 
avtomatično podeli kategorija 4. DAN. Predlaga, da se kot kriterij promocij uporablja 
rating. Rating bi naj uporabljali tudi kot kriterij za handicap  na turnirjih (na nekaterih 
turnirjih se za določanje prednosti še vedno uporablja kategorija. (Večina se s predlogom 
Maje strinja). 
 
Maji se tudi zdijo neustrezna turnirska pravila v Sloveniji, kjer je na večini turnirjev še 
vedno dovoljen neodločen izid - jigo. Maji se to zdi slabo, ker na ta način v bistvu ne pride 
do odločitve kdo je boljši. (večina se s tem ne strinja, saj se jim zdi, da je to redek rezultat 
in pomeni le popestritev turnirja). 



 
Leon pove, da če bi handicap določali glede na rating se igralcu lahko kategorija zmanjša 
tudi zaradi tega? Maja odgovori, da se lahko pri parjenju upošteva rating, ampak se potem 
kljub temu z rezultati posreduje naprej njegova kategorija (npr. 5. DAN), kljub temu, da 
ima lahko npr. rating za 2. DAN. 
 
Možni načini promocije goja med pandemijo: Ni novih predlogov. Promocija poteka kot 
do sedaj. 
 
Timotej Predlaga Majo Logar za promocijo v kategorijo 1. DAN (Maja že ima tudi primeren 
rating). Razen tega sta podana še dva predloga promocije: Tim Klančišar v 3. DAN in 
Timotej Šuc v 4. DAN. O vseh treh predlogih se glasuje in so sprejeti. Promocije bodo 
upoštevane pri rezultatih za naslednji turnir. 
 
Ad 7) Razno: Leon glede WAGC in KPMC opozori igralce, da je treba o možnosti in želji 
za udeležbo razmisliti že v naprej. On bo na odgovor glede udeležbe čakal le cca 1 teden 
in nato poslal drugemu. 
 
Parskega prvenstva se je v letu 2020 udeležil Tim Klančišar z Vero Rupel. 
 
Timotej Šuc opozori, da bo naslednji teden po kongresu Mladinsko prvenstvo, ki bo 
potekalo on – line. Udeležil se ga bo njegov sin Enej. Glede na to predlaga, da Enej dobi 
naslov mladinskega prvaka U12 na Tenuki turnirju. O tem se bomo odločili naslednje leto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:   Andrej   Kralj                                  Overovitelja:  Tim Klančišar, 

 

                                                                                               Milan Zakotnik 


