
Povezani do novih uspehov!

mag. Lovrencij Galuf, udis
Kandidat za predsednika Judo zveze Slovenije



•	 Od	 aprila	 2021	 sem	 član	 Strokovnega	 Sveta	
Vlade	RS	za	šport	kjer	predsedujem	Komisiji	za	
športne	dejavnosti,	katere	področja	dela	so	za	
nas	 še	posebej	pomembna:	 športna	dejavnost	
otrok	 in	mladostnikov,	 kakovostni	 in	 vrhunski	
šport,	 šport	 invalidov	 in	 starejših	 ter	 športna	
rekreacija	oziroma	šport	za	vse

•	 Že	drugi	mandat	-	sedmo	leto	-	sem	član	sveta	
Fundacije	za	šport.

•	 Pri	 Olimpijskem	 komiteju	 Slovenije	 sem	 bil	
član	projektne	skupine	pri	Odboru	za	vrhunski	
šport	 na	 področju	 zdravstvenega	 varstva	 in	
rehabilitacije	športnikov.

Sem podjetnik, lastnik in direktor podjetja, ki s svojim 
delom razvija ideje in izvaja projekte. Sem član Centra 
za korporativno upravljanje, bil pa sem tudi član 
nadzornih svetov v večjih slovenskih gospodarskih 
družbah.

Sem diplomirani inženir strojništva s končanim 
magisterijem. Star sem 49 let, poročen, oče treh 
otrok, živim v Mariboru, kjer sem tudi član Judo 
kluba Železničar. Sem velik ljubitelj juda, katerega 
notranji razvoj spremljam skoraj dvajset let, saj 
sem v preteklosti že sodeloval z našimi vrhunskimi 
športniki. Zadnjih 5 let sem povezan z judom tudi 
preko treningov mojega sina v Judo klubu Železničar.

Motivirajo me izzivi in delo na zahtevnih projektih. S 
svojim delom sem dokazal, da sem vztrajen, etičen 
in delujem transparentno. Trudim se, da bi bil dober 
vodja in organizator ter želim, da je delo timsko.

Večino svojega profesionalnega življenja se ukvarjam 
z iskanjem rešitev za bolj optimalno in integrirano 
delovanje, tako na področju gospodarstva kot tudi 
športa.

Lansko leto je pokazalo, kako hitro se lahko svet okoli 
nas, tudi športni, spremeni. Ampak slovenski judo gre 
in mora iti naprej! Zato želim, glede na vse sedanje 
okoliščine in tudi moje videnje delovanja Judo zveze 
Slovenije (JZS) v preteklosti, slovenskemu judu 
omogočiti še boljše delovanje v prihodnje, ne samo 
na področju rezultatov, ampak tudi organizacijsko in 
povezovalno med klubi. Po predhodnih pogovorih 
s predstavniki klubov sem zaznal veliko razhajanj 
zato želim dobronamerno dati svoj prispevek k 
razvoju slovenskega juda in JZS. Predlogom klubov 
moramo prisluhniti in jim slediti, zato sem mnoge 
tudi vključil v svoj program. Mislim namreč, da je 
čas za korak naprej ter spremembe na več področjih 
in, da je potrebna nova in drugačna energija pri 
vodenju JZS. Prednost za uspešno vodenje zveze 

vidim predvsem v nepristranskosti in dejstvu, da 
nisem vpet v delovanje klubov in organov JZS. 
Predvsem pa mi moja neodvisna pozicija omogoča 
enakovreden odnos do vseh klubov. Vrednote in 
delovanje zveze morajo temeljiti na etičnih principih, 
vzgoji, izobraževanju mladih, pripadnosti in pozitivni 
klimi. Na ta način lahko omogočimo sinergijo vseh 
pozitivnih energij v judu nujnih za uspeh in nadaljnji 
razvoj juda v Sloveniji. Zadane cilje mi bo pomagala 
izpeljati močna vodstvena ekipa, izbrana glede na 
njihove reference. Ob tem me še posebej veseli 
privolitev Urške Žolnir k sodelovanju v tej ekipi, saj 
je to dodatna potrditev zadanim ciljem mojega 
programa kandidature za predsednika JZS.

mag. Lovrencij Galuf, univ. dipl. inž. stroj.
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Moja ekipa za vodstvo JZS

PRVA	PODPREDSEDNICA:

Urška	Žolnir	Jugovar, 
predstavnica savinjske in posavske regije

DRUGI	PODPREDSEDNIK:	

Borut	Marošek, prof.,
predstavnik koroške regije

•	 Kot	 eno	 najuspešnejših	 športnih	 panog	 v	 samostojni	 državi,	
predvsem po rezultatih in uspehih na največjih tekmovanjih, s kar 
šestimi olimpijskimi medaljami na zadnjih petih olimpijskih igrah

•	 kot	 enega	 najstarejših	 borilnih	 športov	 v	 Sloveniji,	 s	 tradicijo	
kakovosti in strokovnosti, saj bomo leta 2022 praznovali 70-letnico 
organizirane vadbe,

•	 kot	športno	panogo,	ki	mora	biti	več	kot	šport	in	ima	velik	potencial,	
da lahko svoj doseg še poveča in postane eden najbolj množičnih 
športov v Sloveniji.



Kako vidim delovanje JZS v prihodnje

ČLANICA	IZVRŠILNEGA	
ODBORA

(vključujoč	inkluzivni	judo):
Viktorija	Oblak,

 predstavnica 
osrednjeslovenske regije

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Simon	Mohorovič, 
predstavnik 

osrednjeslovenske regije

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Boris	Plut, 
predstavnik osrednjeslovenske 
in notranjsko-dolenjske regije

Vidim veliko možnosti za izboljšave in nadgradnjo na 
mnogih področjih delovanja zveze. Za realno oceno in 
konkretne predloge bom predlagal izvedbo celostne 
in temeljite analize minulega dela na vseh področjih. 
To bo tudi osnova za pripravo strategije razvoja za 
naslednje srednjeročno obdobje. Obstoječi kadri 
bodo imeli možnost , da se izkažejo s svojim delom 
tudi v prihodnje in , da še naprej delujejo v sredinah 
, ki stavijo na njihovo strokovno delo. Ohranili in 
podprli bomo programe, ki so uspešni. Predlagal bom 
tudi dogovor o skupni strategiji za delo z mladimi in 
izboljšanje prehoda otrok in mladine v kakovostni in 
v vrhunski šport za tiste judoistke in judoiste, ki si to 
želijo.

Ker je poslanstvo JZS organiziranje in vodenje razvoja 
juda v naši državi ter njegova promocija na vseh 
ravneh, je prvenstvena naloga zveze, da zastopa 
interese vseh klubov in vzpostavlja enake pogoje za 
njihov razvoj. Predvsem pa mora zastopati in nuditi 

strokovno podporo pri interesih klubov, judoistk 
in judoistov, trenerjev in vseh ostalih strokovnih 
sodelavcev ter zagotavljati transparentno in 
strokovno podporo vsem deležnikom zveze.

V slovenskem prostoru je naloga zveze dvigniti 
medijski ugled ter prepoznavnost judo športa, 
pozicionirati judo v šole in vrtce ter poskrbeti, da 
postane temeljna oziroma komplementarna športna 
panoga ob boku vsem ostalim športnim panogam.

Novo vodstvo JZS mora nujno povečati sponzorska 
sredstva s pridobitvijo novih sponzorjev.

V odnosu do države mora JZS iz letnih programov 
športa na različnih nivojih povečati delež finančnih 
sredstev tudi preko možnosti različnih razpisov, ki so 
na voljo. Naloga zveze je tudi, da v evropski in svetovni 
judo federaciji uveljavi ter izkoristi pridobljen ugled 
in poskrbi za prenos dobrih praks v slovenski judo.



Kako vidim delovanje JZS v prihodnje Kako si predstavljam delo predsednika JZS

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Aleš	Vrbančič, 
predstavnik prleške regije

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Iztok	Jerebic, 
predstavnik prekmurske 

regije

ČLANICA	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Natalija	Regina,
 predstavnica 

osrednjeslovenske regije

•	 mora	ustvariti	pogoje	za	osvajanje	medalj	na	velikih	
tekmovanjih tudi v prihodnje,

•	 mora	 opravljati	 svojo	 funkcijo	 neprofesionalno.	
Zato se bom tudi odpovedal obstoječi nagradi – 
ta sredstva bom namenil športnikom iz socialno 
ogroženih okolij in družin.

•	 odrekel	 se	 bom	 uporabi	 sponzorskega	 vozila.	
Sponzorska vozila naj bodo namenjena športnikom 
oziroma trenerjem.

•	 Naloga	predsednika		je	povezovanje	in	usklajevanje	
vseh, ki delajo v judu, na vseh nivojih in sicer tako, 
da ne deluje po principu naši-vaši, ampak da je 
ključni povezovalni člen med klubi, trenerji, sodniki 
in ostalo strokovno javnostjo ter organi zveze.

•	 Mora	 tudi	 koordinirati	 stike	 in	 predstavljati	
interese ter vrednote juda v povezavi z državnimi 
institucijami, predvsem z ministrstvi ter 
gospodarskimi družbami in sponzorji.

•	 mora	poznati	 razmere	na	terenu,	v	vseh	klubih	 in	
regijah in omogočati nemoteno delovanje klubov 
in njihov razvoj v čim širšem obsegu.

•	 Poleg	 tega	 mora	 biti	 vpet	 tudi	 v	 širša	 aktualna	
družbena dogajanja, predvsem na področjih 
povezanih s športom, da lahko kar najbolje zastopa 
razvoj slovenskega juda tudi v bodoče.

•	 Oblikovati	mora	vodstveno	ekipo	zveze	na	podlagi	
strokovnosti, povezovanja in želje po nadgradnji 
dosedanjega uspešnega dela in dosežkov.

•	 Predvsem	pa	mora		poskrbeti	za	projekte,	ki	bodo	
zagotovilo za dodatna finančna sredstva, s katerimi 
bomo ciljno pripomogli k prepoznavnosti juda v 
širši javnosti in posledično tudi pri vseh pomembnih 
odločevalcih, ki financirajo šport v naši državi 
(ministrstva, Fundacija za šport, Olimpijski komite 
Slovenije).



Osnovna programska izhodišča

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Ernest	Tramšek, 
predstavnik podravske regije

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Mitja	Jenuš, 
predstavnik podravske regije

•	 Zagotoviti	pogoje	za	nadaljevanje	osvajanja	medalj	
na olimpijskih igrah in ostalih velikih tekmovanjih 
(EJU, IJF ) ter uradnih turnirjih svetovne in 
kontinentalnih judo federacij.

•	 Dvigniti	 medijski	 ugled	 ter	 prepoznavnost	 judo	
športa ter s tem tudi zveze v slovenskem prostoru 
(pojavljanja na TV, reklamni plakati na najbolj 
atraktivnih lokacijah…).

•	 Povečati	število	registriranih	športnikov.
•	 Vpeljati	in	uskladiti	transparentni	izborni	sistem	za	

udeležbo športnikov na tekmovanjih
•	 Povišati	 delež	 sponzorskih	 sredstev	 na	 vsaj	 15%	

vrednosti proračuna zveze.
•	 Spodbuditi	 in	 organizirati	 program	 »Judo	 v	 vse	

slovenske vrtce in osnovne šole«.
•	 Zagotoviti	aktivno	sojenje	slovenskih	sodnikov	na	

večjih tekmovanjih ter ostalih uradnih tekmovanjih 
EJU in IJF, s ciljem ponoviti sojenje enega sodnika 
na Olimpijskih igrah.

•	 Pridobiti	vsaj	tri	nove	sodnike	z	mednarodno	licenco	
in enega z mednarodno licenco za vključevalni 
(inkluzivni) judo.

•	 Izboljšati	 organizacijo	 državnih	 prvenstev,	
tekmovanj za slovenski pokal in slovensko ligo na 
višji ter medijem in sponzorjem bolj zanimiv nivo.

•	 Organizirati	 vsakoletna	 Evropska	 pokala	
(Podčetrtek, Koper) na najvišjem možnem 
organizacijskem in tehnološkem nivoju ter pridobiti 
organizacijo vsaj enega večjega dogodka IJF ali EJU 
v Sloveniji (prvenstva, seminarji, drugi dogodki).

•	 Zbrati	 gradivo	 in	 pristopiti	 k	 organizaciji	 muzeja	
slovenskega juda in ureditev arhiva JZS.

•	 Ustanoviti	tri	»judo	centre«	za	mlajše	(srednješolske)	
perspektivne športnike, kjer se bodo kvalitetno 
izobraževali in trenirali pod vodstvom zveznega 
trenerja, še vedno pa bi nastopali za svoj matični 
klub. 

•	 Organizirati	 70-letnico	 organizirane	 vadbe	 juda	 v	
Sloveniji.

•	 Pripraviti	 projekt,	 da	 	 bo	 judo	 postal	 najbolj	
množični in najbolje organiziran šport v Sloveniji.

•	 Pripraviti	 načrt,	 da	 Judo	 postane	 bazični	 oz.	
komplementarni šport vsem ostalim športnim 
panogam.



Osnovna programska izhodišča

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Brane	Vuzem, 
predstavnik gorenjske regije

ČLAN	IZVRŠILNEGA	
ODBORA:

Dorjan	Rožac, 
predstavnik primorsko-

kraške regije

•	 Zagotoviti	 boljšo	 zastopanost	 slovenskih	
funkcionarjev v organih in komisijah EJU in IJF.

•	 Vzpostaviti	mednarodno	sodelovanje	s	ciljnimi	judo	
zvezami zaradi prenosa dobrih praks k nam, zaradi 
lažjega sodelovanja pri organizaciji potrebnih 
treningov naših judoistov ali zaradi boljših izvedb 
naših mednarodnih turnirjev.

•	 Zagotoviti	našim	organizatorjem	strokovno	pomoč	
pri še boljši organizaciji in finančni uspešnosti pri 
izvedbi turnirjev tudi z navezavo z EJU/IJF.

•	 Se	 aktivno	 vključiti	 v	 pripravo	 zakonodaje	 s	
področja športa oz. raznih dopolnitev zakonov, ki 
bi koristili primarno tudi judu in ostalim športnim 
panogam.

•	 Z	resornim	ministrstvom	vstopiti	v	partnerski	odnos	
pri	pripravi	izvedbenega	načrta	»Judo	v	vsako	OŠ«,	
kot del rednega šolskega programa (šola padanja).

•	 Povečati	 pomen	 vključevalnega	 (inkluzivni)	
juda na način, da bodo vsi otroci, ki potrebujejo 

tovrstno skrb okolja napoteni na vključujoč judo, 
kot priznano aktivnost z možnostjo terapevtskega 
učinka.

•	 Z	 resornim	 ministrstvom	 urediti	 pozicijo	
vključujočega juda in pridobiti javni vir financiranja 
za trenerski kader.

•	 Zagotoviti	 vodilno	 pozicijo	 JZS	 na	 način,	 da	 bi	
preko JZS tudi druge športne panoge uveljavljaje 
svoje interese glede države in širše. 

•	 Pripraviti	 svežo	 komunikacijsko	 strategijo	 zveze	
(odnosi z javnostmi, marketing/sponzorstva, splet).

•	 Pomoč	 klubom	 pri	 soočanju	 s	 posledicami	
pandemije	COVID-19.

•	 Preveriti	 možnosti	 kako	 povečati	 število	 javnega	
financiranja trenerjev preko programa šole 
nacionalnega	pomena	(	nazaj	na	število	12	)

•	 Povečati	število	zaposlitev	trenerjev	in	tekmovalcev	
v javni upravi



Prisluhnili smo klubom ...

... zato bomo zagotovili:

S spremembami do novih uspehov!

•	 izdelavo	letnih	in	večletnih	akcijskih	načrtov	reprezentančnega	programa	in	
uvedli nove pristope pri izvajanju skupnih treningov, priprav in tekmovanj 
v vseh starostnih kategorijah tudi z upoštevanjem nastalih razmer 
povzročenih	s	pandemijo	CODIV	-19.	

•	 Aktivno	in	ažurno	delovanje	pisarne	Judo	zveze	Slovenije.

•	 Več	strokovnega	usposabljanja	in	izobraževanja	trenerskega	kadra,	sodnikov	
in drugih strokovnih delavcev.

•	 Izvedbo	več	 skupnih	priprav	za	vse	kategorije	 tekmovalcev	v	organizaciji	
JZS.

•	 Nadgradnjo	 IT	 sistemov,	 vključno	 s	 spletom,	 elektronsko	 pošto,	
e-organizacijo ter spletno prisotnostjo.

•	 Sistemsko	 ureditev	 okrevanja	 športnikov	 po	 poškodbah	 -	 pregledi,	
fizioterapija in rehabilitacija.

Podpira nas tudi Tina Trstenjak


