
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE, KI JE BILA NA SPOREDU V TOREK, 25.01.2022 S 
PRIČETKOM OB 17.00 URI, V PROSTORIH GOSTILNE PRI MARTINU, KOLODVORSKA 
ULICA 25, V  SLOVENSKI BISTRICI. 
 
Prisotni člani  
Lovrencij Galuf, Urška Žolnir, Borut Marošek, Boris Plut, Brane Vuzem, Aleš Vrbančič, 
Mitja Jenuš, Natalija Regina, Ernest Tramšek, Viktorija Pečnikar, Iztok Jerebic, Simon 
Mohorovič 
Opravičeno odsotni: Dorjan Rožac, Franc Očko, Zoran Kos 
Drugi prisotni: Vlado Čuš, Marjan Fabjan 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 03. redne seje ter 02. in 03.dopisne seje ( v.d. gen. sek.) 
2. Sprejem pravilnikov o usposabljanju in licenciranju strokovnih delavcev v judu (g. 

Kos) 
3. Sprejem Meril in kriterijev za selekcijo reprezentanc 2022 (šp.dir.,) 
4. Cenik storitev JZS 2022 (v.d.gen.sek.) 
5. Predlog podelitve višjih pasov JZS (g.Vuzem) 
6. Imenovanje komisije za razpise (razpisi za Evropska sredstva) 
7. Predlog praznovanja 70. letnice organizirane vadbe juda v Sloveniji (preds.) 

- Priznanja ob praznovanju 70.letnice (g. Tramšek) 
8. Solidarnostna pomoč klubom (preds.) 
9. Razno 
 
G. Lovrencij Galuf je pozdravil prisotne in predlagal v potrditev dnevni red.  
 
SKLEP ŠT.1 
IO je soglasno potrdil dnevni red seje. 
 

Ad.1 
 

G. Lovrencij je pričel s 1.točko dnevnega reda, Sklepe predhodne redne seje in dopisnih 
sej je prebrala Jasmina Očko. 
 
SKLEP ŠT.2 
IO je soglasno potrdil zapisnike 3.redne in 2.ter 3.dopisne seje IO 
 

Ad.2 
 

G. Galuf je razložil, da so vsi prejeli v pregled predlagana Pravilnika. ŠD Tatami je poslal 
pripombe na pravilnik o usposabljanju, vendar je g. Lovrencij predlagal, da bi se 
Pravilniki sprejeli zaenkrat takšni kot so bili pripravljeni, v letu 2022 pa bi se dal 



pravilnik v razpravo in se bi pripravil novi Pravilnik, v katerem se bi upoštevalo tudi  
pripombe oz. predloge klubov. 
 
SKLEP ŠT.3 
IO je soglasno potrdil Pravilnik o Usposabljanju in Pravilnik o licenciranju 
strokovnih delavcev v judu. Do leta 2023 se sprejmejo posodobljeni pravilniki, v 
katere se vključi pripombe in predloge klubov. 
 

Ad.3 
 

G. Fabjan je predstavil Merila in kriterije, povedal je, da jih je naredil tako, da so v pomoč 
trenerjem.  
Odprla se je razprava, člane IO je zanimalo kako je z informacijo o načinu financiranja 
mlajših selekcij, ali bo sistem financiranja članskega dela v letu 2023 isti kot v letu 2022. 
G. Fabjan je odgovoril, da za mlajše selekcije velja isti sistem financiranja, ki ga je do 
sedaj uporabljal g. Brod. Glede financiranja članov v letu 2023 pa bo sistem ostal isti kot 
v letu 2022. Predlagal je, da se pozove g.Broda, da na JZS pošlje sistem dosedanjega 
financiranja. 
G. Mohorovič je predlagal, naj se v merila in kriterije, v splošnih določilih pripiše, da 
rezultat, ki ga tekmovalec naredi na tekmovanju za določeno starostno kategorijo velja 
za tisto starostno kategorijo. 
Ga. Žolnir je rekla, da se sami trenerji preveč osredotočajo na točke in norme, bilo bi 
bolje, če si ne bi postavljali meja.  
G. Vrbančič je odgovoril, da je težko ker je s tem povezano financiranje v prihodnjem 
letu. 
G.Fabjan je nato še predlagal, da naj klubi, ki opravljajo mednarodni program podajo 
svoje plane dela v klubu, da se bo lahko reprezentančni program uskladil z njihovimi.  
 
SKLEP ŠT.4 
Merila in kriterije se dopolni z načinom financiranja vseh selekcij. Po dopolnitvi 
dokumeta, se dokument razpošlje članicam. 
Za: 7; Proti 4; Vzdržan 1 
 

Ad.4 
 

G. Galuf je predstavil Cenik, članom IO je razložil, da je Cenik ostal isti kot na prejšnji seji, 
spremenili so se samo zneski prvih treh pasov in sicer bo cena 10€. Cene registracij se 
bodo sprejemale v mesecu marcu. 
 
SKLEP ŠT.5 
IO je soglasno potrdil predlagan Cenik, Cenik se po zboru članic dopolni še s 
cenami letnih registracij IJF, JZS in POD. 
 



Ad.5 
 

G. Vuzem je razložil, da so prišle vloge za višje pasove od JK Olimpije, JK Gorišnice in g. 
Broda za podelitve višjih pasov ter JK Bežigrad za potrditev oz. prepoznavo diplome 
6.DAN za g. Shturbabina. Komisija je potrdila predlog za g. Broda za VI.DAN, ge. Volhe 
Shtyrbe za 5.DAN ter predlog JK Gorišnica; podelitev pasu VI.DAN za go. Volho Shtyrbo 
ni skladna s pravilnikom, zato je komisija predlog zavrnila. 
Odprla se je krajša razprava predvsem glede Volhe Shtyrbe, ob koncu razprave se je IO 
večinsko strinjal s predlogom komisije, podan pa je bil predlog, da se razmisli o 
sofinanciranju IJF Akademije ge. Shtyrbi. 
G. Mohorovič je ob koncu podal predlog, da se Pravilnik o pasovih popravi, ker so 
določene stvari lahko razumljeno dvoumno. 
 
SKLEP ŠT.6 
IO je potrdil predlog komisije za izredno napredovanje ge. Volhe Shtyrbe na 5.DAN 
in g. Broda na 6.DAN, prepozna se tudi diploma g. Shturbabina za VI.DAN. Ostale 
predloge za višje pasove bo IO sprejemal na naslednji seji. 
 

Ad.6 
 

G. Galuf je povedal, da je predlagal, da se ustanovi nova komisija za razpise (za razpise za 
evropska sredstva).  Kandidaturo za člana komisije je podal g. Kojc, zato je g. Galuf 
predlagal, da je g. Kojc predsednik komisije, za člana pa je predlagal g. Mojmirja Kovača 
in go. Anjo Dobovšek. 
 
SKLEP ŠT.7 
IO je potrdil predlagano komisijo ter sestavo - za predsednika g. Kojca in člana 
komisije g. Kovača ter go. Dobovšek 
Za: 11; Vzdržana 1 oseba 
 

Ad.7 
 
G. Tramšek je predlagal, da JZS poda članicam poziv za podajo predlogov za podelitev 
priznanj ob 70.letnici. Klubi naj predlog tudi utemeljijo. Svoje predloge z utemeljitvijo 
naj pošljejo na JZS do 30.04.2022 
 
SKLEP ŠT.8 
JZS pošlje poziv klubom za podajo kandidatov za podelitev nagrad in priznanj, 
kandidaturo pošljejo članice do 30.04., predlog pa utemeljijo. 
 
 
 
 



Ad.8 
 
G. Lovrencij Galuf je članom IO predstavil predlog solidarnostne pomoči in sicer se 
podeli iz sredstev, ki so bila v preteklih letih namenjena delu predsednika, v letni višini 
9.000 EUR, g. Galuf je rekel, da bi ta sredstva v letu 2022 namenil klubom kot 
solidarnostno pomoč. 
G. Tramšek je predlagal, da bi bilo bolje, da se potem pozove vse klube, da podajo vloge, 
saj so sredstva vseeno od JZS. 
G. Lovrencij je pritrdil da so sredstva od JZS, vendar se je za ta namen on odrekel 
honorarju, torej bo sredstva namenjena njemu preusmeril v pomoč klubom. 
G. Jerebic je rekel, da bo pomoč res prišla prav, saj pozna primer JK Štorkljic, brez 
pomoči predsednika ne bi mogli več izvajati treningov. 
G. Čuš je najprej pohvalil predsednika za takšno gesto, opozoril pa je, da je treba zadevo 
izpeljati tako, da bo skladna s pravilniki. Menil je, da ima g.Tramšek ustrezen pomislek, 
bilo bi bolje, da se naredi kriterije, saj bodo morda kasneje ugotovili, da bi kdo 
potreboval še bolj. 
G. Lovrencij je dal njegov predlog v potrditev. 
 
SKLEP ŠT.9 
IO je potrdil predlagano solidarnostno pomoč za JK Štorkljice, ŠD Judo Akademija, 
JK Shido in ŠD Kohezija Bela Krajina. 
Za:8; Proti1; Vzdržan 3 
 

Ad.9 
 
G. Lovrencij je IO podal obrazložitev glede prireditve Judoist leta 2021. Da je bila podan 
predlog oz. obvestilo da se bo podeljevalo v živo samo članom in članicam ter najboljšim 
trem klubom, ampak so na to obvestilo prišli s strani članic predlogi oz. pobude, da se 
prireditev naredi za vse nagrajence v živo. 
 
SKLEP ŠT.10 
Prireditev Judoist leta 2021 se bo izvedla v živo za vse nagrajence, vendar se bo 
prireditev prestavila na kasnejši termin, ko bodo pogoji za bolj varno izvedbo 
prireditve ustreznejši.  
 
G. Galuf je prisotne seznanil še o naslednjih aktivnostih: 
 
 njegov cilj na katerem dela je, da zveza naredi 3 ali 4 centre po Sloveniji in združi 

klube. Ko bodo plani za centre pripravljeni oz. dogovorjeni, sledi terminski plan 
priprav. 

 potekal je sestanek  z državnim sekretarjem glede olimpijskega centra Pragersko. 
Sestanka se je udeleži g. Očko. V proračunu je rezerviranih 2.mio EUR za ta projekt, 



sama konstrukcija zaenkrat še ni znana, bo se pa to uredilo čim prej, najkasneje pa 
do zbora članic v mesecu marcu, da bodo lahko članice o tem odločale. 

 
G.Čuš je v nadaljevanju omenil Master coach award in  sicer, da se je potrebno 
pozanimati ali veljajo dejansko samo IJF Akademija ali pa rezultati za prejem Master 
coach awarda in ali ne bi bilo dovolj, da ima trener opravljeno Fakulteto na športnem 
področju, navsezadnje so znanja tam bolj zahtevna.  
 
G. Mohorovič je odgovoril, da je IJF-u interes IJF Academija, na članskih tekmah bo to 
obvezno in izobrazba tukaj ne igra vloge. 
 
G. Galuf je nato izpostavil problematiko prenosov RTV Slovenije, saj ima RTV Slovenija 
interes prenašati tekme le za tiste GP in GS, katerih se udeležijo naši tekmovalci, zato bi 
se morali klubi udeleževat GP in GS, seveda tisti, ki imajo tekmovalce na nastope na GP 
in GS. 
 
G. Fabjan je dodal, da se morajo tekmovalci pripraviti, da se na GP in GS ne more poslati 
nepripravljenih tekmovalcev, saj to ne bi bilo dobro za judo. Predlagal je, da klubi 
sporočijo plane katerih GP in GS se bodo udeležili v letu 2022, da se obvesti RTV. 
 
G. Fabjan je v nadaljevanju predlagal nekatere spremembe na področju pasov:  
- da se diplome za pasove zmanjšajo za polovico, torej na A5. 
- da bi se organiziralo še kakšno dodatno pasovno tekmovanje za npr. črne pasove 
- da se naredi knjižice za pasove, npr.posamezna knjižica za posamezne pasove, da ko 
otrok opravi en pas se mu lahko da knjižica o naslednjem pasu. 
- da se ukine vmesne pasove nad 16 let in da oseba ne sme opravljati dva pasa naenkrat 
- da bi se naredil svet mojstrov, ki imajo globoko znanje, kateri bi podeljeval pasove 
 
Potekala je krajša razprava glede sveta mojstrov. 
 
G. Lovrencij je nato prisotne seznanil, da je ideja, da bi se naredila knjižnica JZS, kjer bi si 
lahko člani izposojali gradivo. Vlogo knjižničarke bi prevzela ga. Viktorija.  
 
G. Viktorija je rekla, da trenutne ne najdeš veliko gradiva za judo in da se je pogovarjala 
z.g. Fabjanom, ki ima res veliko gradiva doma, da bi gradivo ali posodil ali prodal JZS. 
 
Ga. Urška je na koncu dala pobudo članom IO, da so na sejah bolj konstruktivni in da 
gledajo kaj je dobro za naprej in kako nekatere stvari v dobro vseh popraviti oz. 
spremeniti, ker trenutno na sejah še vedno beseda teče prevečkrat za pretekle zadeve 
med določenimi. 
 
Seja je bila končana ob 19.00 uri 
 



Povzetek pobud za nadaljnjo delo iz 4.seje IO JZS: 
 
 

- Pravilnik o usposabljanju in Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v judu, se 
dajo v razpravo klubom za podajo morebitnih predlogov in pripomb. Do leta 2023 se 
pripravi čistopis, ki stopi v veljavo s 01.01.2023 

- G.Brod pošlje način financiranja ml.selekcij so 2022, da se lahko pripravi dokument za 
leto 2022 

- V splošni del meril in kriterijev se pripiše da rezultat, ki ga tekmovalec naredi v 
določeni starostni kategoriji velja za tisto starostno kategorijo 

- Klube, ki imajo tekmovalce v mednarodnem program se pozove, da podajo svoje 
plane dela za leto 2022, da se bo lažje pripravil reprezentančni program, ki se bo 
uskladil s klubskimi 

- Pripravljati se začne posodobljen pravilnik o pasovih 
- Pregleda se ali se lahko ge.Volhi Shtyrbi sofinancira IJF akademijo 
- Klube se pozove, da pošljejo sezname GP in GS, ki se jih bodo udeležili v letu 2022, da 

se lahko seznami pošljejo na RTV Slovenija 
- Predlog g. Fabjana: 

 da se diplome za pasove zmanjšajo za polovico, torej na A5. 
 da bi se organiziralo še kakšno dodatno pasovno tekmovanje za 

npr. črne pasove 
 da se naredi knjižice za pasove, npr.posamezna knjižica za 

posamezne pasove, da ko otrok opravi en pas se mu lahko da 
knjižica o naslednjem pasu. 

 da se ukine vmesne pasove nad 16 let in da oseba ne sme opravljati 
dva pasa naenkrat 

 da bi se naredil svet mojstrov, ki imajo globoko znanje, kateri bi 
podeljeval pasove 

 
 
 
 
V vednost: 

- Člani IO 
- Klubi JZS 
- Arhiv JZS 

 
 
Zapisala: 
Jasmina Očko 
 
 
 


