
ZAPISNIK 5. REDNE SEJE, KI JE BILA NA SPOREDU V ČETRTEK, 03.03.2022 S 
PRIČETKOM OB 17.00 URI, V PROSTORIH GOSTILNE PRI MARTINU, KOLODVORSKA 
ULICA 25, V  SLOVENSKI BISTRICI. 
 
Prisotni člani : 
Lovrencij Galuf, Brane Vuzem, Aleš Vrbančič, Natalija Regina, Ernest Tramšek, Viktorija 
Pečnikar, Iztok Jerebic, Dorijan Rožac 
Opravičeno odsotni: Urška Žolnir, Borut Marošek, Simon Mohorovič, Boris Plut, Mitja 
Jenus 
Drugi prisotni: Vlado Čuš, Mario Rudl, Franc Murko, Franc Očko 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 4. redne seje (g. Očko) 
2. Poročilo poslovanja JZS za leto 2021 (g. Očko)  
3. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora (g. Čuš)  
4. Predlog finančnega plana 2022 (g. Očko) 
5. Poročila: 

- Vodje selekcij januar 2022  
- Športni direktor Marjan Fabjan 
- Dosedanje financiranje selekcij (g. Brod) 
- Financiranje selekcij od 2022 (g. Fabjan) 

6. Predlog komisije za pasove - višji pasovi (g. Vuzem) 
7. Pregled in sprejem posodobljenih pravilnikov (g. Šega) 

- Dopolnitev statuta 
8. Priprava na zbor članic (g. Očko) 
9. Predlog za imenovanje Komisije za Kate in dopolnitev Komisije za razpise (preds.) 
10.  Predlog za revizijo primera g. Šajnoviča (pred.) 
11.  Predlog CGP ob 70 letnici (g.  Franjo Murko) 
12. Tekoče zadeve: 

- Solidarnostna pomoč 2.del (g. Galuf)  
- Izbris iz članstva - obvestilo kluba o prenehanju delovanja (g. Očko) 

13. Razno 
 
 
G. Lovrencij Galuf je pozdravil prisotne in predlagal v potrditev dnevni red in sicer 
zaradi odsotnosti strokovnega direktorja in selektorjev se 5 točka dnevnega reda 
prestavi na naslednjo sejo. 
 
SKLEP ŠT.1 
IO potrjuje spremenjen dnevni red (soglasno) 
 
G. Franjo Murko je seznanil IO s humanitarno akcijo športnikov Slov.Gradca in JK 
Slov.Gradec, za pomoč ukrajinskim prijateljem v mesto Uzgorod, kontaktna oseba za 
sodelovanje pri pomoči je g. Borut Marošek. IO je po razpravi sprejel sklep: 
 
 



SKLEP ŠT.2 
IO je soglasno potrdil, da JZS prispeva donacijo v višini 1.000 EUR za pomoč 
ukrajinskim športnikov v mestu Uzgorod, za katere pomoč zbira JK Slovenj 
Gradec. 
 
Predsednik g. Galuf je seznanil IO o posebni časti za naš šport, saj je predsednik države g. 
Borut Pahor podelil najvišje državno priznanje g. Marjanu Fabjanu, za kar mu je v imenu 
vseh judoistov iskreno čestital. 
Po uvodu je IO pričel z delom. 

Ad.1 
 

G. Lovrencij je pričel s 1.točko dnevnega reda, zapisnik 4.seje je bil posredovan vsem 
članom IO in klubom in na zapisnik in sklepe ni bilo pripomb. 
 
SKLEP ŠT.3 
IO je soglasno potrdil zapisnike 4.redne seje IO. 
 

Ad.2 
 
Sekretar JZS g. Očko  je podal obrazložitev poročila  o poslovanju za leto 2021. Poročilo 
je bilo obravnavano tudi na NO in bo kot tako podano na zbor članic. 
 
SKLEP ŠT.4 
IO potrjuje finančno poslovanje za leto 2021 (soglasno) 
 

Ad.3 
 
V nadaljevanju je predsednik NO podal ustno poročilo o ugotovitvah in pregledu 
poslovanja JZS za leto 2021. Poročilo bo skupaj z gradivom poslano zboru članic. 
 
IO se seznanja z poročilom NO 
 

Ad.4 
 
V nadaljevanju je IO razpravljal o osnutku finančnega plana za leto 2022. Osnutek je 
predstavil g. Očko, kateri je poudaril, da je osnutek pripravljen na osnovi dosedanje 
prakse in predvidenih prihodkov in izdatkov.  Prosil je, da v kolikor ima še kdo od članov 
IO dodatne predloge, da le te posredujejo do ponedeljka 07.03.2022 . Dokončen finančni 
plan pa bo lahko sprejet po tem, ko bomo imeli znane rezultate razpisa Fundacije za 
šport in MIZŠ. Po navadi je zbor članic pooblastil IO , da je opravil dokončen rebalans  
finančnega načrta. 
 
 



SKLEP ŠT.5 
Člane IO se poziva da do ponedeljka 07.03.2022 podajo še morebitne korekcije 
osnutka finančnega plana . Osnutek finančnega načrta za leto 2022 se pošlje v 
razpravo zboru članic. (soglasno) 
 
 

Ad.5 
 
Predsednik komisije za pasove g. Brane Vuzem je podal poročilo in odločitve komisije za 
pasove o obravnavanju vlog za izredna napredovanja. V razpravo so se vključili tudi 
ostali člani IO po razpravi je predsednik g. Galuf predlagal da se potrdi predlog in 
poročilo komisije, za vloge katere s strani komisije niso dobili podpore pa poziva da se 
obrazložitve za zavrnitev vlog opišejo podrobnejše. 
 
SKLEP ŠT.6 
IO potrjuje poročilo in  predlog komisije za pasove o napredovanju za višje 
stopnje pasu, katere vloge so posredovale članice zveze. Pri vlogah, katere s strani 
komisije niso bile odobrene, se podrobnejše opiše neizpolnjevanje možnosti 
napredovanja. (soglasno) 
 

Ad.6 
 

Tehnično dopolnitev statuta je v imenu komisije za akte predstavil g. Murko, kateri 
poudarja, da je dopolnitev statuta bolj tehnične narave in le kot take ne posegajo v 
vsebino statuta. V nekaterih členih statuta je potrebno terminologijo uskladit z statutom 
EJU in IJF . 
 
SKLEP ŠT.7 
Predlog dopolnitev posameznih členov statuta se poda v razpravo in sprejem na 
zbor članic. (soglasno) 
 

Ad.7 
 
Sekretar g. Franc Očko je seznanil IO, da bo zbor članic organiziran v torek 22.03.2022 s 
pričetkom ob 16:30 v prostorih Austrian Trend hotela v Ljubljani. Po končanem zboru 
članic bo na isti lokaciji izpeljana tudi prireditev judoist leta in sicer je predvidena 
prireditev ob 18:30.  
 
SKLEP ŠT.8 
IO potrjuje datum in lokacijo izvedbe rednega zbora članic in prireditve judoist 
leta . (soglasno) 
 

Ad.8 



 
Predsednik g.Lovrencij Galuf je podal v razpravo predlog, da se na predlog posameznih 
sredin  ponovno  formira komisija za judo kate in dopolnitev članov komisije za razpise.. 
Po razpravi je IO sprejel sklep. 
 
 
 
SKLEP ŠT.9 
IO potrjuje predlog formiranja komisije za judo kate  in imenovanja članov 
komisije za judo kate, v sestavi Robert Kojc – predsednik  ter Darko Kraševec, 
Mojmir Kovač in Robert Mesarič - člani 
 
V komisijo za razpise se dodatno imenujeta Katja Rudaš in Ajda Povh. 
 

Ad.9 
 
Predsednik JZS g.Lovrencij Galuf predlaga da ga IO pooblasti, da opravi revizijo postopka 
o primeru Sajnovic. Po razpravi je IO sprejel sklep: 
 
SKLEP ŠT.10 
Predsednik JZS opravi revizijo postopka o zadevi Šajnovič  (5 za 3 proti) 
 
                                                                               
                                                                               Ad .10 
G.Murko je predstavil celostno podobo ob letošnjem praznovanju 70 letnice juda v 
Sloveniji. IO je po razpravi sprejel sklep: 
 
SKLEP ŠT.11 
IO potrjuje predlog in obliko CGP ob 70 letnici juda v Sloveniji (soglasno) 
 
      Ad.11 
 
Tekoče zadeve: 
 
SKLEP ŠT 12 
IO potrjuje vlogo JK Olimpija za  pokrivanje stroškov izobraževanja na IJF 
akademiji za trenerko Volho Shtyrbo (6 ZA 2 Proti) 
 
V nadaljevanju je predsednik zveze seznanil člane IO o aktivnostih in podpisanih 
sporazumih o sodelovanju (Francoska judo zveza , MORS , aktivnosti za Inkluzivni judo ) 
 
Predsednik prav tako poziva vse odgovorne v klubih da sledijo navodilu Sloade o 
izobraževanju športnikov o boju proti dopingu v športu. Stvar je treba vzeti resno , saj 



bo z izobraževanjem pogojena tudi kategorizacija športnikov. Navodila in poziv je bil 
posredovan vsem klubom. 
 
IO se je seznanil z odstopom JK Šentjanž iz članstva v Judo zvezi Slovenije , predlog za 
izbris bo podan na zbor članic. 
 
Seja je bila končana ob 20.00 uri. 
 
 
V vednost: 

- Člani IO 
- Klubi JZS 
- Arhiv JZS 

 
 
Zapisal: 
Franc Očko 
 
 
 


