
ZAPISNIK 6.REDNE SEJE IO JZS, KI JE BILA NA SPOREDU V TOREK, 17.05.2022 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, IZTOK JEREBIC, DORIJAN ROŽAC, BORUT MAROŠEK, SIMON MOHOROVIČ, 
MITJA JENUŠ 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: URŠKA ŽOLNIR JUGOVAR, BORIS PLUT, VIKTORIJA PEČNIKAR 
OBLAK 
 
DRUGI PRISOTNI: VLADO ČUŠ, MARIO RUDL, LUKA KURALT, MATIJA ERJAVEC, IGOR 
TRBOVC, FRANC OČKO 
 
 
1. Pregled zapisnika 5. redne seje (g. Očko) 
2. Poročilo o poslovanju 1-3 mesec (g. Očko) 
3. Poročilo NO (g. Čuš) 
4. Osnutek rebalansa finančnega plana (g. Očko) 
5. Poročila  

- Poročilo vodij selekcij o delu 1-4 2022, s seznami o tem koliko tekmovalcev se je 
udeležilo tekmovanj v tujini in kakšne rezultate so dosegli 

- Poročilo strokovni direktor Marjan Fabjan 
- Dosedanje financiranje selekcij (predstavi g. Brod) 
- Predlog financiranja selekcij v 2022 (predstavi g. Fabjan)  
- finančno in vsebinsko poročilo o izvedenih pripravah Poreč (vodje priprav) 

6. Poročilo o aktivnostih EYOF Bratislava (g. Brod) 
7. Poročilo o pripravah na EYOF Maribor (g. Brod) 
8. Poročilo o zavrnitvi pasov (g. Vuzem) 
9. Informacija o prispelih priznanjih in nagradah ob 70.letnici (g. Tramšek) 
10. Nakup novih oblačil za sodnike (g. Galuf) 
11. Imenovanje Sveta zaslužnih mojstrov (g. Galuf) 
12. Imenovanje IO za 70 letnico juda in kongres EJU (g. Galuf) 
13. Urejenost tekmovalcev s primerno kimono na uradnih tekmovanjih JZS (g. Pozvek) 
14. Razno 
 
G. Galuf je pozdravil prisotne in podal na glasovanje dnevni red. 
 
SKLEP ŠT.1 
IO potrjuje dnevni red 6.redne seje IO 
 

Ad.1 
 

G. Očko je pričel s 1.točko dnevnega reda, zapisnik 5.seje je bil posredovan vsem članom 
IO in klubom, na zapisnik in sklepe ni bilo pripomb. 



 
SKLEP ŠT.2 
IO je soglasno potrdil zapisnike 5.redne seje IO. 
 

Ad. 2 
 

G. Očko je podal kratko poročilo o poslovnem poročilu.  
 
SKLEP ŠT.3 
IO soglasno potrjuje poslovno poročilo 1-3 mesec 2022. 
 

Ad. 3 
 

G. Čuš je podal kratko poročilo seje NO, kjer je NO obravnaval poročilo 1-3. 
 
SKLEP ŠT.4 
IO je bil seznanjen s poročilom NO. 
 

Ad.4 
 

G. Očko je prisotnim prebral pogodbene zneske sofinanciranja s strani Fundacije in MIZŠ 
za članske in mlajše selekcije, saj je pogodba za 2022 že bila podpisana. Povedal je, da 
vse postavke še niso dokončne, zato je predlagal, da se sprejem finančnega plana 
prestavi na junijsko sejo, ko bodo znani vsi prihodki. 
G. Mohorovič je podal predlog, da se razlika v sredstvih (več sredstev s strani MIZŠ in 
Fundacije) nameni direktno za programe selekcij.  
G .Očko je predlagal, da se bo za naslednjo sejo pripravil predlog, na sami seji pa se lahko 
podajo še kakšni konkretni predlogi razdelitve. 
 
SKLEP ŠT.5 
Rebalans finančnega plana za leto 2022 se pripravi do naslednje seje IO, pri 
rebalansu se upošteva, da se je za selekcije prejelo več sredstev. 
 

Ad.5 
 

Kratko poročilo je najprej podal športni direktor g. Fabjan, v nadaljevanju pa še selektor 
mladinske reprezentance g. Kuralt, selektorja kadetske reprezentance g. Trbovc in g. 
Rudl. 
G. Fabjan je v nadaljevanju povedal, da je prejel programe klubov v članskih selekcijah 
ampak ker imajo klubi toliko raznolike programe je morda vseeno bolje, da klubi 
ostanejo na svojih programih pri pripravi tekmovalcev. 
 
G. Očko je nato v imenu g. Broda predstavil dosedanje financiranje. 
G. Fabjan je predlagal, da se vsakemu tekmovalcu povrnejo stroški dveh turnirjev, ko 
doseže na pokalu medaljo na EJU turnirju in se mu nato plača vse za naprej.  



Selektorja kadetske reprezentance pripomb na predlog nista imela. 
G. Kuralt je za mladinsko selekcijo predstavil nekoliko drugačen predlog financiranja za 
leto 2022, in sicer bi potekalo na isti način kot pretekla leta.  
Nadaljeval pa je še s kratkim vsebinskim in finančnim poročilom o pripravah v Poreču. 
 
Po krajši razpravi je IO sprejel naslednja sklepa: 
 
SKLEP ŠT.6 
IO soglasno potrjuje poročila športnega direktorja in vodij selekcij. 
 
SKLEP ŠT.7 
IO potrjuje predlog o načinu financiranja mladincev in kadetov. Kadeti se 
financirajo na način, ki ga je predlagal športni direktor, mladinci pa po predlogu g. 
Kuralta. O načinu financiranja obeh selekcij se obvesti vse klube. 
 

Ad.6 in Ad.7 
 

G. Očko je podal kratko poročilo o pripravah na EYOF za 2022 in pa tudi kratko poročilo 
o pripravah na EYOF za leto 2023, ki bo v Mariboru, aktivno pa bo pri organizaciji 
pomagala JZS. 
 
SKLEP ŠT.8 
IO se seznanja s poročilom g. Broda, sledi se terminskim planom, o ekipi se bo 
potrjevalo na prihodnji seji. 
 
SKLEP ŠT.9 
IO se seznanja s poročilom o EYOF-u 2023. 
 

Ad.8 
 

G. Vuzem je podal poročilo o zavrnjenih vlogah za višje pasove.  
G. Mohorovič je predlagal, da se popravi pravilnik o mojstrskih pasovih, da ne bo 
dvoumen. 
Po krajši razpravi je IO sprejel naslednja sklepa:  
 
SKLEP ŠT.10 
Pravilni o pasovih se dopolni na način, da bodo dvoumnosti odpravljene. 
 
SKLEP ŠT.11 
G.Vuzem pripravi osvežen seznam mojstrov. 
 

Ad.9 
 

G. Tramšek je obvestil IO, da je prišlo 183 vlog iz 27 klubov. Predlagal je, da se popravi 
tudi pravilnik o priznanju in nagradah. 
 



 
 
SKLEP ŠT.12 
IO se je seznanil s poročilom komisije. 
 

Ad.10 
 

G. Galuf je povedal, da je JZS dobila vlogo sodniške organizacije za nakup novih oblek 
sodnikom, predlagal je, da se sodnikom uredijo nove obleke.  Sredstva za nakup bodo 
zagotovljena iz sponzorskih sredstev, sodniki pa bodo sofinancirali 30% vrednosti oblek. 
G. Tramšek je predlagal, da se istočasno obleče tudi delegate. 
 
SKLEP ŠT.13 
IO soglasno  potrjuje nakup nove opreme za sodnike in delegate. 
 
 

Ad.11 
G. Galuf je predstavil svet zaslužnih mojstrov. 
G. Vuzem je po naročilu žene g. Škrabe povedal, da je prosila, da ga ne bi preveč 
obremenjevali. 
G. Kovač je predlagal, da se v svet zaslužnih mojstrov doda še g. Rudija Blažiča. 
Predsednik je vzel na zanje predlog g. Kovača o tem, da se v svet imenuje še g. Blažiča. 
 
SKLEP ŠT.14 
IO potrjuje svet zaslužnih mojstrov. 
 

Ad.12 
 
G. Galuf je predstavil ekipo IO organizacijskega odbora za 70 letnico juda in pa kongres 
EJU: 
g. Franc Očko v.d. gen. sek. 
g. Franjo Murko 
ga. Nuša Lampe 
g. Gorazd Meško 
ga. Urška Žolnir Jugovar, podpredsednica zveze 
g. Borut Marošek, podpredsednik zveze 
g. Lovrencij Gauf, predsednik zveze 
 
SKLEP ŠT.15 
IO potrjuje IO organizacijskega odbora  za 70 letnico juda in kongres EJU 
3 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŽANIH 
 
 
 
 



Ad. 13 
 

G. Očko je predstavil predlog uporabe modrega in belega kimona na uradnih 
tekmovanjih. 
Razprava je potekala o tem kaj se bo zgodilo v kolikor nekdo ne bo imel s sabo oba 
kimona in ali posledično ne bo smel nastopiti, kaj pomeni to stroškovno za klube in 
starše in ali bi bilo bolj smiselno, da se moder in beli kimono najprej uvedeta za DP člani 
in finale lige. 
Po daljši razpravi je IO sprejel naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT.16 
Sodniška komisija še preuči možne opcije in najde najboljšo rešitev, sklep se 
sprejme na naslednji seji IO. 
 

Ad.14 
 

Pod točko razno je g. Fabjan najprej predstavil dve možni opciji za sestavo ekipe za 
Sredozemske igre 2022. 
 
Po daljši razpravi IO s športnim direktorjem in selektorji, je IO sprejel naslednjo ekipo: 
 
Moški: Štarkel -60kg, Hojak -73kg , Dragič +100kg 
Ženske: Štangar M. -48kg, Štangar A. -52kg, Kajzer -57kg, Leški -63kg, Pogačnik -70kg, 
Lobnik -78kg,  Torkar +78kg 
 
Rezerve in menjave: 
11. Marinič, menjava +100kg 
12. Ludvik, menjava +63kg 
13. Lackovič, rezerva  
14.Mecilošek, menjava -73kg 
 
Spremljevalci: 
Vuzem, Brod, Shturbabin, Shtyrba (OKS se zaprosi za dodatnega spremljevalca) 
 
SKLEP ŠT.17 
IO potrjuje ekipo za sredozemske igre, OKS se zaprosi za odobritev dodatnega 
spremljevalca. 
 
V nadaljevanju je g. Šindič IO- ju najprej predstavil sistem novih registracij, nato je g. 
Kovač Mojmir predstavil program Komisije za množičnost, katerega so člani IO prejeli 
tudi v gradivu za sejo. 
 
SKLEP ŠT.18 
IO se je seznanil s programom komisije za Množičnost, člani IO bodo glede vsebine 
programa podali svoje pisno mnenje, ki se bodo obravnavale na eni od prihodnjih 
sej. 



 
Seja je bila končana ob 21.30 uri 
 
V vednost: 

- Člani IO 
- Klubi JZS 
- Arhiv JZS 

 
 
Zapisala: 
Jasmina Očko 
 
 
 
 
 
 


