
ZAPISNIK 7. REDNE SEJE IO JZS, KI JE BILA NA SPOREDU V TOREK, 21.06.2022 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, Ernest Tramšek,  Iztok Jerebic, Dorijan 
Rožac, Simon Mohorovič, Boris Plut, Mitja Jenuš (zamudil prvih 15 minut), Borut 
Marošek 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  
Urška Žolnir, Natalij Regina, Viktorija Pečnika Oblak, Marjan Fabjan 
 
DRUGI PRISOTNI:  
Franc Očko, Franjo Murko, Sašo Šindič, Robert Kojc, Vlado Čuš 
 
G. Galuf je pozdravil vse prisotne in predlagal dopolnitve dnevnega reda pod točko 2 , točko 
4 in točko 9  

Predlagal je naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 6.redne seje IO in dopisnih sej ter potrditev sklepov (g.Očko) 
2. Sprejem IO za 70.letnico juda in EJU kongres (g.Galuf) 

- (Sprejem sestave IO za oba dogodka) PONOVNO GLASOVANJE (na 6. 
seji ni bila izglasovana večina, zato se glasovanje ponovi) 

- (Sprejem sklepa, da se pokrivajo le materialni stroški, delo se ne 
plača) 

3. Predlog rebalansa finančnega plana (g.Očko) 
4. Razpisi FŠO (g. Očko, g. Galuf) 

- Kandidatura blazine JZS  
- Podpora investiciji (Staničeva 41, Ljubljana) 
- Kandidatura za projekt RR - Datastat 
- Kandidatura za projekt D5 - Datastat 

5. Predlog imenovanja Anemari Klementine Velenšek (g. Fabjan) 
6. Dopis g. Mohoroviča (g.Galuf) 
7. Nostrifikacija diplom za pasove – ŠD Pohorski Odred (g,Vuzem) 
8. Komisija za Kate: 

- Predstavitev programa komisije (g.Kojc) 
9. Kandidature JZS (g.Galuf) 

- Veteransko EP 2023 
- Člansko EP 2024, da IO podpre vlaganje kandidatur…. 

10. Osnutek Poslovnika o delovanju IO JZS (g.Galuf) 
11. Komisija za pasove – urejanje judo registra pasov (g.Vuzem) 
12. Tekoče zadeve:  

- Organizacija EJU kongres (g.Murko) 
- Organizacija 70.letnica juda (g.Murko) 

13. Razno 
 
 



SKLEP ŠT.:1 
IO potrjuje predlog dopolnitev dnevnega reda (SOGLASNO).  

 
Ad.1 

 
G. Očko  je pričel s 1. točko dnevnega reda in članom prebral zapisnik 6. redne seje, kjer je 
izpostavil Sklep št. 5 Rebalans finančnega plana in časovnico, ki jo je takrat okvirno 
postavil na cca.: 14 dni odvisno od predvidenih znanih prilivov. Prav tako je poudaril, da 
je bil zapisnik pozneje v javnosti zaradi preverbe vseh informacij podanih s strani 
selektorjev reprezentanc, ki se nato odražajo v sprejetih sklepih na seji. Predvsem pri 
financiranju selekcij, kjer ni bilo jasno znano, kako in na kakšen način bodo selekcije 
financirane. Pri Sklepu št. 9 je g. Očko seznanil člane IO , da JZS ni organizator EYOF-a 2023 
v Mariboru. Organizator je OKS, JZS pa bo pri projektu aktivno sodelovala. G. Vuzem poda 
pripombo na 17. sklep glede načina izbora dodatnega spremljevalca za sredozemske igre. 
Njegovo razmišljanje je, da ni problem v izboru, problem je v izvedbi izbora. G. Mohorovič 
predlaga, da se zapisnik v bodoče pošlje v roku 14 dni, da ga IO pregleda in poda 
morebitne popravke. 

 
SKLEP ŠT.:2 
IO potrdi zapisnik 6. redne seje  
5 ZA , 4 VZDRŽANI 

Ad.2 
 
G. Galuf, da v ponovno glasovanje sestavo organizacijskega odbora v sestavi Franc Očko, 
Franjo Murko, Urška Žolnir Jugovar, Borut Marošek, Nuša Lampe, Lovrenij Galuf, Gorazd 
Meško, ker na zadnji seji IO- ja ta sklep ni bil sprejet z ustrezno večino.   
 
SKLEP ŠT.:3 
IO SOGLASNO potrdi sestavo organizacijskega odbora za oba dogodka.  
 
G. Galuf nadalje poda predlog, da se organizacijskemu odboru povrnejo materialni stroški, 
ki bodo nastali pri delu organizacijskega odbora. Stroški dela niso plačani.  
 
SKLEP ŠT.:4 
IO SOGLASNO potrdi, da se organizacijskemu odboru povrnejo materialni stroški .  
 

Ad.3 
 

G. Očko na kratko predstavi finančni plan, izpostavi, da bodo pridobljena dodatna sredstva 
v večjem delu namenjena za tekmovalne programe, del pa bo razdeljen med ostale 
programe zveze. Poudari, da obstoječi sistem financiranja na zvezi deluje cca.: 15 let in je 
do sedaj deloval zelo dobro. 70. letnica juda se bo pokrivala iz sponzorskih sredstev in 
razlika iz društvenega sklada. Ko bodo sponzorji  in višina sredstev znane se bo pripravil 



rebalans proračuna. Poudari tudi pomembnost naročenih blazin tako za zvezo kot za vse 
slovenske klube, ki bodo lahko blazine po potrebi uporabljali. Tudi g. Čuš poda mnenje , 
da stvari na zvezi potekajo korektno. G. Mohorovič poda predlog pri projektu meritev. 
Predlaga, da se klube, kateri imajo take športnike obvesti, da lahko ta sredstva za meritve 
koristijo. G. Šindič, ki je bil vabljen kot gost še poda vprašanje glede sredstev RR, ki jih v 
finančnem planu ne vidi. G. Očko razloži, da bodo sredstva dodana, ko bo prišla odločba iz 
strani Fundacije in bo podpisana pogodba.  
 
SKLEP ŠT.:5 
IO SOGLASNO potrdi rebalans finančnega plana.  
  

Ad. 4 
 

Pri razpisih Fundacije za šport g. Galuf razloži, da so bile vse štiri kandidature JZS in sicer 
glede nakupa blazin, investicij na Staničevi 41 ter na področjih RR in D5  uspešne, kar 
dokazuje, da je bil vrstni red prioritet podan iz strani vodstva JZS pravilen. G. Očko doda, 
da je za JZS izjemnega pomena, da ima zveza svoje blazine, ki jih nato lahko uporablja na 
tekmovanjih pod okriljem JZS. Na nedavnih državnih prvenstvih smo imeli organizatorje, 
ki so si morali blazine izposojati, da so lahko prvenstvo sploh izpeljali.  Glede točkovanja 
projektov poda svoje mnenje tudi g. Jerebic, ki v svoji razlagi pritrdi vodstvu JZS.  
G. Galuf pove, da odobreni projekti predstavljajo tehnološki preboj, ki bo pomemben 
mejnik razvoja na tehnološkem področju JZS. Za oba pridobljena projekta, kjer je uspešno 
kandidirala JZS , ki sta vezana na nakup opreme in razvoj računalniških programov nato  
pozove g. Šindiča, da vsebinsko predstavi projekta, ki jih bo izvajalo podjetje DATASTAT.  

 
Ta uvodoma pove, da je vrednost obeh pridobljenih  projektov cca.: 30.000 EUR . Pri 
prvem odobrenem projektu bo JZS dobila tehnološko opremo z odličnimi kamerami. 
Nadalje razloži, da bo vse povezano preko judo managerja in bo v vsakem trenutku vidno 
slehernemu posamezniku, ki bo želel pogledat borbo (posamezne tehnike …) V funkciji 
naj bi bil od 01.09.2022. 
Pri drugem odobrenem projektu  razloži, da gre za razvoj naprednega analitičnega judo 
sistema,  ki ga bo lahko uporabljala trenerska in sodniška komisija in bo zagotovo 
izjemnega pomena pri delovanju JZS. V funkciji na bi bil od 31.12.2022. 
G. Mohorovič na koncu predlaga, da se v zapisnik doda poziv klubom, da pred razpisi 
prijavijo projekte in se na podlagi prijav naredi vrstni red za razpis.  

 
Ad.5 

 
G. Očko poudari, da se je zaradi časovne stiske in rokov zadeva speljala na najbolj 
eleganten možen način. Govoriti o pravi ali nepravi osebi (ga. Anamari Klementina 
Velenšek ali g. Matija Erjavec)  je stvar debate, je pa dejstvo, da olimpijska medalja nosi 
svojo težo in prav bi bilo, da bi vsi tako razmišljali. V neki situaciji želimo narediti 
najboljše, dušimo pa sami sebe, pove g. Očko. G. Galuf pove, da je neformalno pridobljena 
informacija, da bosta oba predlagana kandidata (Anamari Klermentina Velenšek kot 
trener in Martin Hojak kot športnik), za delovno razmerje v DU, sprejeta.  



G. Mohorovič doda, da bi se lahko kljub vsemu pozvalo klube, da oddajo imena trenerjev 
za zaposlitve v DU. Na debato g. Plut doda, da ni prav, da g. Mohorovič govori o JK Bežigrad 
kot najuspešnejšemu klubu, ker to ne drži. Pove, da po njegovem mnenju JK Bežigrad po 
nobenem kriteriju ni najuspešnejši klub razen po množičnosti, kar prinaša točke. G. 
Tramšek doda, da bi bilo prav in pošteno, da olimpijsko medalje spoštujemo, da se jim da 
privilegij za minulo delo.  

 
 
 
 

Ad.6 
 

G. Mohorovič je podal obrazložitev dopisa. V dopisu je predstavil vidik virov financiranja, 
kaj je pomembno pri selekcijah (mlajši, starejši), predlagal je nekaj pravilnikov. Ob 
kandidaturi predsednika g. Galufa je v svojem dopisu predstavil nekaj izsledkov iz 
njegovega programa. Želi, da se poda okvirna časovnica s konkretnimi cilji.  
G. Galuf poudari, da se dela in da je zastavljenih veliko projektov, ki so aktivni, da pa ni 
prav, da se njegovo delo ocenjuje že po dobre pol leta predsedovanja. Njegov mandat je 
zastavljen za štiri leta, nekaj rezultatov je vidnih že sedaj, v nadaljnjem obdobju pa bodo  
vidni zastavljeni cilji. Namen promocije juda v Sloveniji je zastavljen regijsko. Prav tako 
so v nastajanju regijski centri (Ljubljana:Staničeva 41, Maribor: Mladinska 29, kjer že 
potekajo skupni treningi). Vodstvo JZS ureja dodatne nove zaposlitve v DU, podpisana sta 
bila dva sporazuma o sodelovanju z ministrstvi za šolstvo in šport, ter delo in socialo. G. 
Čuš doda, da se predsednik trudi v dobrobit JZS in je prav, da pri tem pomagamo vsi.  
 

Ad.7 
 

G Vuzem v uvodu pove, da je komisija o nostrifikaciji diplom razpravljala in ugotovila, da 
ni pristojna, da bi odločala, zato prosi IO, da odloča o navedeni točki. Podal je tudi 
obrazložitev. G. Galuf predlaga, da se komisija še enkrat sestane in prouči omenjeno 
zadevo in o njej odloči.  
 
SKLEP ŠT.:6 
Gradivo se vrne na komisijo za pasove, da odloča o zadevi in poda odločitev z 
sklepom. 
6 ZA , 1 PROTI, 3 VZDRŽAN 

Ad.8 
 
G. Kojc poda izčrpno poročilo programa komisije za kate. Predsednik JZS predlaga v 
sprejem sledeče sklepe: 
 
SKLEP ŠT.:7 
Da se izvede v letu 2022 DP v katah 5. 8. 2022 v Izoli in da JZS čim prej potrdi 
datum DP v katah, najkasneje na naslednji seji IO JZS 21. 6. 2022. 

7 ZA , 1 PROTI, 2 VZDRŽANA 
 
 



SKLEP ŠT.:8 
Da se za predsednika organizacijske odbora za izvedbo DP v katah 2022, v katerega 
bodo vključeni vsi člani Komisije za kate,  Roberta Mesariča, ki je že v preteklosti 
uspešno organiziral in izvedel tovrstna tekmovanja. Pozove se ga, da uskladi 
termine z pisarno JZS. 

SOGLASNO ZA 
 
SKLEP ŠT.:9 
Da se organizira trenerski in sodniški kata seminar, katerega g. Mesarič uskladi z 
pisarno JZS.  

9 ZA 1 VZDRŽAN 
 
SKLEP ŠT.:10 
Predlaga se G. Igorja Albrehta, za trenerja slovenske reprezentance  JZS v katah v okvirih 
finančnega plana komisije za kate.  
 
9 ZA, 1 VZDRŽAN  
 
SKLEP ŠT.:11 
Predlaga se g. Igorja Albrehta (sodnika IJF) da ga do nadaljnjega JZS nominira na vseh 
mednarodnih tekmah, vključno s SP v katah kot sodnika predstavnika JZS  na katerih 
nastopajo tekmovalci JZS v katah v skladu z finančnim planom komisije za kate.  

9 ZA, 1 VZDRŽAN  
 

Ad.9 
G. Galuf predstavi predlog kandidatur za dva velika projekta (EP 2023 veterani in EP 2024 člani) 
ob predpogoju, da država tudi finančno pristopi k sodelovanju. G. Očko doda, da je za 
organizacijo leta 2023, ko aktivno sodelujemo pri organizaciji EYOF-a v Mariboru malo časa, 
bolje bi se bilo dobro pripraviti na EP 2024.  
 
SKLEP ŠT.:12 
Nadaljuje se z aktivnostmi  pridobitve  obeh tekmovanj. 
7 ZA, 3 VZDRŽANI 
 

Ad.10 
 

G. Galuf pove, da bodo v Poslovniku upoštevani vsi predlogi, ki bodo podani. Predloge bo 
pregledala komisija za akte, ki bo predstavila poglede IO-ju, ki bo nato končno oblikoval 
Poslovnik.  
 
SKLEP ŠT.:13 
Nadaljuje se s pripravo Poslovnika o delovanju IO JZS, pozove se vse člane IO-ja, da 
podajo svoje predloge  
SOGLASNO ZA 

 
 



Ad.11 
 
G. Vuzem predstavi dopis, ki je bil poslan v pisarno JZS. V uvodu pove, da je v dopisu podano tudi 
mnenje pisarne. G. Videčnik uvodoma citira informacijo g. Vuzema, da administratorka na JZS 
zadnji dve leti več kot očitno pasove ni vnašala v register in, da ta informacija ne drži. Dodatno 
pove, da v zadnjih treh letih klicev na temo pasov v pisarno ni bilo, zato ni prav, da prihaja do 
neresničnih informacij. Za rešitev nastalega problema je pisarna JZS   predstavila nova navodila 
za prijavo klubskih izpitov katere je pripravila pisarna JZS in osnutek obrazca za člane izpitne 
komisije in poda predlog na kakšen način bi zadevo uredili.  
 
SKLEP ŠT.:14 
Pozove se predsednika komisije za pasove, da skliče vse deležnike in sistemsko 
uredi problematiko glede priprave, izvedbe in vpisovanje pasov v judo register.  
9 ZA, 1 član ni bil več prisoten 
 
SKLEP ŠT.:15 
IO načelno podpira predlog komisije za pasove, ki ga je predlagal predsednik g. 
Vuzem glede nagrade g. Faturju. 
9 ZA, 1 član ni bil več prisoten 

Ad.12 
 

G. Murko pove, da je izjemno ponosen na izvolitev g. Urške Žolnir Jugovar v ožji strokovni 
štab Evropske judo zveze.  Pove,  da bo redni kongres Evropske judo zveze  v Ljubljani od 
08.-10. 12.2022. Kongres naj bi bil v Austria trend hotelu.  Kongres je po njegovem češnja 
na torti praznovanja 70. letnice delovanja JZS.  Dogodek ob 70. letnici JZS  bo  
28.10.2022 v hotelu Union, kjer naj bi se po nekaterih virih pričel slovenski judo. 
Predsednik države je prevzel častno pokroviteljstvo. Imamo logo ob omenjenem dogodku. 
Pripravlja se tudi zbornik. Odbor za pripravo zbornika že deluje.  Z europlakatom bomo 
promovirali judo po celi državi, ki se bo pričela v drugi polovici avgusta. V prihodnje bo 
poslan dopis klubom za aktivno sodelovanje ob prazniku.  
 

Ad.13 
Predsednik pove, da je bila JZS zgodovinsko uspešna pri kandidaturi na izrednem 
evropskem kongresu, ki je bil 17.06.2022 na Dunaju in  kjer je bila Urška Žolnir Jugovar 
izvoljena za športno direktorico.   
Pod točko Razno g. Očko omeni podpis nove pogodbe z SUZUKIJEM, ki je neglede na 
težko situacijo v avtomobilski industriji ostal zvest kot partner Judo zvezi Slovenije. G. 
Galuf pove, da smo tik pred podpisom novih sponzorskih pogodb o katerih bo več 
znanega, ko bo prišlo do podpisa. 
 
SEJA ZAKLJUČENA OB 20.20 URI.  
V vednost: 

- Člani IO 
- Klubi JZS 
- Arhiv JZS 

Zapisal: Franci Videčnik 


