
ZAPISNIK 8. REDNE SEJE IO JZS, KI JE BILA NA SPOREDU V TOREK, 27.09.2022 S 
PRIČETKOM OB 17.00 URI, V PROSTORIH HOTELA SOTELIA, ZDRAVILIŠKA CESTA 
24, V  PODČETRTKU. 
 
PRISOTNI ČLANI : 
Lovrencij Galuf, Brane Vuzem, Aleš Vrbančič, Ernest Tramšek,  Dorijan Rožac, Simon 
Mohorovič, Boris Plut, Mitja Jenuš , Borut Marošek, Natalija Regina, Viktorija 
Pečnika Oblak, Iztok Jerebic (zamuda 30 minut) 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  
Urška Žolnir, Mojmir Kovač 
 
DRUGI PRISOTNI:  
Franc Očko, Vlado Čuš, Franjo Murko, Marjan Fabjan, Luka Kuralt,  Mario Rudl,  Jure 
Šega, Štefan Cuk 
 
G. Galuf je pozdravil vse prisotne in predlagal dopolnitve dnevnega reda pod točko 9 
Predlog programa komisije za množičnost (g. Kovač)  , in točko 15  seznam in nostrifikacija 
diplom  (g. Vuzem), točka 3 Seznanitev s poročilom nadzornega odbora (g. Čuš) se prestavi 
na točko 16. 

Predlagal je naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 7. redne in korespondenčnih sej ter potrditev sklepov (gen. sek.), 
2. Obravnava poslovanja JZS za obdobje 1. – 8. mesec (gen. sek.), 
3. Poročila iz EP mladinci, SP kadeti, SP mladinci, OFEM (selektorji), 
4. Potrditev ekipe EP ml. člani 2022 (selektor g. Brod), 
5. Osnutek meril in kriterijev za selekcijo reprezentanc za leto 2023 (športni direktor), 
6. Pregled osnutka poslovnika o delu IO (g. Galuf), 
7. Imenovanje predsednikov in članov dveh komisij: (g. Galuf), 

- Komisija za enakost spolov in  
- Zdravstvene komisije  

8. Osnutki pravilnikov 2023 (gen. sek.), 
- Pravilnik o točkovanju rezultatov, 
- Tekmovanja Točkovana , 
- Kategorije in letniki, 
- Koledar tekmovanj, 
- Cenik. 

9. Predlog programa komisije za množičnost. (g. Kovač), 
10. Pregled planov komisij in odborov ter selektorjev za delo v letu 2023 (g. Galuf), 
11. Osnutek Finančnega plana za 2023 (gen. sek), 
12. Poročilo športnega direktorja o delu selektorjev  (športni direktor), 
13. Poročilo o pripravah na izvedbo 70 letnice JZS (g. Murko), 
14. Poročilo o pripravah na podelitev priznanj ( g. Tramšek), 



15.  Seznam in nostrifikacija diplom (g. Vuzem) 
16.  Seznanitev z poročilom nadzornega odbora (predsednik nadzornega odbora) 
17. Razno 

- Fundacija za šport, volitve 
- pridobitev tekme za evropski pokal  
- sponzorji 

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

 
Ad. 1 

 
G. Očko  je pričel s 1. točko dnevnega reda in članom prebral zapisnik 7. redne seje in 
zapisnike vseh korespondenčnih sej, ki so potekale v obdobju pred 8. redno sejo.  

 
SKLEP ŠT.:2 
IO potrdi zapisnik 7. redne seje  in zapisnike korespondenčnih sej.  
9 ZA , 2 PROTI 

Ad. 2 
 
Obravnavo poslovanja za obdobje 1. do 8. meseca, predstavi g. Očko. Pove, da se vsi 
programi izvajajo v skladu z finančnim planom. Pri obravnavi poslovanja izpostavi, da se 
bo bližajoča 70. letnica JZS financirala iz društvenega sklada.    
 
SKLEP ŠT.:3 
IO SOGLASNO potrdi poročilo poslovanja 1. do 8. meseca.   
 

Ad. 3 
 

Športni direktor g. Fabjan v uvodu predstavi delo selektorjev. Nadaljuje selektor kadetske 
reprezentance g. Rudl, ki predstavi izčrpno poročilo za kadete s poudarkom na analizi 
evropskega in svetovnega prvenstva. Sledi še poročilo mladinskega selektorja g. Kuralta, 
ki izpostavi uspeh ekipe na EYOF-u, kjer je judo osvojil tri medalje od petih slovenskih. V 
nadaljevanju je podal še poročilo mladinskega svetovnega in evropskega prvenstva. Kot 
prednost v letu 2023 g. Kuralt izpostavi dejstvo, da večji del mladinske ekipe po starosti 
ostaja.  
G. Fabjan v zaključku pove, da bodo norme in kriteriji za leto 2023 pripravljeni do konca 
meseca novembra, ko bodo narejene vse potrebne analize. Svoje mnenje doda tudi 
predsednik.  
 
SKLEP ŠT.:4 IO SOGLASNO potrdi poročila selektorjev.  
 
 



 
Ad. 4 

 
Pri potrditvi ekipe za EP ml. članov 2022 je g. Fabjan povedal, da bo ekipa znana takoj po 
koncu ECUP-a v Podčetrtku. Ekipo bo IO potrdil na korespondenčni seji.  
 
SKLEP ŠT.:5 IO je SOGLASEN, da se ekipa za EP U23  potrdi po ECUP-u Podčetrtek. 
 

Ad. 5 
 

Pri osnutku meril in kriterijev za selekcijo reprezentanc za leto 2023 športni direktor 
pove, da bo osnutek  pripravljen v mesecu novembru, po vseh potrebnih  analizah .  
 
SKLEP ŠT.:6 Osnutek meril in  kriterijev za selekcije reprezentanc za leto 2023 se 
poda v mesecu novembru.  
8  ZA ,  0 PROTI, 4 VZDRŽANI 
 

Ad. 6 
 
Osnutek poslovnika vsebinsko z obrazložitvami predstavi g. Šega. Poteka razprava.  
 
SKLEP ŠT.:7 Osnutek se da v nadaljnjo obravnavo z dopolnitvami.  
IO  SOGLASNO ZA 

 
Ad. 7 

 
Predsednik v uvodu predstavi politiko enakosti spolov in zdravstvene komisije, ki jo 
zagovarja tudi IJF. 
Nato predstavi predlog imenovanja predsednikov in članov dveh komisij: 
Komisija za enakost spolov: predsednica Raša Sraka Vukovič, članici komisije Katja Rudaš 
in Lara Svetec. 
Zdravstvena komisija: predsednik dr. med. Klemen Pilih 
 
SKLEP ŠT.:8  Potrdi se komisija za enakost spolov in zdravstvena komisija.  
IO  SOGLASNO ZA ,   

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Ad. 8 

 
Osnutke pravilnikov za leto 2023 predstavita g. Očko in g. Cuk.  

- Pravilnik o točkovanju rezultatov (g. Cuk), 
- Tekmovanja točkovana (g. Cuk), 
- Kategorije in letniki (g. Cuk), 
- Koledar tekmovanj (g. Očko), 
- Cenik (g. Očko). 

 
SKLEP ŠT.:9 Da se osnutki pravilnikov dajo v nadaljnjo obravnavo in usklajevanje v 
klube z časovnico (v roku treh tednov). 
IO SOGLASNO ZA 
 

 
Ad. 9 

 
Predlog programa dela komisije za množičnost  predstavi g. Galuf.  
 
SKLEP ŠT.:10 Predlog programa dela, ki ga je pripravila komisija za množičnost, se 
prilagodi kot pilotni projekt za primorsko regijo za obdobje treh let.  
IO  SOGLASNO ZA  

 
 

Ad. 10 
 
Pregled planov komisij in odborov ter selektorjev za delo v letu 2023 predstavi g. Galuf 
 
SKLEP ŠT.:11  Predsednike komisij in športnega direktorja ter selektorjev se 
pozove, da pripravijo zaključna poročila in plan dela za koledarsko leto 2023 do 
naslednje seje, ki bo v mesecu novembru.  
IO  SOGLASNO ZA  

Ad. 11 
 

G. Očko predstavi osnutek finančnega plana za leto 2023. Pohvali delo predsednika pri 
iskanju sponzorjev in s tem priliva dodatnih sredstev. V debato se vključi g. Mohorovič, ki  
predlaga, da se glede na možno gospodarsko krizo pripravi »plan B« finančnega plana. Ga. 
Viktorija Pečnikar Oblak poda pobudo, da se glede prihodkov za inkluzivni judo tekoče 
obvešča komisijo.  
 
SKLEP ŠT.: 12 Sprejme se osnutek finančnega plana, z predlogom g. Mohoroviča, da 
se vzamejo prihodki iz leta 2021.   
IO SOGLASNO ZA  



Ad. 12 
 

Pri poročilu športnega direktorja o delu selektorjev je g. Fabjan predstavil nekaj 
predlogov za v prihodnje.  G. predsednik pozove vse selektorje k aktivni in složni 
komunikaciji.  
 
SKLEP ŠT.:13  Sprejme se ustno poročilo športnega selektorja.  
IO  8 ZA , 4 VZDRŽANI 

 
Ad. 13 

 
G. Murko predstavi izčrpno poročilo glede priprav na 70. letnico JZS. Z veseljem pove, da 
je častni pokrovitelj predsednik države g. Borut Pahor, ki bo na prireditvi podelil tri 
državna odlikovanja našima najuspešnejšima judoistkama in Judo zvezi Slovenije. 
Predstavi tudi informacije glede zbornika ob 70. letnici, ki je v pripravi in o kongresu 
Evropske judo zveze, ki bo decembra v Sloveniji.    
 
SKLEP ŠT.: 14 Seznanimo se z poročilom g. Murka glede priprav na 70. letnico  
IO SOGLASNO ZA  
 

Ad. 14 
 

Poročilo o pripravah na podelitev priznanj predstavi g. Tramšek. Poteka razprava glede 
podelitve nagrade g. Šajnoviču.  
 
SKLEP ŠT.:15 Komisija se še enkrat sestane in odloča o seznamu in le tega potrdi s 
sklepom.  
IO 11 ZA , 1 VZDRŽAN  

 
Ad. 15 

 
Seznam in potrditev nostrifikacije diplom predstavi predsednik komisije za pasove g. 
Vuzem ki pove, da so obravnavali prošnje za višji pas  za dva člana ŠD Pohorski Odred in  
prošnjo za višji pas g. Igorja Albrehta. Komisija je po pregledani dokumentaciji sprejela 
pozitivno mnenje za predlagatelje.  
 
SKLEP ŠT.:16 IO potrdi sklepe komisije za pasove. 
IO 11 ZA, 1 VZDRŽAN,    

 
 
 
 
 



Ad. 16 
 

Poročilo nadzornega odbora, predstavi predsednik  nadzornega  odbora g. Čuš. V  
izčrpnem poročilu opozori na številne aktivnosti, ki potekajo na zvezi (70. letnica JZS, 
kongres) in glede na višanje stroškov poziva na racionalno porabo sredstev. Pove tudi, da 
je Judo zveza imela revizijo. Revizijska hiša, ki je opravila revizijo je podala pozitivno 
mnenje pri poslovanju JZS, na kar smo lahko ponosni saj je iz poročila razvidno, da 
poslovanje na zvezi poteka vzorno in transparentno.  
 
IO se seznani se z poročilom nadzornega izbora.  
 

Ad. 17 
 

Pod točko razno predsednik  seznani IO o podpori Tini Trstenjak v kandidaturo sveta 
Fundacije za šport. Pove, da je zveza pridobila  še eno evropsko tekmo (mladinski ecup), 
ki bo v letu 2023 potekala  v Slovenj Gradcu. V zaključku predstavi  že pridobljena 
sponzorka sredstva in predviden prihod sponzorjev v bodoče ter prihod predsednika 
Evropske judo zveze g. Totha, ki se je odzval vabilu in bo Slovenijo obiskal med 19. in 
20.10.2022.  Poteka razprava, kjer se pozove vse, da se v čim večjem številu udeležijo 
bližajočega ECUP–a v Podčetrtku. 
 
SEJA ZAKLJUČENA OB 19.50 URI.  
 
V vednost: 
 

- Člani IO 
- Klubi JZS 
- Arhiv JZS 

 
 
Zapisal: Franci Videčnik 


