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Z A P I S N I K 
rednega volilnega zbora članov, ki je bil 19. aprila 2022 ob 17. uri v 

sejni sobi Dvorane Tabor, Koresova ul. 5, 2000 Maribor. 
 

 
Zbor članov kluba je otvoril predsednik Bojan Udovč in pozdravil prisotne člane in 
članice kluba. Po pozdravu udeležencev  je v sprejem predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED ZBORA : 
 

1. Otvoritev ZBORA članov in sprejem dnevnega reda 
2. Izvolitev organov zbora članov 

• predsednika in dveh članov delovnega predsedstva 

• verifikacijske komisije 

• volilne komisije 

• zapisnika in dveh overiteljev zapisnika 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Poročila o delu organov kluba: 

• predsednika in UO 

• strokovnega sveta 

• inventurne komisije 

• disciplinskega razsodišča 

• nadzornega odbora 
5. Razprava in sprejem  poročil organov kluba za leto 2021 
6. Obravnava in sprejem Bilance stanja in Bilance uspeha kluba v letu 2021 
7. Razrešitev izvoljenih članov v organih kluba po preteku mandata 
8. Volitve novih članov v organe kluba  
9. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta kluba za leti 

2023/2024 
10. Potrditev višine članarine za leto 2023 
11. Podelitve posebnih priznanj kluba za izjemne dosežke   
12. Pobude in predlogi članov kluba 
13. Razno 

 
 
GLASOVANJE:  Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet 
 
 

 
 



 2 

Ad/2 
 
V nadaljevanju je predsednik kluba predlagal izvolitev naslednjih organov zbora: 
 
PREDSEDNIK  DELOVNEGA PREDSEDSTVA  :    Matjaž Antolinc   
                                                                  ČLAN  :    Andreas Kocbek   
                                                            ČLANICA  :    Marija Kirbiš 
 
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA – PREDSEDNIK    :   Rudi Blažič 
                                                            ČLANICA   :   Anja Kaučič 
                                                                   
VOLILNA KOMISIJA         - PREDSEDNIK           :   Miran Pintarič 
                                                                  ČLAN   :   Rudi Stanonik 
                                                                   
OVERITELJA  ZAPISNIKA                                    :   Boris Blažič 
                                                                                   Irena Irgolič     
                                                                                   
 
ZAPISNIKAR                                                         :   Mojca Antolinc          
 
 

SKLEP:  Zbor članov potrdi predlog dnevnega reda Zbora članov za leto 2021. 
 
GLASOVANJE:  Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Ad/3 
 
Po izvolitvi je vodenje zbora članov prevzelo delovno predsedstvo. Pred nadaljevanjem 
zbora članov je predsednik delovnega predsedstva pozval verifikacijsko komisijo, da 
poda poročilo o prisotnosti članov in članic na zboru. 
 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je od 132 članov in članic kluba z volilno pravico, 
na zboru prisotnih 36, od upravnega odbora kluba pa je bilo prisotnih 6 članov od 
skupno 7.  
 
Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da zbor ni sklepčen in je v skladu 
s 25. členom statuta kluba predlagal, da se nadaljevanje preloži za 30. minut. 
 
Zbor članov se je nadaljeval ob 17.45, ko je bilo na zboru prisotnih 45 članov,  
kar je predstavljalo več kot 1/3 prisotnih članov kluba.    
  

Ad/4 
 
V nadaljevanju zbora je predsednik delovnega predsedstva pozval nosilce posameznih 
funkcij v organih kluba, da podajo svoja poročila o delu. Ker so bila vsa poročila 
predhodno javno objavljena na naši spletni strani Judo-zeleznicar.si, so kratka poročila 
o opravljenih aktivnostih podali predsednik kluba g. Bojan Udovč, vodja strokovnega 
sveta g. Rudi Blažič, predsednik inventurne komisije g. Rudi Blažič, predsednik 
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nadzornega odbora g. Matjaž Antolinc in predsednik disciplinskega razsodišča Branko 
Kanižar. Vsebine posameznih podanih pisnih poročil so razvidne iz prilog zapisnika  
 

Ad/5 
 
Ker razprave po predstavljenih poročilih ni bilo, je predsednik delovnega predsedstva 
predlagal sprejem naslednjega sklepa: 

SKLEP: Zbor članov potrdi predstavljena poročila o delu organov JKŽ v letu 2021.  
 
GLASOVANJE:  Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.  
 

Ad/6 
 
O finančnem poslovanju kluba v letu 2021 je prisotne seznanila članica UO Marija 
Kirbiš.  prisotnim je predstavila poslovanje iz Bilance kluba ter bilance uspeha in 
bilance stanja. Poudarila je, da je klub v letu 2021 posloval negativno, saj so bili 
odhodki za 6310 evra večji od odhodkov. Skupno je bilo med letom za 52.835 evrov 
prihodkov in 59.145 evra odhodkov. Presežek sredstev je bil pokrit iz društvenega 
sklada, ki sedaj znaša 3579 evrov. Bilanca stanja in bilanca uspeha kluba za leto 2021, 
bosta skupaj s pojasnili, v roku oddani na AJPES. 
 
V nadaljevanju je bila prisotnim podrobneje pojasnnjena struktura prihodkov in 
odhodkov kluba iz bilance poslovanja kluba ter obveznih pojasnil knjigovodstva.  
 
Ker razprave pod to točko ni bilo, je predsednik delovnega predsedstva dal sprejem 
zaključnega finančnega poročila o poslovanju kluba v letu 2021 ter Bilanco stanja in 
Bilanco uspeha kluba v letu 2021 na glasovanje. 

SKLEP:  Zbor članov sprejme predlog poročila o finančnem poslovanju kluba v letu  
               2021 ter Zaključni račun z Bilanco stanja in Bilanco uspeha JKŽ v letu 2021,   
 
GLASOVANJE:  Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Ad/7 
 
Zaradi poteka mandata dosedanjim funkcionarjem v organih in delovnih telesih kluba 
(predsedniku, podpredsedniku in sekretarju zveze, članom UO, strokovnega sveta, 
nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča), je predsednik delovnega 
predsedstva predlagal sklep za njihovo razrešitev. 

SKLEP:  Zbor članov daje razrešnico dosedanjim funkcionarjem in članom v organih   
               ter delovnih telesih JKŽ.   
 
GLASOVANJE:  Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.  
 

 
Ad/8 
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Pred volitvami novih funkcionarjev v organe kluba je predsednik delovnega 
predsedstva pojasnil, da je UO kluba na svoji redni seji 11.4.2021 pripravil predlog 
kandidatne liste za volitve v organe kluba in pridobil potrebna soglasja kandidatov za 
posamezne predlagane funkcije. Upravni odbor je predlog kandidatne liste sestavil na 
podlagi prijav kandidatov v predhodnem kandidacijskem postopku in kasnejših 
individualnih razgovorih z manjkajočimi kandidati. Zboru članov je predlagal, da se 
volijo kandidati iz predlagane kandidatne liste, volitve pa se izvedejo javno z dvigom 
rok. Predlog je dal v razpravo. 
 
Ker razprave po podanem predlogu ni bilo, je predsednik delovnega predsedstva 
predlagal sprejem dveh sklepov: 
 
SKLEP 1:  Volitve članov v organe kluba se izvedejo javno z dvigom rok  
SKLEP 2:  Volijo se kandidati iz kandidatne liste, ki jo predlaga UO 
 
GLASOVANJE:   Zbor članov je oba sklepa soglasno sprejel. 
 
V nadaljevanju je volitve vodila volilna komisija. Rezultati volitev so bili 
naslednji: 
 
➢ Za predsednika in zastopnika kluba je kandidiral :    Rudi STANONIK  
 
GLASOVANJE:  Kandidat je bil izvoljen z vsemi glasovi prisotnih. Glasov proti ni  
                            bilo in nihče se ni vzdržal. 
 
➢ Za podpredsednico in zastopnico kluba je kandidirala :    Anja KAUČIČ   
 
GLASOVANJE:  Kandidatka je bila izvoljena z vsemi glasovi prisotnih. Glasov proti     
                            ni bilo in nihče se ni vzdržal. 
 
➢ Za sekretarko kluba je kandidirala :    Merina PUŠKAR   
 
GLASOVANJE:  Kandidatka je bila izvoljena z vsemi glasovi prisotnih. Glasov proti  
                            ni bilo in nihče se ni vzdržal. 
 
➢ Za upravni odbor kluba so kandidirali:    Rudi STANONIK – predsednik 
                                                                     Anja KAUČIČ– podpredsednica 
                                                                     Merina PUŠKAR - sekretarka    
                                                                     Irena IRGOLIČ - blagajničarka 
                                                                     Silva HEINRIH   – članica 
                                                                     Mojca ANTOLINC – članica 
                                                                     Polona IVANOVIČ - članica       
 
GLASOVANJE:  Kandidat in kandidatke so bili izvoljeni z vsemi glasovi prisotnih.  
                            Glasov proti ni bilo in nihče se ni vzdržal. 
 
➢ Za strokovni svet kluba so kandidirali :   Iztok BLAŽIČ – predsednik 
                                                                     Boris BLAŽIČ    –  član 
                                                                     Mojca ANTOLINC - članica    
                                                                     Anja KAUČIČ       - članica 
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                                                                     Matjaž ANTOLINC   – član 
 
GLASOVANJE:  Kandidati in kandidatke so bili izvoljeni z vsemi glasovi prisotnih.  
                            Glasov proti ni bilo in nihče se ni vzdržal. 
  
  
➢ Za nadzorni odbor kluba so kandidirali:  Bojan UDOVČ – predsednik 
                                                                      Marija KIRBIŠ    - članica 
                                                                      Andreas KOCBEK- član  
 
GLASOVANJE:  Kandidata in kandidatka so bili izvoljeni z vsemi glasovi prisotnih.  
                            Glasov proti ni bilo in nihče se ni vzdržal. 
 
 
➢ Za disciplinsko razsodišče so kandidirali: Branko KANIŽAR - predsednik  
                                                                       Tatjana STERNAD  - članica 
                                                                       Robert GRAGER  - član  
 
GLASOVANJE:  Kandidata in kandidatka so bili izvoljeni z vsemi glasovi prisotnih.  
                            Glasov proti ni bilo in nihče se ni vzdržal. 
 
 
Po izvolitvi kandidatov in kandidatk v organe zveze se je novo izvoljeni predsednik  
kluba Rudi Stanonik, v imenu vseh izvoljenih zahvalil za izkazano zaupanje ter se 
zavezal, da bo nadaljeval z uspešnim delom kluba in svoje naloge opravljal po 
najboljših močeh, znanju in izkušnjah, vse v cilju, da bo klub še naprej dobro delal. 
 

Ad/9 
 
Stari predsednik kluba g. Udovč je prisotnim predstavil predlog programa dela kluba v 
letu 2023 in 2024 ter predlog finančnega načrta poslovanja kluba v letu 2023. Poudaril 
je, da je pridobivanje sistemskih denarnih sredstev od MOM ter sredstev od sponzorjev 
in donatorjev izjemno težko, bo pa to še naprej prioritetna naloga vseh novih članov 
UO in kluba tudi v prihodnje. Kljub stalnim težavam z viri financiranja, je program dela 
za leti 2023 in 2024 postavljen tako rekreativno, kot tekmovalno razvojno in proaktivno 
(zahtevni cilji dela), nanj pa je vezan tudi predlog finančnega načrta kluba za leto 2023, 
ki prvič presega 50.000 evrov. Upamo, da bomo načrtovana sredstva pridobili iz 
članarin, na razpisu LPŠ MOM za leto 2023, ter od donatorjev in sponzorjev. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsednik delovnega predsedstva predlagal sprejem 
naslednjega sklepa:  
 
SKLEP:  Zbor članov sprejme predlog Programa dela JKŽ za leti 2023 / 2024 ter  
               Predlog finančnega načrta JKŽ za leto 2023.   
 
GLASOVANJE:  Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.  
 

Ad/10 
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Predsednik delovnega predsedstva je prisotne seznanil s predlogom višine članarine 
za leto 2023, ki jo je na seji 11.04.2021 sprejel UO kluba. Ta predlaga, da ostane 
članarina kluba v letu 2023 enaka kot v letu 2022. 
 
Ker razprave pod to točko ni bilo, je predsednik delovnega predsedstva predlagal 
sprejem naslednjega sklepa: 
 
SKLEP:  Zbor članov sprejme in potrdi predlog višine in oblike članarine za leto  
               2023, ki ostane enaka, kot v letu 2022.  
 
GLASOVANJE:  Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 

Ad/11 
 
Predsednik delovnega predsedstva je prisotne seznanil s predlogom UO kluba, da se 
posameznim članom in članicam podelijo pisna in druga priznanja za opravljeno delo.  
 
Pisna priznanja kluba so prejeli prvi člani skupine za INKLUZIVNI JUDO: 
 
Lara Paradiž, Carl Viher, Tibor Golnar, Luka Bradač, Luka Heinrih, Marko Šinček in 
Filip Glogovac. 
 
Pisno priznanje za 10 let članstva in dela v JKŽ je prejel Matic JONTES. 
 
Plakete za izjemne športne dosežke so prejeli tekmovalci kluba: Gal Blažič, Maša 
Završnik in Tjaš Pintarič, 
 
Plakete za predano, odgovorno in strokovno delo pri vodenju vadbenih skupin so 
prejeli vaditelji Anja Kaučič, Iztok Blažič, Mojca Antolinc in Tatjana Sternad. 
 
Priznanja in plakete sta podelila Bojan Udovč in Rudolf Blažič.   
     

Ad/12 
 

Predsednik delovnega predsedstva je prisotne pozval, naj podajo svoje predloge in 
pobude za nadaljno delo našega kluba. Kljub več pozivom, razprave ni bilo. 
 
Ker prisotni niso imeli pobud ali predlogov, je predsednik delovnega predsedstva to 
točko dnevnega reda zaključil. 
 

Ad/13 
 

Dosedanji predsednik kluba Bojan Udovč se je prisotnim zahvalil za vso pomoč in 
potrpljenje pri izvajanju letnih športnih aktivnosti v klubu. Zahvalil se je tudi vsem 
sodelavcem v UO in drugih organih kluba, s katerimi je odlično sodeloval in izvajal 
naloge kluba. Kljub različnim omejitvam dela zaradi epidemije ter seveda zaradi 
večnega pomanjkanja finančnih sredstev, je klub delal uspešno in ohranil nivo svojega 
članstva. Kot eden najstarejših JK v Sloveniji je ohranil tudi svoj ugled, saj se s 






