
 

ZAPISNIK 

1. seje UO JKŽ v 2023, ki je bila v sredo 18.1.2023 ob 18.00 uri v JAM centru, 

Miklavčeva ul. 7, 2000 Maribor. 

PRISOTNI: Na seji so bili prisotni: 
- Rudi Stanonik - predsednik UO in JKŽ  
- Anja Kaučič - podpredsednica JKŽ in članica UO 
- Iztok Blažič - vodja strokovne komisije 
- Mojca Antolinc- članica UO 
- Matjaž Antolinc  - strokovni delavec - trener 
- Bojan Udovč - predsednik NO 
- Irena Irgolič - članica UO 
- Branko Kanižar - predsednik DK 

 

DNEVNI RED:  

1. Pregled realizacije sklepov 2. seje UO v letu 20222 (Stanonik) 
2. Poročilo tekmovalnih selekcij za leto 2022 (Iztok Blažič) 
3. Tekmovalni program selekcij JANUAR - MAREC (Iztok Blažič) 
4. Finančno poslovanje kluba in stanje sredstev na dan 31.12.2022 (Stanonik) 
5. Pritožba na zapisnik JZS(Stanonik) 
6. Izpisnice (Mojca Antolinc) 
7. Sponzorji – donatorji 
8. Razno 

 
 

Sejo je vodil predsednik Rudi Stanonik, ki je najprej pozdravil člane UO in oba predsednika odborov. 

Ker prisotni v nadaljevanju niso imeli dodatnih predlogov za dopolnitev dnevnega reda in ker je bila 

seja sklepčna se je lahko nadaljevala.  

Ad.1 

Pregled zapisnika 2. redne seje UO 7.9.2022 je pokazal, da so bili realizirani vsi sprejeti sklepi. 

Zapisnik  seje 7.9.2022 se sprejme in soglasno potrdi brez dodatnih pripomb. 

 

 

 



Ad.2 

Vodja strokovnega kolektiva Iztok Blažič, je predstavil tekmovalne rezultate v letu 2022. 

Najuspešnejši so bili mladinci/mladinke in kadeti/kadetinje, tekmovanja in priprav so udeleževali po 

celotni Evropi. Starejši in mlajši dečki/deklice so se udeležili tekmovanj po Sloveniji.   

 

 

 

 

 

 



Ad.3 

Iztok Blažič je prisotnim predstavil tekmovalni program za obdobje januar - marec. Največ aktivnosti 

bo pri kadetih in kadetinjah, manj pa pri mlajših in starejših dečkih, ki so člani naših tekmovalnih 

selekcij.   

                             

Ad.4,  

Predstavljeno finančno poslovanje od 1.1.22-30.11.22, dodatne podrobnosti finančnega poslovanja 

so v tabeli: 



 
 

 



 
 

 

Ad.5 

Prisotnim je bila razložena vsebina naše pritožbe na zapisnik  9. redne seje IO JZS, ki je bila na 

sporedu v torek, 29.11.2022 in smo jo podali zaradi obtožb delegata JZS na mednarodnem 

tekmovanju IRŠIČ 2022 v Mariboru. V razpravi so sodelovali Iztok, Anja, Rudi B. in Bojan U.. Po 

razpravi je bil sprejet naslednji:  

 

Sklep:  V primeru prejetja  uradnega pisnega opomina TK JZS, se bomo na opomin dodatno pisno  

             pritožili. UO je sklep sprejel soglasno. 

 

Ad.6 

 

Predložene so bile izpisnice in razlogi za izpis: 

- Nika Logar 

- Nuel Predan Poznič 

- Neja Predan Poznič 

 

Sklep: Za vadečo Niko Logar se potrdi izpis iz kluba, ker so bile poravnane vse finančne obveznosti. 

Za Nuel in Nejo Predan Poznič se zadrži izpis iz kluba, dokler ni poravnan obrok članarine za mesec 

december in lastnoročno podpisana izpisnica. UO je sklep sprejel soglasno. 



Ad.7 

 

Pridobivanje sponzorjev in donatorjev še nadaljujemo naprej. Vse večje donatorje obiščemo in jim 

podarimo simbolično darilo. 

 

 

Ad.8 

Točka razno: 

 

• Za pregled klubskega inventarja se imenuje inventurna komisija.  

 

Sklep: 

 Imenovanje inventurne komisije – predsednik Rudi Blažič, član Matjaž Antolinc, članica Tatjana 

Sternad. 

 

• Predsednik NO Bojan U. je prisotnim predstavil potek prijave JKŽ na Razpis za LPŠ 2023. V 

prijavi je bilo nekaj novosti  (le en nosilec vadbe, nosilec lahko vodi le 2 vadbeni skupini, za 

inkluzivni judo smo letos prijavili 2 skupini), ki pa smo jih upoštevali. Nosilci posameznih 

vadbenih skupin za 2023 so: 

o Tatjana Sternad - JUDO VRTEC in MALA ŠOLA JUDA; 

o Mojca Antolinc - INKLUZIVNI JUDO , skupana 1 in 2; 

o Sašo Kirbiš    -   MLAJŠI DEČKI/DEKLICE, STAREJŠI DEČKI/DEKLICE; 

o Iztok Blažič - KADETI/KADETINJE , MLADINCI/MLADINKE 

              Skupno je bilo za vadbo prijavljenih 8 vadbenih skupin, dodatno pa še: 

o Mednarodni judo memorial  "IRŠIČ 2023", 

o Usposabljanje strokovnih delavcev v športu - Jure Antolinc  1 stopnja; 

o delovanje društva JKŽ 

             Ob koncu so bili prisotni seznanjeni, da je Udovč skrbnik prijave in pogodbe za LPŠ 2023 in mu  

             bo potrebno redno pošiljati ustrezne račune in druge dokumente, potrebne za sestavo  

             zahtevkov do MOM. Prvi zahtevek bo predvidoma v maju 2023. 

 

SKLEP:   Potrdi se vsebina poslane prijave na razpis za sredstva LPŠ 2023 in skrbnik pogodbe Bojan  

               Udovč. Vsi nosilci vadbe skupin ter vodstvo kluba mora poskrbeti za ustrezno in ločeno  

               dokumentacijo  v zvezi z vadbo in tekmovanji posameznih skupin.  

 

Sestanek je bil končan ob 20.30 uri. 

 

 

Zapisal: Rudi Stanonik                                                                                      JKŽ Maribor  predsednik 

                            Rudi Stanonik 

 

 

 


