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Članice JJZS

Zadeva: Zapisnik dopisne seje izvršnega odbora
V skladu z 29. členom Statuta JJZS je predsednik Robert Perc sklical dopisno sejo izvršnega odbora, ki
je potekala od četrtka, 16. 8. 2018 do petka, 17. 8. 2018.
Dnevni red:
1. Sprejem ukrepov za obvladovanje stroškov
2. Predlog za izredno kategorizacijo

K točki 1
V skladu s prejšnjim sklepom izvršnega odbora je sekretar pripravil pregled stanja prihodkov in
odhodkov ter pregled še razpoložljivih sredstev JJZS za aktivnosti članske ter kadetske in mladinske
reprezentance. Športni direktor je od selektorjev pridobil predlog načrta aktivnosti do konca leta za
vse discipline. Na tej osnovi sta sekretar in športni direktor ovrednotila načrte in ugotovila primanjkljaj
sredstev za izvedbo vseh načrtovanih aktivnostih. Športni direktor je pripravil spremenjen načrt
aktivnosti ter se na sestanku in drugi korespondenci uskladil s selektorji. Na tej osnovi sekretar in
športni direktor predlagata, da izvršni odbor potrdi naslednje ukrepe obvladovanja stroškov.
1. JJZS tekmovalcem do konca leta ne bo izplačala nagrad oz. sredstev za lastne priprave
2. Zmanjšanje števila priprav za člane reprezentance (predlog je usklajen s selektorji)
3. JJZS ne bo sofinancirala udeležbe tekmovalcev na pripravljalnih tekmovanjih (Balkan Open,
German Open, Slovenija Open in ostala)
4. Spremeni se delež sofinanciranja stroškov tekmovalcev v kadetski in mladinski kategoriji za
udeležbo na EP iz 100% na 50% in iz 50% na 0% (glede na doslej veljavna pravila in objavljen
seznam)
Zgoraj navedeni ukrepi zahtevajo potrditev izvršnega odbora, ker spreminjajo dosedanjo prakso in
veljavna pravila sofinanciranja. Izvedeni bodo tudi ostali organizacijski ukrepi, za tem manjše stroške
odprav reprezentance, tako bodo selektorji čim prej določili število tekmovalcev za reprezentance, da
bo sekretar naredil rezervacijo letalskih kart ter preučil prednosti prevoza v Bologno s kombiji, po
potrebi v ločenih terminih z namenom manjših stroškov hotelskih storitev. Martin Jazbec se bo kot
sodnik udeležil Balkan Open kot predstavnik JJEU idr.
Sklep 1: Izvršni odbor potrdi nabor ukrepov za obvladovanje stroškov navedenih v zgodnjem tekstu
pod točkami 1. – 4.
K točki 2
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Vsaka NPŠZ ima samo enkrat letno pravico do vloge za odobritev izjeme pri odobritvi kategorizacij v
tistih primerih, ko tekmovalec doseže rezultat, vendar ne izpolnjuje enega od drugih navedenih
kriterijev. Na osnovi rezultatov na EP je naslednje stanje:
- Tim Toplak bo pridobil kategorizacijo mednarodnega razreda za 1. leto,
- Maja Povšnar za rezultat (3. mesto) zaradi števila tekmovalcev v kategoriji ne more pridobiti
kategorizacije in ima veljavno kategorizacijo mednarodnega razreda še eno leto – v primeru
izjeme bi kategorizacijo pridobila samo za 1 leto (torej se ji dejansko ne podaljša);
- Benjamin Lah ima iz SVI veljavno kategorizacijo še do 2019, vendar za rezultat 1. mesto na EP
ni neposredno upravičen do kategorizacije, ker je imel v kategoriji 11. namesto najmanj 12.
držav. V primeru, da JJZS poda vlogo za izjemo bo pridobil kategorizacijo mednarodnega
razreda, kar pomeni, da mu podaljšamo kategorizacijo za 1. leto.
Vloga za izjeme je lahko oddana samo ob oddaji vloge za kategorizacije oz. še v pritožbenem roku, tako
ne moremo z vlogo za izjemo odlašati do konca leta, ko bi lahko videli preglede vseh rezultatov in se
na tej osnovi odločili. Doslej nismo imeli posebej pravil glede izjem, ker do prejšnjega leta tudi niso bila
potrebna, saj je bilo dovoljeno podati več vlog za izjemo.
Sklep 2: Izvršni odbor potrdi oddajo vloge za izjemo pri odobritvi kategorizacije za Benjamina Laha
za osvojen naslove Evropskega prvaka.
Sklep 3: Izvršni odbor za lažje odločanje v prihodnje sprejema naslednja pravila pri odločitvi o oddaji
vloge za izjeme:
- člani imajo prednost pred kadeti in mladinci
- med člani imajo prednost tekmovalci, ki imajo zaposlitev kot športniki v javni upravi
- če imajo zgornji tekmovalci izpolnjene pogoje oz. veljavno kategorizacijo imajo prednost
tekmovalci, ki so uvrščeni na prednostno listo OKS za zaposlitev v javni upravi
- v ostalih primerih se upošteva predlog športnega direktorja.

V roku so ZA potrditev sklepov glasovali naslednji člani IO: Robert Perc, Martin Jazbec, Damjan
Apollonio, Vitja Gričar, Dejan Kink, Elvis Podlogar in Karl Kelc.

Zapisal: Vitja Gričar, sekretar

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije

Priloga:
- načrt priprav reprezentance v vseh disciplinah

