JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Tel:
+386 (0)41 578 856
Fax:
+386 (0)590 30 055
Web:
www.ju-jitsu.si
E-mail: info@ju-jitsu.si

Matična št.:
Davčna št.:
IBAN
SWIFT

5901995
SI32041217
SI56 0237-9009-2416-289
LJBASI2X

Datum: 22.02.2013
Številka: vg-14/2013

Člani IO
Članice JJZS

Zadeva: Zapisnik seje izvršnega odbora
V skladu z 29. členom Statuta je predsednik JJZS sklical sejo izvršnega odbora, ki je bila v sredo, 20.
februarja 2012, ob 17.00, na sedežu JJZS, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško.
Vabljeni: člani izvršnega odbora
Prisotni: Robert Perc, Martin Jazbec, Stanislav Preskar, Vitja Gričar, Miran Grubenšek.
Odsotnost sta opravičila: Karl Kelc, Vlado Ilič
Predsednik ugotovi, da je organ sklepčen.
Potrjen je dnevni red:
1. ugotovitve pregleda Nadzornega odbora;
2. sklic seje skupščine in dnevni red (predlog sprememb pravil za tekmovanj v tehnikah in duo
sistemu, izredna napredovanja);
3. izdelava ju-jitsu knjižice;
4. ju-jitsu seminar Rogla;
5. prošnja ŠD Sibor za oprostitev plačila članarine;
6. ponudbe za izdelavo internetne strani;
7. zadovoljstvo članic z delovanjem JJZS – pobuda PKBV Celje;
8. priprave na SP in SI – športni direktor;
9. razpis MIZKŠ – predsednik;
10. izvajanje proračuna JJZS;
11. razno.
K točki 1
Predsednik predstavi zapisnik nadzornega odbora, ki je opravil pregled dokumentacije 11.2. na
sedežu JJZS. Nadzorni odbor je pregledal realizacijo sklepov zadnjega pregleda in ugotovil, da je
vzpostavljeno stanje v skladu s pravili in predpisi JJZS. Nadzornemu odboru se v vednost posreduje še
zaključna bilanca in poslovno poročilo za 2012, takoj ko bo računovodski servis zaključil s svojimi
opravili.
Sklep 1: IO se je seznanil s poročilom NO.
K točki 2
IO ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za sklic skupščine, ki potrdi poročila delovnih teles, nadzornega
odbora in poslovno poročilo za 2012 pred oddajo poročila na AJPES. IO predlaga naslednji dnevni red:
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Predlagan dnevni red:
- pregled zapisnika zadnje skupščine,
- zapisnik seje NO,
- poročila delovnih teles,
- poslovno poročilo,
- predlog sprememb pravil za tekmovanj v tehnikah (predlagatelj DBV Katana)
- predlog sprememb pravil za duo sistemu (predlagatelj Sibor)
- izredna napredovanja
- priznanja in nagrade
- razno
Sekcija šport pripravi mnenje in predlog o predlaganih spremembah pravil. Generalni sekretar
pripravi pregled upravičencev do priznanj v skladu s Pravilnikom. Preverijo se možnosti podelitve
nagrad, s katerimi JJZS zamuja iz preteklih let.
Sklep 2: Skupščina se skliče 19.3. ob 17.00 uri v Ljubljani.
K točki 3
Generalni sekretar seznani člane IO s predlogom knjižice, ki sta jo pripravila v sodelovanju z Rokom
Šustrom. Predstavljen je koncept in predlog vsebine. Potrebni so še določeni popravki. Generalni
sekretar je prejel ponudbo podjetja Artisk in Tiskarne Žarn za 250 kom. Cene so ugodnejše, ker je
oblikovanje že pripravil Šuster. Dokončna pogajanja glede oblikovanja bodo sledila.
Sklep 3: JJZS pristopi k izdelavi in tisku Ju-jitsu knjižice. Knjižica je obvezna za člane, ki so nosilci 5.
kyu ali višje. Cena po ceniku JJZS je 5 EUR z DDV.

K točki 4
Seminar je kot načrtovano med 31.6 in 6.7. V vmesnem času so tekli dogovori na ravni predsednika
JJEU, Herberta Freseja, športnega direktorja JJIF Joachima Thumfarta in športnega direktorja Eugena
Domagata. JJZS je že rezervirala termine naslednjih trenerjev: Timm Blaschke, FFA, Daniel Blanchet,
Michel van Rijt. Potekali so dogovori za organizacijo sodniškega seminarja na ravni predsednikov
sodniških komisij JJEU in JJIF. Končna odločitev je, da organizator lahko izpelje seminar,ki ga vodi
Martin Jazbec. Stroške za trenerja Michela van Rijta v celoti pokriva JJEU. Prav tako bosta prisotna
Joachim Thumfart in Herbert Frese.
Narejene so prve rezervacije, vendar je potrebno pristopiti k pogajanjem za tem boljše pogoje z OKS
in Roglo (Unior Zreče). Pri pogajanjih pomaga Stane Preskar preko povezav z Damjanom Pintarjem.
Nujno je začrtati načrt dela in v najkrajšem možnem roku razposlati nova vabila s prvimi prijavami.
Generalni sekretar predlaga delovno skupino, saj potreba po različnih znanjih, zvezah, koordinaciji,
organizacijskih in logističnih zahtevah presegajo delo enega človeka.
Odločitev je, da se razpiše sodniški seminar, vendar se postavi pogoj za število udeleženec (10
udeležencev). Potne stroške inštruktorjev sodnikov krije JJEU, nastanitev organizator. Na ravni
internega usposabljanja sodnikov, predsednik sodniške komisije Jazbec, potrdi, da se usposabljanje
prizna tudi za morebitne nacionalne sodnike in sodniško obnovitev licenc JJZS. V sklopu seminarja se
izvede tudi usposabljanje in licenciranje trenerjev JJZS.
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Na osnovi pridobljenih informacij je ugotovljeno, da stroškovno na Rogli ni mogoče zagotoviti
konkurenčnih pogojev za organizacijo seminarja za otroke (v primerjavi z ponudbami CŠOD), zato se
predlaga, da društva, ki so v preteklosti uspešno izvedla otroški seminar na klubski ravni razmislijo o
razširitvi ponudbe.
Ker gre za seminar JJEU in imamo s stranjo JJZS določene težave (več kasneje), je predlog, da se
informacije v zvezi s seminarjem objavljajo na strani www.jjeu.eu.
Sklep 4: Imenuje se organizacijski odbor JJZS v sestavi Vitja Gričar, Benjamin Lah, Danilo Steinman,
Sergej Bižal, Sandra Zidar in Martin Jazbec. Po potrebi se vključujejo drugi člani JJZS. Osnovna stran
za informacije o seminarju je stran JJEU.
K točki 5
Predsednik predstavi razgovore s predsednikom ŠD Sibor, Elvisom Podlogarjem. Sekretar povzame
argumentacijo, ki jo je predstavilo društvo v prošnji. Prošnja ŠD Sibor za oprostitev članarine JJZS
temelji na aktivnostih, ki jih je izvedlo društvo v preteklem letu (tekmovanja, polaganja, treningi
reprezentance).
Predsednik razume prošnjo v luči že dlje časa trajajoče razprave o motiviranju društev za organizacijo
in izvajanje določenih aktivnosti. Prispevek JJZS je že zdaj nezanemarljiv tako s finančnega kot
organizacijskega vidika. Neizenačenost se pojavlja predvsem v primerjavah med klubi. Rešitve lahko
iščemo v smeri odstotka popusta na določene storitve, ki jih JJZS zaračunava (članarina, registracije
ipd.) ali v obliki fiksnega zneska. Seveda se bo zelo hitro pojavilo vprašanje primerjave aktivnosti.
Namen je iskati rešitve, ki bi spodbujale društva, ki so bolj aktivna pri organizaciji dogodkov.
Razprava je pokazala, da je JJZS na področju članarine že sprejela ukrepe za spodbujanje članstva in
postopno prilagajanje v obliki 100% popusta prvo leto in 50% popusta drugo leto. Vzpostavljanje
izjem na področju članarine, ni priporočljiva praksa, saj gre za osnovni pogoj pridobivanja pravic iz
naslova članstva. Ugodnosti v obliki fiksnega upravičenja (npr. dobropisa), bi bila verjetno
najustreznejša rešitev, vendar v denarni tok JJZS tega ne dopušča.
Rešitev se mora poiskati v oblika sistemskega pravila za vsa društva in ne obravnavanja posameznih
izjem.
Sklep 5: IO je obravnaval predlog ŠD Sibor in ceni njegova prizadevanja in napredek in si želi več
tako uspešnih društev z vidika članstva in aktivnosti. JJZS je prilagodila načina plačevanja s popusti
za nove članice in društvo je bilo deležno omenjenih ugodnosti. JJZS ne more kluba oprostiti plačila
članarine. JJZS je obravnavalo predlog s smeri iskanja sistemske rešitve ugodnosti za organizatorje
tekmovanje, vendar trenutno razpoložljiva sredstva ne omogočajo zagotavljanja finančnih
ugodnosti.

K točki 6
Spletna stran JJZS že nekaj časa povzroča težave. Spletna stran je ostala le delno dokončana ob zadnji
prenovi in je zastarela z vidika funkcionalnosti ter zahtevnosti za administriranje. Druga težava pa je s
spletnim gostovanjem na strežniku, ki ga trenutno uporabljamo. Predlog je, da se predstavi
strežniško gostovanje in pristopi k izdelavi nove internetne strani.
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Pridobili smo ponudbo podjetja Modra ideja d.o.o. Predsednik predstavi tehnične specifikacije
ponudbe, ki jo ocenjuje za celovito in ceno v rangu primerljivih ponudb. Cena znaša 1.554 eur.
Predlaga, da se k izdelavi strani pristopi s podjetjem z referencami, ker le tako obstajajo določena
zagotovila, da bo stran tehnično in funkcionalno narejena v skladu z zahtevami.
Stroški se s spremembo ponudnika gostovanja ne spreminjajo, gre samo za odločitev povezano s
tehnično podporo, lastnostnimi in dostopom. Spletno gostovanje je ocenjeno na približno 50 eur
letno, dodatni stroški so še zakup domene. Potrebno bo poiskati gostovanje za spletno podatkovno
bazo.
Sklep 6: JJZS pristopi k izdelavi nove spletne strani, ki jo naredi podjetje za izdelavo spletih sttrani.
Izbere se ponudnika, ki omogoča izdelavo v CMS Joomla, kar omogoča dodajanje funkcionalnosti.
Pridobi se dodatna ponudba. Najvišji znesek je 1.500 z DDV.
Sklep 7: Zamenja se spletno gostovanje, ki znaša do 50 eur letno.
K točki 7
Predsednik pove, da je prejel vabilo JJZS na IO PKBV Celje. Po dogovoru se je sestanka udeležil
generalni sekretar.
Generalni sekretar prebere zaznamek, ki ga je naredil o sestanka na IO v PKBV Celje. Vabilo na sejo je
bila priložnost za razgovor, predstavitev nekaterih zaznanih pomanjkljivosti in pobuda PKBV za
določne spremembe. Na seji so bila izpostavljena določena nezadovoljstva z vidika komunikacije med
JJZS (zlasti selektorji in športnim direktorjem) in člani kluba, z organizacijo in izvedbo odprave
reprezentance na SP, spodbudami za organizacijo aktivnosti in pomoč JJZS pri teh aktivnostih,
zamude pri oblikovanju koledarja, obveščanjem javnosti in na splošno z odnosi v zvezi. V PKBV je bila
dana pobuda po organizaciji posveta, kjer bi sodeloval društva na temo idej o prihodnjem delovanju
JJZS.
Generalni sekretar je podal pojasnila na določene ugotovitve PKBV zlasti z vidika organizacije
prevoza, težave, s katerimi smo bili soočeni pri oblikovanju koledarja zaradi zamud z datumi
tekmovanj v pristojnosti JJIF in JJEU, težav z internetno stranjo (vsa obvestila za javnost so bila takoj
posredovana medijem) in pojasnil način finančnega poslovanja.
Predsednik pove, da je ideja o posvetu dobrodošla in je bila v preteklosti bila enkrat že realizirana,
vendar je bil odziv društev zelo slab. Dodaja, da je v preteklosti bila JJZS manjša in je bilo lažje
zasledovati določene cilje, ostajala pa so tudi določena sredstva, ki so bila namenjena za delovanje
zveze.
Jazbec meni, da je kohezivnost problem, s tega vidika je skupni organiziran prevoz boljša rešitev.
Argumenti za izbiro so sicer upravičeni, vendar je druženje ključen element in pogoj za uspešno delo
zveze. Za večja tekmovanja bi bilo mogoče narediti organizacijski odbor, da bi zagotovili lažjo
organizacijo in vodenje ekipe.
Generalni sekretar doda, da smo z vidika delovanja internetne strani nekaj v tej smeri že naredili,
predlogi bodo obravnavani tudi v sklopu točke izvajanja proračuna.
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Sklep 8: IO se je seznanil s pobudami in predlogi PKBV Celje. Ugotavljamo, da bodo določeni
konkretni predlogi realizirani s sklepi organov JJZS. Pri organizaciji odprav na večja tekmovanj se bo
posvečala večja pozornost na določenih ugotovljenih pomanjkljivosti.
K točki 8
Svetovne igre v Caliju za ju-jitsu potekajo med 26. in 31. julijem. Med kvalificiranimi tekmovalci je
trenutno samo Benjamin Lah. Kot sodnik se je kvalificiral Martin Jazbec. Potrdili smo udeležbo obeh
članov JJZS. Na osnovi drugega kroga bomo izvedeli ali so se kvalificirali še kakšni tekmovalci.
JJZS je v programu dela načrtovala pri prijavi na razpis sredstva za udeležbo na SI.
Sklep 9: V okviru odprave reprezentance se povrnejo stroški tekmovalca, sodnika, trenerja in po
potrebi dodatnega člana ekipe.
Evropsko prvenstvo bo v Waldorfu v Nemčiji, med 31.5 in 3.6. Tekmovanje bo potekalo 2 dni. Razpis
še ni objavljen, ker je nemška zveza zahtevala 100% predplačilo za vse udeležence že 1. marca in
ponudila samo en hotel kot možnost nastanitve. Cene so bile ocenjene kot previsoke za vse
udeležence.
K točki 9
Prejeli smo prvo odločbo za razpis Fundacije za šport za razpis programa članske reprezentance. Za
omenjeni program smo prejeli 14.000 EUR. V roku enega tedna naj bi po informacijah FŠ prejeli
odločbo tudi za drugi program. FŠ naj bi omogočil skupno izplačilo prvih treh obrokov.
Oddan je bil razpis LPŠ na MIZKŠ. JJZS konkurira za sredstva v obsegu sredstev pridobljenih v 2012
(35.000 za programe reprezentanc in 8.000 za delovanje JJZS).
Sklep 10: IO se je seznanil s pridobivanjem sredstev JJZS.
K točki 10
Vprašanje je, kdaj bomo prejeli odločbo za sredstva MIZKŠ. Še vedno gre za princip refundacije. S
sredstvi FŠ bo črpanje nekoliko olajšano, vendar je potrebno zagotavljati denarni tok, da bi lahko
izvajali programe.
Generalni sekretar predlaga, enak način obračunavanja stroškov, kar zadeva delo delovnih teles JJZS.
Športni direktor je pripravil program izvajanja proračuna za delo reprezentance, kjer predlagajo
nespremenjen način, po katerem društva zagotavljajo 50% sredstev za priprave in odprave
reprezentance. Kot obliko stimuliranja je predlagano, da JJZS 100% krije stroške za nosilce medalj na
največjih tekmovanjih (EP, SP, SI, IBV).
V razpravi se odpre vprašanje nagrajevanja uspešnejših tekmovalcev v obliki plačila določenih
ugodnosti, opreme ipd. V tem trenutku lahko realiziramo omenjeni predlog 100% pokrivanja
stroškov, s čimer razbremenimo matična društva, v nadaljevanju pa bodo iskane druge rešitve.
Sklep 11: Način plačevanja in povračila stroškov ostane nespremenjen v primerjavi z leto 2012. Pri
izvajanju programa reprezentance se spremeni način plačevanja stroškov za tekmovalce, ki so v
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preteklem koledarskem letu osvojili medalji na SP, EP, SI, IBV. JJZS bo v okviru razpoložljivih
finančnih sredstev razmislila o možnosti nagrajevanja dobitnike medalj v tekočem letu.
K točki 12
12.1 Generalni sekretar seznani IO, da bo 28.2.2013 ob 17.00 konstitutivna seja Častnega svet oz.
Sveta mojstrov ju-jitsa. Sestanka se bodo udeležili s strani JJZS predsednik, generalni sekretar
in direktor za veščino. Namen je konstituiranja organa, spoznavanje in seznanitev z zvezo ter
iskanje možnosti sodelovanja oz. program dela organa.
12.2 MIZKŠ organizira 11.3.2013 posvet (ki je bil že nekajkrat prestavljen). Sekretar ali
podpredsednik se bosta udeležila posveta.
12.3 Posredovana nam je bila strategija razvoja športa, ki je bila posredovana članom IO. V kolikor
imajo predloge sprememb, se slednje posredujejo generalnem sekretarju.
12.4 KPP je prejela predloge za izredno napredovanje. Predlogi so bili pregledani z vidika
izpolnjevanja pogojev v skladu s Pravilnikom o napredovanjih po pasovih in ugotovljeno je
naslednje:
-

Dušan Korene in Bodgan Žibret ne izpolnjujeta pogojev v skladu s 17. členom pravilnika,
kjer je obvezen pogoj, da varovanec trenerja osvoji medaljo na SP, EP ali SI.
Žan Obradovič kot tekmovalec izpolnjuje pogoje v skladu s 17. členom in
Roman Predanič kot tekmovalec izpolnjuje pogoje v skladu s 14. členom.

Sklep 12 Predlog za izredno napredovanje za kandidata Žana Obradoviča in Romana Predaniča se
posreduje v odločanje skupščini.
12. Poročilo Roberta Perca, delegata na tekmovanju v tehnikah v Kočevju.
Sklep 13: IO se je seznanil s poročilom delegata.

Robert Perc l.r.
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije

