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Zadeva: Zapisnik seje izvršnega odbora
Predsednik JJZS je sklical ustanovno sejo izvršnega odbora, ki je bila 22.2.2014 ob 14:30 uri v
Mariboru.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvodni pozdrav predsednika
Konstituiranje Sekcije šport in Sekcije veščina;
Program Sekcije šport
Odstop osebnih podatkov
Nova spletna stran
Pobude in predlogi.

Prisotni: Robert Perc, Martin Jazbec, Sergej Bižal, Elvis Podlogar, Benjamin Lah in Vitja Gričar.
K točki 1
Predsednik pozdravi novo imenovane člane izvršnega odbora. Pove, da smo se sestali, da bi sprejeli
operativne zadeve, ki so potrebne za pričetek delovanja organov, zlasti sekcije šport, ki je vezana na
roke za priprave in tekmovanja.
K točki 2
Športni direktor Bižal predstavi predlog organizacije in kadrovske zasedbe Sekcije šport.
Danilo Steinman bi še naprej opravljal nalogo registracije tekmovalcev, kar je doslej opravljal več kot
odlično in bo lahko zagotavljal pomoč pri nadgradnji informacijskega sistema ter zaključku projekta
tekmovalne izkaznice. Stane Preskar bo začasno še pomagal pri vodenju kategorizacij, dokler se s
področjem podrobneje ne seznani direktor in najde drugega kandidata. Predlagal je seznam oseb, ki
bi v letu 2014 opravljale funkcijo delegata: Robert Perc, Stane Preskar, Ivo Ermenc, Marko Gaber, Karl
Kelc, Franc Šrok, Grega Novak, Martin Jazbec, Vitja Gričar in Sergej Bižal. Predlog vsebuje sodnike, ki
dobro poznajo tekmovalna – tehnična pravila. Neven Šrok bi še naprej skrbel za računalniško
podporo in usposabljanje ostalih kadrov za vodenje tekmovanj in uporabo programske opreme.
Predsednik opozori, da je potrebna novelacija TTK pravilnika, kjer je tudi potrebno posebej opredeliti
pristojnosti delegata na tekmovanju.
Bižal pove, da se je seznanil z zapisniki in poročili sekcije šport ter dosedanjimi dogodki in potekom
dela vse selekcij, na osnovi česar predlaga, da ste v naslednjem obdobju reprezentanca deli samo na
reprezentanco za duo sistem in reprezentanco za borbo. Vsako od njiju vodi en selektor. Slednje
predlaga, ker bi tako bolj povezali vse člane reprezentance, zagotovili večjo možnost sparinga,
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povečali prenos znanja in izkušenj med starejšimi in mlajšimi člani, zagotovili delo obeh reprezentanc
skozi celotno leto, navsezadnje pa je mogoče tako zagotoviti tudi določeno racionalizacijo sredstev.
Za selektorja za duo-sistem predlaga Dejana Kinka, za borbe za Gorazda Toplaka. Dodaja, da sta si
oba selektorja zamislila, da vključujeta v priprave in odprave tudi ostale trenerje, kar je v skladu s
pravilnikom o reprezentanci.
Predsednik odpira razpravo.
Benjamin Lah pove, da praviloma ni problem samo v številu tekmovalcev, ampak v pripravljenosti
tekmovalcev na pripravah. Veliko članov reprezentance je v preteklosti prihajalo nepripravljenih na
priprave. Seveda podpira skupne priprave, vendar je potrebno treninge ločevati glede na starost in
znanje tekmovalcev. Benjamin podira, da se reprezentanca več druži in trenira skupaj, predlaga, da je
tudi duo reprezentanca prisotna na pripravah.
Sklep 1: Sprejme se način organizacije in predlagani seznam članov sekcije šport. Potrdi se predlog
imenovanja Dejana Kinka in Gorazda Toplaka za selektorja in seznam članov za delegate. Sprejeto
soglasno.
Sklep 2: Sekcija šport mora v roku enega leta pripraviti predlog novega Tekmovalno-tehničnega
pravilnika. Sprejeto soglasno.
Izvršni odbor je razpravljal o možni sestavi sekcije veščina. Direktor za veščino Elvis Podlogar je
predstavil splošne cilje, in sicer:
- nadaljevanje aktivnosti za sprejetje Programa za usposabljanje;
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi usposabljanj, seminarjev in tečajev JJZS za različne skupine
poklicev;
- sodelovanje pri vključitvi v delo delovne skupine Odbora za ju-jitsu za varnostne organe JJIF;
- ustanovitev in koordinacija dela stalne demonstracijske skupine JJZS;
- sodelovati s policijo, vojaško policijo, zasebnimi varnostnimi službami in drugimi organi;
- povezava z izvajalci usposabljanj samoobrambe različnih varnostnih služb;
- udeležba na obstoječih tekmovanjih iz ju-jitsa za varnostne organe;
- vključiti člane Častnega sveta v aktivnosti dela JJZS;
- sodelovanje pri izdelavi različnih programov, nalog in projektov, ki bi pripomogle pri razvoju
Sekcije za veščine;
- sodelovanje z različnimi mojstrski ostalih borilnih veščin, ki bi pripomogle k razvijanju borilne
veščine ju-jitsu;
- sodelovanje z ostalimi člani iz Komisij in člani JJZS pri aktivnih projektih Sekcije za veščino.
Sklep 3: Izvršni odbor je razpravljal o sestavi izvršnega odbora in potrdila splošne cilje sekcije za
delo. Sprejeto soglasno.
Predsednik pohvali predlog za sestavo demonstracijske skupine. S preteklimi skupinami smo imeli
dobre izkušnje. Predsednik bo skušal pridobiti posnetke in Sport Expo, da bi se lahko uporabili tudi za
predstavitve ju-jitsa.
Predlog vključuje dve skupini in sicer skupina za predstavitev ju-jitsa in samoobrambe s praktičnim
postopkom. Prva skupina bo izvajala demonstracije v kimonah, druga pa v delovnih uniformah s
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pripadajočo opremo. Delovna oblačila so posebna oblačila JJZS za prikaz tehnik in načina izvajanja
ukrepov varnostnih organov.
Sklep 4: Oblikujeta se demonstracijski skupini za ju-jitsu in »praktični postopek s samoobrambo«.
Direktor za veščino pošlje okrožnico za interes za sodelovanje v demonstracijski skupini za ju-jitsu.
Sklep 5: Elvisa Podlogarja se imenuje v delovno skupino JJIF za varnostne organe.
K točki 3
Od 6.3. do 9.3.2014 so bile že vnaprej načrtovane priprave kadetov in mladincev. V skladu z novo
organizacijo športni direktor predlaga, da se združijo obe reprezentanci. Priprave se bodo izvedle v
CŠOD Planica. Takšne priprave bodo sicer bile malo številčnejše, vendar pa bodo tudi kadeti in
mladinci imeli eno mednarodno pripravljalno tekmovanje manj, kot v preteklem letu.
Za kadeti in mladince se načrtujeta dve pripravljalni tekmi, ena od njih bo ECC Robi Rajh 12. In
13.4.2014. Druga tekma bo še določena v sodelovanju s selektorji. Možnosti so glede na koledar
omejene, in sicer: Budva, Novi Sad, Bologna, ECC Pariz (člansko tekmovanje).
V nadaljevanju se bodo priprave in skupni treningi izvedli v skladu z načrtom, ki ga bo pripravil
selektor. Krajše priprave so načrtovane pred odhodom na tekmovanje.
Za tekmovanje ECC Pariz predlaga IO skupno prijavo. Tekmovanja se bo udeležil tudi predsednik JJZS,
kot predstavnik JJEU. Martin Jazbec bo delegiral za sodniški seminar Sergeja Bižala in Tadeja
Stergarja. Pohiteti je s prijavami zaradi rezervacije hotela Formula. JJZS sofinancira delegirane
tekmovalce v skladu z veljavnimi pravili.
Predsednik predlaga, da se v priprave v vključijo sodniki. Sekretar pove, da je že dogovorjeno, da se
priprav v Planici udeležijo tudi sodniki, ki bodo sodili ne-waza tehnike na DP.
Lah ocenjuje, da je bila zelo koristno praksa iz priprav v Tolminu, ko so bila v sklopu priprav izvedena
tudi predavanje o športni prehrani in anti-dopingu. Meni, da so takšne vsebine še posebej koristne za
mlajše tekmovalce, pa tudi ostale, saj se stvari na tem področju hitro spreminjajo.
Evropsko prvenstvo je letos v Lundu, na Švedskem. Edina možna pot je z letalom v Kopenhagen in z
vlakom v Lund. Ocenjuje se, da bo odprava bila med dražjimi. Rok za prijavo v hotel je 10. april (kar je
še pred tekmovanjem Robi Rajhom), za plačila pa 20. april.
Sklep 6: Sprejme se predlog programa za prvo polletje. Program se dopolni s predlogi selektorjev in
usklajuje z rezultati sredstev pridobljenih na razpisih.
K točki 4
Mednarodna zveza je zaključila projekt JJIF podatkovne baze. Prejeli smo zahtevek za imenovanje
osebe, ki bo odgovorna za posredovanje podatkov in izjavo, da so člani seznanjeni z odstopom
podatkov. V prihodnje bo preko programa potekala tudi registracija za največja tekmovanja. JJZS je že
v preteklosti dala članicam v podpis izjavo o soglasju za obdelovanje osebnih podatkov, vendar je
potrebno ponovno pregledati obrazce za registracije, da so ustrezno usklajeni z ZVOP. Sekretar pošlje
JJIF dopis, v katerem se mednarodna zveza obvezuje, da obdeluje osebne podatke v skladu z direktivo
EU o varstvu osebnih podatkov.
Sklep 7: Sekretar bo odgovoren za posredovanje podatkov JJIF.
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K točki 5
Predsednik intenzivno sodeluje v pripravi nove internetne strani. Posredoval je v mnenje osnovno
strukturo, vendar bo v roku dveh tednov na voljo že poskusna spletna stran, tako bodo lažje
oblikovati spremembe in dopolnitve. Spletna stran bo oblikovana tako, da bo omogočala lažje
delovanje JJZS in njenih članic, še zlasti z vidika dostopa do dokumentov in obvestil.
K točki 6
Športni direktor se je udeležil sestanka na FŠ – Inštitutu za šport glede svetovanja in meritev.
Predstavljene so bile meritve, ki so na voljo. Na Inštitutu spodbujajo, da NPŠZ predlagajo meritve, ki
bi jih želele izvajati. Tudi oni si želijo več sodelovanja s prakso. Predlagajo, da se ob meritvah in
svetovanjih prinesejo tudi podatki o zdravniških pregledih, ki jih lahko interpretirajo. Obseg meritev
je odvisen od sredstev, ki jih bomo pridobili na razpisu. Člani IO se strinjajo, da je potrebno izkoristiti
možnosti, ki so na razpolago, vendar je potrebno zagotoviti spremljanje tekmovalcev v daljšem
časovnem obdobju in ponavljanje meritev, da bi se dosegli cilji in namen. Seveda to terja tudi resen in
odgovoren odnos tekmovalcev.
Sklep 8: Za športnega direktorja se obnovi naročniško razmerje za telefon in prenos podatkov.

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

