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ZAPISNIK
2. redne skupščine Ju-jitsu zveze Slovenije v letu 2019, ki je bila dne 14.12.2019, z začetkom ob 14.30
uri, v prostorih Policijske Akademije, Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno.

PRISOTNI:
1. Damjan Žerjav (DBV Katana),
2. David Štraus (KBV Fudoshin),
3. Neven Polajrnar (ŠD Rdeči Orel),
4. Milan Borko (ADK Maribor),
5. Dušan Korene in Miran Grubenšek (DBV Ippon),
6. Franc Kovač in Peter Mravinec (ŠD Ninja),
7. Gorazd Toplak in Teja Toplak (JJK Shinto),
8. Boštjan Divjak (ŠK Sibor),
9. Anton Ambrožič (ŠD Sibor),
10. Robert Perc (predsednik JJZS).
Opravičili prisotnost: Denis Kurbus, Dejan Kink, Srečko Krope, Martin Jazbec, Miloš Gostojič.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pregled aktivnosti v 2019,
predstavitev sklepov kongresa JJIF- spremembe,
koledar aktivnosti 2020,
proračun 2020,
potrditev programov za razpis (FŠO, MIZŠ),
izredna napredovanja
sporazum o sodelovanju z DJJV za projekt "Nicht Mit Mir"
izstop članice JK Krško
razno (tekmovanja – organizacija tekem, komunikacija JJZS - članice, poročilo o SP Abu Dhabi,
EP Kreta)

Predsednik JJZS pozdravi navzoče in objavi, da je na seji prisotnih devet članic JJZS s pravico glasovanja
od dvaindvajsetih in ni dosežen zahtevani kvorum več kot polovice članic. V skladu s 4. odstavkom 24.
člena Statuta JJZS se zasedanje skupščine odloži za 15 minut.
Proceduralni sklep 1: V skladu s 24. členom statuta predsednik ugotavlja, da je po 15 minutah od
sklica prisotnih več kot 1/3 članic, 9 članic z glasovalno pravico, zato lahko
skupščina veljavno odloča. (sklep sprejet soglasno)
Proceduralni sklep 2: imenuje se delovno predsedstvo v sestavi:
Delovni predsednik:
Član:
Član:
Overitelj zapisnika:
Overitelj zapisnika:
(sklep sprejet soglasno)

Robert Perc (hkrati kot zapisnikar)
Miran Grubenšek
David Štraus
Boštjan Divjak
Damjan Žerjav

Predsednik da v razpravo dnevni red. Ni pripomb.
Proceduralni sklep 3: Sprejme se dnevni red 2. redne skupščine JJZS v letu 2019. (sklep sprejet
soglasno)
Ad 1
Pregled aktivnosti v letu 2019
Predsednik povzame aktivnosti zveze v letu 2019, pri čemer izpostavi (podrobnejše gradivo je bilo
priloženo z vabilom).
1.
JJZS je izvedla redno skupščino in izvolila novega sekretarja
2.
Izvedena so bila državna prvenstva za vse discipline in vse starostne skupine
3.
Izpeljan je pokal Slovenije v duo-sistemu, borbah in tehnikah za otroške selekcije
4.
Udeležili smo se
4.1
SP za kadete, mladince in člane, Abu Dhabi
4.2
EP za člane in veterane, Bukarešta
4.3
EP za kadete in mladince, Kreta
5.
Izvedena sta bila dva mednarodna turnirja
6.
Udeležili smo se številnih mednarodnih tekmovanj
6.1
Paris Open
6.2
German Open
6.3
Balkan Open
6.4
European Duo Games
7.
Izvedene so bile priprave reprezentance doma in v tujini
8.
Izpeljani so bili izpiti za višje stopnje pasov
9.
Organizirali redni izpopolnjevanji znanj (licenciranje)
10.
Izvedli smo izobraževanje za vodje tekmovanj
11.
Predsednik JJZS se je udeležil Dnevov OKS-ZŠZ med 21. in 23. oktobrom.
Izvršni odbor se je sestal sedemkrat, organizirana sta bili dve skupščini – redna in dopisna za sprejem
nove članice.
Priložen je bilo še poročilo športnega direktorja in vodij reprezentanc, pri čemer so bili izpostavljeni
izjemni tekmovalni dosežki.
Navzoči so izrekli priznanje tekmovalcem, trenerjem in selektorjem za požrtvovalno delo v letu 2019. V
dogovoru s komisijo športnikov je IO sprejel odločitev, da na tej skupščini ne bomo podeljevali priznanj za
športne dosežke v letu 2019. Športnicam, športnikom in njihovim trenerjem se bomo za izjemno opravljeno
delo v letu 2019 na primeren način zahvalili na posebnem dogodku v začetku leta 2020!
Ad 2
Predstavitev sklepov kongresa JJIF- spremembe
Predsednik povzame poročilo iz JJIF kongresa (JJIF Session), ki je bil 24. novembra 2019 v Abu Dhabiju.
Sprejetih je bilo precej sklepov, ki se nanašajo tudi na tekmovanja. Podrobnosti bodo objavljena po prejemu
zapisnika JJIF in uskladitvi aktov. Kot običajno je bilo nekaj proceduralnih zapletov. Tehnične vsebine, ki
so jih obravnavali delegati, so bile:
- bolj jasna določila glede starostnih kategorij
- bolj jasna določila in pravila oblike in vsebine številk oziroma dovoljenih napisov na kimonah
- bolj jasna določila glede izvedbe žreba in upoštevanja predhodnih uvrstitev (rang),
- prenovljena pravila duo, show in ne-waza (jiu-jitsu),
- bolj jasna določila o uvrstitvi v primeru diskvalifikacij (koliko in katera mesta se premikajo),
- razprava o oblačilih tekmovalcev (no-gi tekmovanja), sodnikov in trenerjev na tekmovanjih
najvišjega ranga,
- precej razprav o tem, kaj imajo lahko pod kimono oblečeni tekmovalci
- v prenavljanju je športni in organizacijski kodeks
- sprejem novih članic (Tunizija, Guam, Katar, Libanon).
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V uvodu so visoki predstavniki GAISF in AIMS povzeli aktivnostih JJIF v mednarodni športni areni in
sodelovanje/približevanje olimpijskemu gibanju na več ravneh. Izpostavljeno je bilo, da cilj »postati
olimpijski šport« ni dovolj oziroma ne sme biti edini cilj. Odličnost se lahko dosega tudi brez tega. Pohvalili
so dobro delo in aktivnosti JJIF.
Predstavljena je bila tudi statistika tekmovalcev v zadnjih letih iz katere je razvidno, da je ju-jitsu v
svetovnem merilu v porastu.
Ad 3
Koledar aktivnosti 2020
Predstavljen je bil osnutek koledarja za leto 2020, narejen na podlagi izkušenj iz leta 2019. Osnutek je bil
priložen gradivu. V razpravi so se zopet pokazala različna mnenja glede datumov in organizatorjev,
predvsem ob dejstvu, da nekateri (isti) klubi prevzemajo bremena organizacije tekmovanja in bi bili temu
primerno lahko za dodatne aktivnosti nagrajeni.
Razprava o razširjenosti ne-waze in seminarjev in zakaj to področje v zvezi ne zaživi.
Neven Polajnar je izpostavil, da je po svetu ne-waza v porastu, v Sloveniji ne znamo zajeti tega zagona.
Pripravljen je pomagati pri navezovanju stikov, da bi se povezali z drugimi klubi in razširili dejavnost,
izmenjali izkušnje in našli skupne točke.
Gorazd Toplak je izpostavil, da so BJJ klubi precej bolj samostojni organizirani kot so klubi v JJZS, ki kot
NPŠZ združuje klube, oblikuje nacionalno reprezentanco ipd. Predlaga, da bi našli skupne točke za začetek
v organizaciji skupnih seminarjev.
Miran Grubenšek je izpostavil, da mora IO vložiti več truda pri organizaciji tekmovanj, da se zagotovi dovolj
sodnikov – in posledično s tem tudi zagotovi ustrezen rang tekmovanja, enotna oblačila sodnikov. Naj se
še enkrat jasno opredeli obveznosti glede zagotavljanja medalj za posamezni rang tekmovanja, kaj mora
zagotoviti klub, kaj zveza.
Miran Grubenšek in Damjan Žerjav sta izpostavila, da je iz koledarja razvidno, da se organizatorji ponavljajo
– potrebno bi bilo najti ustrezno stimulacijo za organizatorje tekmovanj. Žerjav izpostavi, da bi morali
ohraniti eno mednarodno tekmovanje v Sloveniji, a bi bilo potrebno sodelovanje vseh, da se organizira na
ustreznem nivoju.
Boštjan Divjak in Gorazd Toplak sta izpostavila vprašanje o usposabljanju trenerjev – predsednik v tem
delu pojasni, da je imel pred skupščino sestanek z Ognjenom Sajetom, ki ga je IO dne 3.9.2019 imenoval
za predsednika komisije za usposabljanje in licenciranje in je zadolžen za pripravo programa in se program
pripravlja. Stari ni več veljaven, zato usposabljanj po starem programu ne moremo več izvajati. Ognjen v
sodelovanju z OKS-ZŠZ pripravlja prenovljen program (upoštevaje novo zakonodajo na tem področju).
SKLEP 1: Skupščina JJZS sprejme osnutek koledarja aktivnosti za leto 2020. Generalnega
sekretarja se zadolži, da podrobnosti operativno doreče z organizatorji in po potrebi uskladi z
izvršnim odborom. Koledar se objavi na spletni strani. (sklep sprejet soglasno)
Ad 4
Proračun za leto 2020
Predsednik je predstavil predlog proračuna za leto 2020. Predsednik pojasni, da je proračun pripravljen na
podlagi izkušenj leta, ki se izteka, upoštevanjem mednarodnega koledarja in pričakovanih prihodkov in
odhodkov.

NAČRTOVANI PRIHODKI

NAČRTOVANI ODHODKI

ČLANARINA

4.125,00 € STROŠKI STROKOVNEGA KADRA

3.600,00 €

REGISTRACIJE

2.500,00 € POVRAČILO POTNIH STROŠKOV

13.000,00 €

PASOVI

2.400,00 € PREVOZI

16.800,00 €

SODNIŠKI SEMINARJI

800,00 € OPREMA (REP)

2.000,00 €

LICENCIRANJE

1.200,00 € REGISTRACIJE-KOTIZACIJE

11.000,00 €

SOFINANCIRANJE REPREZ.

8.000,00 € ZAVAROVANJA

2.200,00 €

USPOSABLJANJA/LICENCIRANJA

1.200,00 € SODNIKI/DELEGATI/MEDICINSKO OSEBJE

3.800,00 €

PRIPRAVE

1.200,00 € NASTANITVE

9.800,00 €
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NAČRTOVANI PRIHODKI

NAČRTOVANI ODHODKI

DONACIJE

2.700,00 € PREHRANA NA PRIPRAVA IN TEKMOV.

2.800,00 €

SPONZORSTV0

2.000,00 € NAJEM PROSTOROV (PRIPRAVE ITD.)

3.200,00 €

JJEU – REFUNDACIJE

1.900,00 € RAČUNOVODSTVO IN PIS. POSLOVANJE

1.000,00 €

FUNDACIJA ZA ŠPORT

30.000,00 € DROBNI MATERIAL

2.000,00 €

MIZŠ (LPŠ)

39.250,00 € POLAGANJE PASOV

1.100,00 €

MEDNARODNI PROJEKTI

SKUPAJ

2.300,00 € ČLANARINE (JJIF, ZZBŠ, ŠZL)

650,00 €

DELO KOMISIJ IN ORGANOV

5.500,00 €

PRIPRAVE

3.800,00 €

IT STORITVE, PODPORA IN OPREMA

2.550,00 €

MEDNARODNO DELOVANJE

4.500,00 €

ZBORNIK 25 LET JJZS IN DOGODEK

3.300,00 €

MARKETING IN CELOSTNA PODOBA

3.750,00 €

PRIZNANJA, NAGRADE, DIPLOME

3.225,00 €

99.575,00 €

SKUPAJ

99.575,00 €

Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP 2:

Skupščina JJZS sprejme proračun Ju-jitsu zveze Slovenije za leto 2020 v višini
99.575,00 evrov. Skupščina pooblasti izvršni odbor, da po prejemu rezultatov
razpisa Fundacije za šport (FŠO) in Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport
(MIZŠ) pripravi in sprejme rebalans proračuna – z namenom uskladiti odhodke z
dejanskimi prihodki - ter o tem obvesti Skupščino na prvi redni seji.

Ad 5
Potrditev programov za razpis (FŠO, MIZŠ),
Predsednik predstavi predlagani program dela mladinskih in članske reprezentance v letu 2020 (gradivo
priloženo). Po razpravi sta bila soglasno sprejeta dva sklepa:
SKLEP 3:

Skupščina JJZS sprejme program dela mladincev in mlajših mladincev v letu 2020.

SKLEP 4:

Skupščina JJZS sprejme program dela članske reprezentance v letu 2020.

Ad 6
Izredna napredovanja
Komisija za polaganje pasov je na podlagi pobude klubov in selektorjev pripravila predloge izrednih
napredovanj na podlagi predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev iz Pravilnika o napredovanju po
pasovih v ju-jitsu (2017). Predsednik je izpostavil, da so omenjeni predlogi tudi odraz vrhunske
tekmovalne sezone.
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklepi:
SKLEP 5:

Na podlagi izrednih tekmovalnih dosežkov (vrhunski rezultat) izredno napredujejo
v stopnji pasov:
Jedert Jevševar,1. dan (Katana)
Maruša Rus, 1. dan (Katana)
Nejc Podlogar, 1. kyu (Sibor)
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Luka Čirović, 1. dan (Sibor)
Nika Kotar, 1. kyu (Sibor)
Gal Košir, 1. dan (Sibor)
Andraž Žlindra, 1. dan (Sibor)
Lena Kostanjšek, 1. kyu (Fudoshin)
Nejc Zorec, 1. kyu (Fudoshin)
Benjamin Pirnat, 1. kyu (Fudoshin)
SKLEP 6:

Predlogu izrednega napredovanja za trenerja DBV Katane Jureta Žabjeka za
dosežene vrhunske rezultate njegovih varovancev za napredovanje v 2. dan ju-jitsu
se zaenkrat ne ugodi, ker ne izpolnjuje pogojev iz 16. člena Pravilnika.

Predsednik nadalje v razpravo predlog za izredno napredovanje za vrhunski tekmovalni rezultat, ki ga je
poslal JJK ADK Maribor za tekmovalce: Milan Borko, Iztok Dorbne in Mija Aleksič. Predlagatelj vrhunski
rezultat dokazuje na podlagi uvrstitve oziroma osvojene medalje na Evropskem prvenstvu v Bukarešti, v
veteranski konkurenci.
Komisija za polaganje je dne 9.7.2019 na podani predloga podala negativno mnenje. To mnenje je
sekretar poslal klubu, ki je z dopisom z dne 3.9.2019 na mnenje komisije podal ugovor v katerem zatrjuje,
da komisija svojega mnenja ni podala v skladu z veljavnim Pravilnikom o napredovanju po pasovih v jujitsu. Iz vsebine dopisa izhaja, da je Pravilnik sprejela skupščina JJZS in si ga komisija razlaga napačno.
Predsednik pojasni, da je ena izmed nalog izvršnega odbora po statutu tudi »daje obvezno razlago določil
statuta, poslovnika in drugih aktov zveze«. IO je mnenje komisije kot strokovnega organa vzel na znanje
in ga ni posebej problematiziral – v trenutni situaciji je namreč predlagatelj z dopisom z dne 3.9.2019
ugovarjal odločitvi organov JJZS (dokument št. Dk-71/2019, z dne 2.9.2019), da je napačno uporabil
materialno pravo, zato je bilo gradivo poslano skupščini v dokončno odločitev, saj je skupščina
drugostopenjski organ zoper ugovore na odločitve nižjih organov.
Predsednik je predlagal, da bi za razjasnitev nejasnosti sprejeli avtentično razlago pravilnika, pri čemer se
sklicuje na zakon o športu in pravila za kategorizacijo, ki govorijo o tem, kaj je vrhunski rezultat oziroma
vrhunski športnik (kjer pa so jasno določena pravila o številu nastopajočih, številu držav ipd.).
V razpravi so sodelovali predsednik, Milan Borko, Damjan Žerjav, Gorazd Toplak, Dušan Korene, Boštjan
Divjak in predsednik. Vsebina razprave: tekmovalci so se za nastop trdno pripravljali, dileme ali je že kdo
napredoval na tak način, pravilnik govori o tem, da »lahko« napreduje, torej izpolnjevanje pogojev ni nujni
pogoj, da »mora« napredovati, gre tudi za etično vprašanje predlagatelja, veterani so se precej
pripravljali, sami financirali, verjetno v teh kategorijah nikoli ne bo veliko tekmovalcev, potrebno je zaupati
komisiji, nihče ne more odvzeti medalje, vendar sama medalja – primerljivo z drugimi predlogi - še ne
pomeni vrhunskega rezultata, izredno napredovanje je dodana vrednost vrhunskemu rezultatu, ne
obveznost ali absolutna pravica.
Predsednik je po razpravi dal na glasovanje predlog avtentične razlage pravilnika: »Kot vrhunski rezultat
nosilca medalje, ki šteje za izredno napredovanje po 1. točki 1. odstavka 15. člena (tekmovalni uspehi na
mednarodnem področju) ter tretje alineje a) točke 16. člena (nosilec medalje na mednarodnem področju),
se upošteva osvojena medalja, če je bilo v kategoriji vsaj šest tekmovalk/tekmovalcev. Omenjeno pravilo
ne velja za Svetovne igre (World Games) in Igre borilnih športov (Combat Games).«
Od prisotnih devet delegatov članic z glasovalno pravico se jih je pet (5) vzdržalo, štirje (4) so predlog
razlage potrdili.
SKLEP 7:

Skupščina ni sprejela avtentične razlage 15. in 16. člena Pravilnika o napredovanju
po pasovih v ju-jitsu (2017).

Uradni zaznamek predsednika: predsednik je takoj po glasovanju pomotoma storil proceduralno napako,
saj je razglasil, da je avtentična razlaga sprejeta s štirimi opredeljenimi glasovi ZA in zaključil točko. S tem
bi bil ugovor predlagatelja zavrnjen. Vendar statut JJZS določa, da skupščina glasuje z večino glasov
prisotnih delegatov, in ne z večino opredeljenih glasov (kot ima urejeno mednarodna ju-jitsu zveza JJIF).
Do ugotovitve pomote je prišlo po pisanju zapisnika. Posledično ugovor ni bil dokončno vsebinsko rešen
in ga bo morala skupščina obravnavati še enkrat.
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Ad 7
Sporazum o sodelovanju z DJJV za projekt "Nicht Mit Mir"
Predsednik je seznanil navzoče, da je 5. oktobra 2019 v Hanau podpisal memorandum od sodelovanju z
nemško ju-jutsu zvezo (DJJV) v projektu osveščanja in preprečevanja nasilja nad mladimi »Nicht mir
mit!«. Sodelovanje bo v začetku trajalo dve leti, zajema pa usposabljanje kadra, pomoč pri pripravi
projektov, prevajanje gradiv za trenerje in tečajnike (otrok) iz nemškega v slovenski jezik ipd. Projekt je v
Nemčiji podprlo več ministrstev in ga izvajajo že nekaj let.
Komisija športnikov v JJZS bi želela sodelovati v omenjenem projektu, zato bodo z njimi naprej navezali
stik in se dogovorili za predstavitveno usposabljanje.
Ad 8
Izstop članice
Judo klub Krško je podal izstopno izjavo iz članstva zveze. Izvršni odbor je zadevo obravnaval na seji
4.12.2019. S klubom se bo uredilo še nekaj finančnih obveznosti, drugih ovir in zapletov pa ni pričakovati.
Razlog izstopa je neaktivnost na področju ne-waze, kjer so pričakovali več tekmovanj, ki so njim v
interesu.
SKLEP 8:

Skupščina ju-jitsu zveze se je seznanila z izstopom Judo kluba Krško iz JJZS, na
podlagi 1. alineje 1. odstavka 21. člena Statuta. (soglasno)

Ad 9
Razno
Predsednik poudari, nekaj je bilo izpostavljeno že na predhodnih razpravah, da bo potrebno ob
organizaciji dogodkov zagotoviti ustrezno prisotnost (vidnost) JJZS (zastave banerji), ustrezno
uniformiranost sodnikov ter ustrezen podelitveni protokol.
Neven Polajnar je izpostavil vprašanje, kako je definiran odnos med tekmovalcev in klubom, kaj se sme in
kaj ne sme v smislu pogodbe, pa tudi v primeru prenehanja sodelovanja. Vprašanje se je nanašalo na
finančno ovrednotenja vložka v tekmovalca, morebitnih odškodnin. Predsednik predlaga, da TTK pripravi
pregled obstoječih predpisov, tudi z upoštevanjem nove športne zakonodaje.
Predsednik se vsem zahvali za sodelovanje, zaželi lepe praznike in ob 16:40 uri zaključi zasedanje
skupščine.

Overitelj:

Boštjan Divjak

Overitelj:

Damjan Žagar

Predsednik in zapisnikar:

Robert Perc
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