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Člani izvršnega odbora

Zadeva: Sejo IO JJZS
V skladu z 29. členom Statuta JJZS, predsednik Robert Perc sklical sejo izvršnega odbora JJZS, ki je potekala v
sredo, 13. 05. 2020 ob 20:00, v obliki videokonference. Na sejo so poleg članov izvršnega odbora bili povabljeni
tudi člani Zdravstvene in anti-doping komisije JJZS.
Seje so se udeležili: Robert Perc, predsednik; Elvis Podlogar, podpredsednik; Denis Kurbus, generalni sekretar;
Dejan Kink, športni direktor; Jure Penica in Anton Koželj, člana člani Zdravstvene in anti-doping komisije JJZS.
Odsotnosti: Martin Jazbec, predsednik Sodniške komisije; Karl Kelc, predstavnik članic; Damjan Apollonio,
Direktor za veščino, Gabrijela Pirc predsednika Zdravstvene in anti-doping komisije
Predlagan dnevni red seje:

1. Informacije JJEU, JJIF.
2. Covid-19, sproščanje ukrepov na področju športa, oblikovanje smernic za članice.
3. Izvajanje anti-doping programa
Ugotovitveni sklep:
Na seji so prisotni štirje od sedmih članov izvršnega odbora, tako je organ sklepčen in lahko
nadaljuje z delom. Sprejeto soglasno.
Postopkovni sklep:
Potrdi se predlagani dnevni red seje izvršnega odbora. Sprejeto soglasno.
K točki 1
Robert Perc povzame dogajanje na mednarodni ravni. JJEU je organizirala video konferenco v mesecu
marcu, katere se je udeležilo 35 članic. Stališče JJEU in komisije športnikov je, da se ne bi izvajalo
tekem do konca leta. Če se slučajno situacija spremeni in se bodo morda lahko organizirale
kakršnekoli tekme, pa se naj ne štejejo za točkovanje v kvalifikacijah za svetovne igre. Leto 2020 naj
se iz točkovanja izvzame v celoti. Podrobnosti so članice že prejele v obliki zapisnika JJEU. 17. maja je
predvidena druga seja upravnega odbora JJIF, potekajo regionalna srečanja s predstavniki JJIF.
Paris Open in Balkan Open se prestavita na naslednje leto, kar je že potrjeno. German Open se bo
morda izvedel, vendar to ne bo mednarodna tekma, ampak bolj nacionalna tekma Nemčije. EP za
člane v Izraelu nebo. Situacije je sicer še neuradna, vendar je država Izrael ustavila sofinanciranje
vseh športnih dogodkov. EP mladinsko v Rusiji bi po željah organizatorjev lahko izvedli, vendar so pri
JJEU pomisleki. Pričakovati je, da se bo tudi ta tekma izpustila in prestavila za eno leto.
Mednarodna zveza JJIF je pred 10 dnevi organizirala video konferenco, kjer bi naj govorili tudi o SP v
Abu Dhabiju. Do te točke še prisotni niso prišli, tako da se bo konferenca nadaljevala v prihodnjih

dneh. Stališče JJEU je, da v kolikor se izvede SP, morajo vsi športniki imeti možnost tekmovati pod
istimi pogoji, kar pa bo v sedanjih okoliščinah težko.
Sprejet je bil tudi sklep na ravni JJIF, da se volilne skupščine letos ne izvedejo, kar pomeni da se
mandati predsednika JJIF in kontinentalnih zvez podaljša do naslednjega leta, ko bo mogoče
organizirati volilni skupščino.
K točki 2
V sklopu sproščanj pogojev v zvezi z epidemijo Covid – 19, so po novem omogočene vadbe
registriranih športnikov. Sprejete so bile smernice NIJZ za delovanje klubov. Nekateri klubi JJZS bodo
začeli z organizirano vadbo v prihodnjih dneh. JJZS bo oblikovala smernice za klube, ki bodo temeljila
na priporočilih NIJZ. Pomembno je, da se na dano situacijo počasi prilagodimo.
Besedo prevzame Dejan Kink in oceni, da je situacija negotova. Tekem v prihodnosti še ne bo. Kar se
treningov tiče, je najboljše povzeti pravila NIJZ. Izvedba treningov pa naj bo diskrecija klubov.
Denis Kurbus pove, da je težava, saj niso v izvedbo vpeti samo klubi pač pa tudi občine in drugi
lastniki prostorov, kjer klubi izvajajo dejavnosti. Le ti morajo imeti posluh za razkuževanja ipd. Prav
tako je prepoved izvajanja treningov v šolah. Dejstvo pa je, da zaspati ne smemo, ampak se je
potrebno situaciji prilagoditi. Enostavno ne vemo, kako dolgo bo situacija trajala. Potrebno se je
prilagodit, predvsem zaradi članstva in ohranjanja skupin. Ljudje bodo prej kot slej začeli iskati
alternative, v kolikor ne bodo meli možnosti treniranja pri nas.
Elvis Podlogar razloži, kako se bodo treningov lotili v ŠK in ŠD Sibor. Strinja se, da je potrebno začeti
delati in izkoristiti vsaj mesec dni pred počitnicami, da se ohrani članstvo in da se začne člane
pripravljati na klubsko polaganje pasov.
Anton Koželj pove, da osebno nima zadržkov pred treningi v zaprtih prostori. V tem času smo se
ljudje naučili ponovno skrbet za higieno, tako da je potrebno upoštevati te standarde in priporočila
NIJZ.
Jure Penica se strinja z povedanim. Pove, da sodeluje z Judo klubom Branik, ki je začel z treningi v
ponedeljek. Tekmovalci morajo priti oblečeni na trening. Po treningu morajo takoj zapustit dvorano,
brez tuširanja. Tako preprečujejo vsakršna srečevanja. Sicer pa trenirajo po navodilih NIJZ.
Denis Kurbus pove, da so navodila NIJZ dobra in da ne bi bilo dobro preveč omejevati klubov, saj
bodo ti lahko izvedli treninge glede na specifične možnosti.
Strinja se tudi Dejan Kink. Pove še, da bi bilo možno izvesti tudi kakšne priprave, saj PA Tacen spada
pod Policijo in najverjetneje ne pod vzgojno-izobraževalni zavod. S tem bi pomagali klubom in
tekmovalcem, ki nimajo možnosti trenirati na blazinah.
Robi Perc se strinja in bo preveril možnost izvedbe priprav v PA Tacen.
Sklep: Predsednik in generalni sekretar pripravita usmeritev JJZS glede izvajanja vadb in le to
uskladita z športnim direktorjem. Priporočila se pošlje članicam. Rok: 15.5.2020. Sklep sprejet
soglasno
K točki 3
SLOADA zahteva, da morajo vsi registrirani športniki NPŠZ starejši od 14 let (U16), naredit preverjanje
za športnike na njihovi spletni strani in pridobit certifikat. Prav tako morajo preverjanje opraviti vsi
trenerji. To mora biti pogoj za usposobljenost in pridobitev novih trenerskih licenc zahtevajo. Torej
bo natisnjena licenca bila eden izmed pogojev, da trener lahko dobil usposobljenost.
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Robert Perc predlaga, da JJZS obvesti članice o zahtevi SLOADA. Dejan Kink naj poskrbi za člane
reprezentanc, da bodo omenjeno opravili (oz. mu poslali certifikate), Ognjen Saje naj poskrbi za vse
trenerje. Rok izvedbe je najkasneje do 31.5.2020. Gradivo z več informacijami je priloženo. Glede na
to, da SLOADA pričakuje, da bo e-izobraževanje (testiranje) v takšni obliki nujen pogoj za pridobite
usposobljenosti za delo v športu, bo tudi priloga pri dokazovanju kompetenc za priznanje
usposobljenosti po novih pravilih.
Anton Koželj pove nekaj besed o Anti – doping seminarju ki sta se ga udeležila z Juretom Penico.
Oceni, da je bil to bolj pogovor o tematiki in ne strokovni seminar.
Jure Penica doda, da ima WADA certifikat, ki ga je moral opraviti pri OKS-ZŠZ. Opiše tudi potek
testiranja, pri kateri je bil prisoten.
Sklep: Pošlje se povezava klubom z navodili za izvedbo e-izobraževanja. Rok izvedbe: 31.5.2020.
Sklep sprejet soglasno.
Predsednik napove naslednjo sejo, ki bo predvidoma v roku desetih dni. Glavna točka dnevnega reda
bo usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu po novih pravilih.
Predsednik se je vsem zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 20:52 uri.

V vednost:
- članom NO JJZS
- članom IO JJZS

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
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