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1. Predstavitev organov 

1.1. Izvršni odbor JJZS 

 
Predsednik JJZS:   Robert Perc 
Podpredsednik JJZS:  mag. Martin Jazbec 
Generalni sekretar:  Vitja Gričar 
Športni direktor:  Sergej Bižal 
Direktor za veščino:  Elvis Podlogar 
Predstavnik tekmovalcev: Benjamin Lah  

 

1.2.  Nadzorni odbor 

Predsednica:  Sabina Predovnik 
Člani:   Stanislav Preskar in mag. Srečko F. Krope 

 

1.3.  Disciplinska komisija 

Predsednik:  Dejan Kink 
Člani:   Andrej Cešek, Tamara Strnad, Milan Borko, Mišo Radovančevič in Uroš Bučan 

 

1.4. Sekcija šport 

Športni direktor: Sergej Bižal 
Selektor za borbe: Gorazd Toplak 
Selektor za duo: Dejan Kink 
Registracije:  Danilo Steinman 
Kategorizacije:  Stane Preskar 

 

1.5. Sekcija veščina 

Direktor:  Elvis Podlogar 
Člani:    Vladimir Ilič, dr. Tomo Čas, Gorazd Toplak, Peter Miklič, Branko Vinkovič 
 

1.6. Komisija za polaganje pasov 

Predsednik:   dr. Srečko F. Krope 
Člani: Peter Miklič, Vitja Gričar, Gorazd Toplak, Martin Hrastnik, Marko Gaber,  

Miran Grubenšek, Dejan Kink, Elvis Podlogar 
 

1.7. Komisija za usposabljanje in licenciranje 

Predsednik:   Marko Šikonja 
Člani:   Tomislav Stankovič, Marta Ivanušič 
 

1.8. Zdravstvena in anti-doping komisija 

Predsednica:  Gabrijela Pirc 
Član:   Anton Koželj in Andreja Jakše 
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1.9. Sodniška komisija 

Predsednik:   mag. Martin Jazbec 
Člani:   sodniški zbor 
 

2. Dejavnost organov 
 

2.1 Skupščina 

JJZS je v skladu s statutom izvedla dve redni seji skupščine, ki sta bili 22.3.2016 in 17.12.2016 .  
 
Skupščina 22.3.2016 je sprejela naslednje sklepe:  
 

Sklep 1: Skupščina je sklepčna in lahko prične z delom.  

Sklep 2: Potrdi se delovno predsedstvo v predlagani sestavi.  

Sklep 3: Potrdi se dnevni red, kot je bil predlagan. Predlogi za dopolnitev dnevnega reda se 
obravnavajo pod točko razno.  

Sklep 4: Sprejme se zapisnik zadnje seje skupščine z dne 29.12.2015. Soglasno.  

Sklep 5: Sprejme se poročilo Nadzornega odbora.  

Sklep 6: Sprejme se poročilo o delu JJZS in poslovno poročilo za 2015. 

Sklep 7: Izvede se odpis terjatev izpred leta 2011. 

Sklep 8: Potrdi se zapisnik inventurne komisije in odpiše prenosno platno iz osnovnih sredstev.  

Sklep 9: Pošlje se opomin pred izvršbo ŠD Olimpija Ljubljana in KBV Komenda, če se v roku ne 
odzovejo se sproži postopek izvršbe. 

Sklep 10: Janu Zupančiči se podeli 1. kyu pod izrednimi pogoji.  

Sklep 11: JJZS izreka podporo selektorju Gorazda Toplaka in ima popolno zaupanje v njegovo delo.  

Sklep 12: Priporočilo, da klubu seznanijo člane, da so na spletni strani dostopna pravila delovanja 
zveze in ostale informacije.  

Sklep 13: Skupščina podpira spodbudo za razvoj ne-waze v JJZS in sodelovanje na tem področju. 

 

2.2 Izvršni odbor JJZS 

 

Izvršni odbor je v letu 2016 imel 10 rednih in dopisnih sej Izvršni odbor je spremljal redno operativno 
delo JJZS.  
 
Dopisna seja, 28.1.2016  

Sklep: Registracija tekmovalcev U8, U10 in U12 za vse tekmovalne discipline JJZS znaša 1 EUR. 
Registracija U15 in starejših tekmovalcev za vse discipline zanaša 10 EUR z DDV. Pri registraciji se 
upošteva letnik rojstva tekmovalca. 

 

Redna seja, 22.1.2016 

Sklep 1: Izvršni odbor je sklepčen.  
Sklep 2: Potrdi se dnevni red 
Sklep 3: Predvideni termin seje skupščine je 22. 3. 2016.  
Sklep 4: Izvršni odbor se je seznanil s predvideno sestavo reprezentance in potekom priprav pred 
odhodom na MSP Madrid.  
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Sklep 5: Predsednik bo prisostvoval seji Upravnega odbora JJEU in predstavil nekatere argumente, ki 
smo jih obravnavali v JJZS. Po seji bo seznanil članice JJZS o stališču evropske zveze o tem vprašanju.  
Sklep 6: Prijavnina za duo-sistem znaša 20 EUR. Ker je že objavljen razpis za tekmovanje v Ribnici, 
prijavnina začne veljati z 22.2.2015.  
Sklep 7: Izvršni odbor se je seznanil s stanjem registracij in poziva klube za dosledno in pravočasno 
odstopanje podatkov.  
Sklep 8: Izvede se plačilo za delo strokovnih sodelavcev za registracije in kategorizacije.  
Sklep 9: JJZS prioritetno podpre projekt dodatne opreme v športni dvorani KŠTM Sevnica. Generalni 
sekretar pripravi odgovor. 
Sklep 10: Izvršni odbor se je seznanil s potekom tekmovanj v skladu s koledarjem.  
Sklep 11: Za izdelavo kravate JJZS se izbere predlog z belim logotipom desno spodaj.  
Sklep 12: Za potrebe nadgradnja znanja in sojenje v ne-wazi izvršni odbor sprejme sklep o napotitvi 
sodnika na ECC Pariz Open. Predsednik sodniške komisije bo izbral sodnika.  

 

Dopisna seja, 26.2.2016  
Sklep 1: Potrdi se dnevni red. 
Sklep 2: Izvršni odbor sprejme predlog proračuna Ju-jitsu zveze Slovenije za 2016. 
Sklep 3: Izvršni odbor potrdi finančni načrt programov mladinske in članske reprezentance.  
Sklep 4: Izvršni odbor pripravi rebalans k proračunu, ko bodo znana pridobljena sredstva iz naslova 
javnih razpisov in s tem seznani skupščino. 
 
Dopisna seja, 30.3.2016  
Sklep 1: Izvršni odbor JJZS podpira kandidaturo predsednik JJZS, Roberta Perca za predsednika 
Evropske ju-jitsu zveze. 
Sklep 2: JJK ADK Maribor se oprosti plačila stroškov za sodnike, za katere organizator poskrbi za 
nočitev. JJZS pokrije stroške prevoza za avstrijskega sodnika za ne-wazo.  
 
Redna seja, 3.5.2016 
Sklep 1: Seja izvršnega odbora JJZS je sklepčna. Sprejme se dnevni red. Ostale predlagane točke 
dnevnega reda se obravnavajo pod točko razno.  
Sklep 2: Izvršni odbor se je seznanil s poročilo predsednika o poteku skupščine JJIF.  
Sklep 3: Izvršni odbor sprejme spoštovanje pogojev in določil, ki jih vključuje izjava JJIF. Generalni 
sekretar pripravi odgovor.  
Sklep 4: Izvršni odbor JJZS EOC obravnava enako kot EP in temu ustrezno imajo tekmovalci tudi enake 
pravice in obveznosti. EOC je bil predviden v finančnem načrtu JJZS, ki je bil podlaga za dodelitev 
sredstev, tako gre za namensko porabo. Izvršni odbor je potrdil načrt odprave reprezentance, ki 
potuje skupaj z letalom v Bruselj, z vlakom ali kombiniranimi vozili do Genta in je nastanjena v 
predvidenem Hotelu Intercontinental.  
Sklep 5: Potrjena je sestava reprezentance kot jo je predlagal selektor. Z ekipo potujeta tudi sodnika 
Sergej Bižal in Tadej Stergar ter Gabi Pirc, ki bo prevzela zdravstveno oskrb tekmovalcev.  
Sklep 6: Izvršni odbor predlaga, da klubi v novem roku za prijave za priprave v Hachnu pošljejo 
seznam članov, ki se bodo udeležili prijav. Izvršni odbor bo sprejel sklep o sofinanciranju priprav, na 
osnovi prispelih prijav v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.  
Sklep 7:. Izvršni odbor meni, da ima selektor polna pooblastila, da odloča o izboru reprezentance. 
Selektorju je v tej zvezi tudi bila izražena vsa podpora na skupščini. 
Sklep 8: Izvršni odbor se je seznanil z realizacijo sklepov. Ko bo imel informaciji za oba kluba bo 
sprejel odločitev o nadaljnjem ukrepanju.  
Sklep 9: JJZS prenese poslovni račun na Banko Koper. Predsednik in sekretar izpeljeta prenos. 
Sklep 10: Sekretar pridobi ponudbo druge zavarovalnice za zavarovanje za tujino in se sklene 
zavarovanje pod ugodnejšimi pogoji.  
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Sklep 11: Pripravi se avtorska pogodba za Nevena Šroka za izdelavo spletne strani v vrednosti 350 
EUR.  
 
Dopisna seja, 27.5.2016 
Sklep 1: Delegat na skupščini bo Sergej Bižal, športni direktor. Predsednik mu pripravi pooblastilo. 
Sklep 2: Izvršni odbor se je seznanil s spremembami in organizacijo odprave za EOC Gent.  
Sklep 3: Stroške prevoza vsi udeleženci krijejo sami. JJZS članom reprezentance v skladu s pravili krije 
stroške nastanitve in priprav, kot sledi: 

- 100% Toplak, Lah, Marolt 
- 50% Simčič I., Simčič N., Puhek, Kovač, Pelc, Celcer 
- samoplačniki: Klun, Ilc, Divjak.  

Sklep 4:JJZS se bo udeležila dogodka Čarobni dan pod enakimi pogoji kot v preteklih letih. Udeleženci 
dogodka otrokom iz socialno ogroženih družin, ki jih izbere organizator, se lahko brezplačno 
priključijo vadbi ju-jitsa v članicah JJZS.  
Sklep 5: IO JJZS se je seznanil z realizacijo koledarja in programa dela reprezentance.   
Sklep 6: IO JJZS je potrdil dinamiko plačil izdatkov.  
 
Dopisna seja, 8.7.2016  
Sklep 1: Z Vitjo Gričarjem se sklene delovno razmerje pod pogoji in za čas, kot ga določajo razpisni 
pogoji Razvoj kadrov v športu, pogodbo o zaposlitvi in aneksom k pogodbi.  
Sklep 2: JJZS podpiše konzorcijsko pogodbo OKS za sodelovanje na razpisu Razvoj kadrov 2016-2020, 
ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo in šport.  
 
Dopisna seja, 30.8.2016  
Sklep 1: Izvršni odbor je sklepčen.  
Sklep 2: Potrdi se dnevni red. 
Sklep 3: V odpravi reprezentance sodelujejo 3 trenerji 3 sodniki, 11 borcev, 8 duašev, 1 zdravstvenik, 
skupno 26 udeležencev.  
Sklep 4: JJZS bo poskrbela za prevoz, nastanitev in zavarovanje tekmovalcev za EP. Za vse ostale 
tekmovalce, ki bodo tekmovalni na German Open, bo JJZS opravila navedene storitve za klube, ki 
bodo prijavili v roku do 1.9.2016.  
Sklep 5: Športni direktor je predstavil seznam reprezentance, ki ga je pripravil selektor. Izvršni odbor 
je odgovoren za izvajanje finančnih pravic in obveznosti, ki jih imajo tekmovalci, zato se 
sofinanciranje članov reprezentance (Vid Celinšek, Špela Pistotnik, Vid Belič, Iva Posedel), ki imajo 
prisotnost manjšo od 50% zmanjša na 25% stroškov.  
Sklep 6: Izvršni odbor ocenjuje, da trenutno ne more zagotoviti finančnih sredstev do konca leta 
2016, ki bi zagotovila izvedbo projekta. Podpiramo organizacijo EP v BiH, zveza jim ponudi kadrovsko 
in logistično pomoč, v kolikor krijejo stroške pomoči.  
 
Dopisna seja, 17.10.2016 
Sklep 1: JJZS poda vlogo za uvrstitev Tima Toplaka na prednostno listo.  
Sklep 2: Potrdi se odprava reprezentance na SP, v kateri sodeluje 5 tekmovalcev v borbah, ženski duo 
par, oba selektorja in sodnik Martin Jazbec. Odprava bo potekala z letalom in nastanitvijo v uradnem 
hotelu.  
 
Redna seja, 23.11.2016 
Sklep 1: Izvršni odbor je sklepčen.  
Sklep 2: Potrdi se dnevni red. 
Sklep 3: IO potrdi odpravo organizacijo reprezentance na SP.  
Sklep 4: IO se je seznanil s finančnim poslovanjem JJZS. Po SP bo JJZS podala iskala možnosti za 
dodatne vire financiranja za realizacijo programa 2017.  



 

7 
 

Sklep 5: IO se je seznanil in podprl koledar aktivnosti. IO poziva vse članice JJZS, da pošljejo predloge 
za organizacijo tekmovanj, da lahko na skupščini potrdimo koledar v dopolnjeni obliki.  
Sklep 6: IO se je seznanil s potekom usposabljanja in licenciranja.  
Sklep 7: IO sklicuje II. sejo letne skupščine JJZS, ki bo v prostorih Policijske akademije, v 
soboto17.12.2016 ob 14.00.  
 
 
10Predsednik je bil aktiven na področju mednarodne dejavnosti in je bil izvoljen za predsednika JJEU 
in imenovan za podpredsednika JJIF. Skladno temu se je predsednik udeležil seje skupščine JJIF v Abu 
Dabiju, skupščine JJEU v Gentu, skupščine JJIF v Vietnamu in rednih sej JJEU. 
 
Generalni sekretar je skrbel za:  

- finančno poslovanje JJZS; 
- koordinacijo dela organov JJZS; 
- nabavo materialnih sredstev; 
- organizacijo in izvedbo dogodkov JJZS in reprezentance; 
- podporo delovanja članic JJZS. 

 

2.3 Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor je imel redno sejo 14.3.2016. Na seji je bil opravljen pregled poslovanja za leto 2016. 
Nadzorni odbor je zahteval, da se sproti seznanja z delovanjem organov, tako so prejemali vabila na 
seje izvršnega odbora in poročila sej ter bili sproti seznanjeni o drugih posebnostih. Predsednik je v 
letu 2016 sklical dve razširjeni seji izvršnega odbora, kjer so bili povabljeni tudi člani nadzornega 
odbora. Na eni seji je prisostvoval Stane Preskar, na drugi seji v mesecu novembru pa je bilo 
predvideno, da se bo seje udeležila predsednica Sabina Predovnik, vendar je svojo prisotnost zaradi 
neodložljivih obveznosti opravičila.  
 

2.4 Disciplinska komisija 

Disciplinska komisija v letu 2015 ni obravnavala disciplinskih predlogov.  
 

2.5 Sekcija šport 

Sekcija veščina je v letu 2016 v sodelovanju s klubi skrbela za izvedbo: 
- 3 pokalnih tekmovanj v tehnikah; 
- 3 pokalna tekmovanj v duo-sistemu – v sklopu pokalnih tekmovanj je bilo izvedeno tudi 

državno prvenstvo v duo-sistemu za vse starostne kategorije; 
- 3 pokalna tekmovanja v kategorijah do U15;  
- skupni super pokal v vseh treh disciplinah;  
- državni prvenstvi v ju-jitsu borbah in ne-wazi; 
- mednarodni turnir Robi Rajh v Mariboru. 

 
Člani reprezentance so se udeležili naslednjih mednarodnih tekmovanj:  

- Mladinsko svetovno prvenstvo Madrid;  
- Kadetsko evropsko prvenstvo Gelsenkirchen;  
- Odprto evropsko prvenstvo za člane Gent in 
- Svetovno prvenstvo za člane Vroclav.  
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Odprava reprezentance se je avgusta udeležila priprav JJEU v Hachnu v Nemčiji; prav tako so bili 
predlagani tekmovalci reprezentance za udeležbo na več mednarodnih tekmovanjih (ECC Paris, MT 
Dutch Open, MT Aleksinac, MT Temerin…). 
 
Najvidnejše uvrstitve:  
 

- SVETOVNO PRVENSTVO, VROCLAV 

o 1. mesto, Benjamin Lah, borbe 

o 3. mesto, Sara Besal in Patricija Delač, duo-sistem.  

- ODPRTO EVROPSKO PRVENSTVO, GENT 

o 2. mesto, evropski podprvak, Tim Toplak, borbe 

o 3. mesto, Benjamin Lah, borbe 

- SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO, MADRID 

o brez uvrstitev za medalje   

- EVROPSKO KADETSKO PRVENSTVO, GELSENKIRCHEN 

o 1. mesto (evropska prvakinja), Eva Puhek, borbe 

o 2. mesto, Anton Ambrožič in Tina Pelc, duo-mešani pari 

o 3. mesto, Jasmina Kovač, borbe 

- EUROPEAN CHALLENGE CUP – PARIZ OPEN 

o 1. mesto, Benjamin Lah, borbe 

o 2. mesto, Tim Toplak, borbe 

- JJIF RANKING TOURNAMENT – GERMAN OPEN 

o 2. mesto, Tim Toplak, borbe 

 

Izveden so bile naslednje reprezentančne priprave: 
 

IME IN PRIIMEK KRAJ DISCIPLINA OD DO TRENINGI PS 

Gorazd Toplak Tacen borbe 30.1.2016   2 1 

Gorazd Toplak Tacen borbe 19.2.2016 21.2.2016 6 1 

Dejan Kink Globoko duo 26.2.2016 28.2.2016 5   

Gorazd Toplak Tacen borbe 11.3.2016 13.3.2016 6 1 

Gorazd Toplak Tacen borbe 26.5.2016 28.5.2016 6 1 

Elvis Podlogar Kočevje duo 12.8.2016 15.8.2016 8   

Gorazd Toplak Tacen borbe 13.8.2016   2 1 

Roman Predanič Gornji Grad duo 28.8.2016   2 1 

Elvis Podlogar Kočevje duo 3.9.2016   2   

Gorazd Toplak Tacen borbe 3.9.2016   2 1 

Gorazd Toplak Tacen borbe 8.9.2016 10.9.2016 5 1 

Dejan Kink Planica duo 9.9.2016 11.9.2016 6 1 

Gorazd Toplak Tacen borbe 29.10.2016   2 1 

Gorazd Toplak Tacen borbe 15.11.2016 17.11.2016 6 1 

 
V letu 2016 so bile dopolnjene reprezentančne trenerke Ju-sports in temno modre majice. Drugih 
večjih nabav ni bilo.  
 
Sekcija za veščino je redno izvajala vnos podatkov za registracijo in kategorizacijo tekmovalcev.  
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2.6 Sekcija za veščino 

 

Sekcija za veščino je sodelovala na več predstavitvah ju-jitsa. Izvedena je bila večja predstavitev ju-
jitsa na Ribniškem sejmu. Sekcija je organizirala snemaje za Svet na kanalu A.  
 

2.7 Komisija za polaganje pasov 

Predsednik komisije je sklical redno sejo komisije, ki je bila 7.12.2016 v Celju. Zapisnik seje je bil 
poslan vsem članicam. Obravnavane so bile aktivnosti za 2017, predlogi za izredna napredovanja in 
predlog Častnega sveta.  Komisija je organizirala dva izpita za višje pasove:  

 24.1.2016 v prostorih KBV Fudoshin (2 kandidata sta bila neuspešna, 9 kandidatov je bilo 
uspešnih);  

 3.7.2016 v prostorih Policijske akademije v Ljubljani (4 kandidati so bili neuspešni);Generalni 
sekretar je za komisijo vršil vnose pasov v evidenco pasov pri JJZS in sproti opozarjal na 
neskladnosti s pravilnikom, o čemer je obveščal predsednika komisije.  

 

2.8 Komisija za usposabljanje in licenciranje 

 
Komisija za usposabljanje in licenciranje je izvedla dve licenciranji, in sicer 3.7. in 17.12. Prav tako je 
komisija organizirala usposabljanje za trener 1. V sodelovanju s sodniško komisijo pa je bilo 6.11.2016 
izvedeno tudi usposabljanje za sodnike trenerje za tehnike.  
 

2.9 Zdravniška in anti-doping komisija 

 
Komisija je delovala na področju zdravstvene oskrbe reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih. 
  
Na tekmovanjih so organizatorji dolžni poskrbeti za zdravstveno oskrbo tekmovalcev. Komisija 
predlaga, da se jih odstopajo podatki o poškodbah ob zaključku tekmovanja (slednje se beleži v 
poročilu delegata).  
 

2.10 Sodniška komisija 

Sodniška komisija je delegirala sodnike na domača in mednarodna tekmovanja. Na EOC Gent sta 
sodnika Sergej Bižal in Tadej Sterga pridobila sodniško licenco Svetovni B sodnik.  

 

V sodelovanju s komisijo za usposabljanje je bilo izvedeno usposabljanje za sojenje v tehnikah.  

 

Sodniška komisija je pripravila predlog sprememb sojenja v duo-sistemu za otroke.  

 
 
Pripravil: Vitja Gričar, generalni sekretar 

 
 

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


