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Članice JJZS
Člani organov in komisij JJZS
Zadeva: Vabilo na 2. redno sejo skupščine JJZS in licenciranje strokovnega kadra
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na 2. redno letno skupščino JJZS v letu 2020, ki bo potekala v obliki
videokonference, v soboto, 12.12.2020, z začetkom ob 9.00 uri.
Predlagan dnevni red:
I. del: izvedba skupščine (formalni del)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti;
Imenovanje delovnega predsedstva;
Sprejem dnevnega reda;
Aktualne informacije JJIF/JJEU, spremembe pravil, izvajanje letnega koledarja, poslovanje;
Koledar tekmovanj 2021;
Sprejem okvirnega programa dela reprezentanc v letu 2021;
Sprejem proračuna zveze za leto 2021;
Pobude in predlogi;

II. del: licenciranje strokovnega kadra po programu v prilogi.
OPOZORILO: prvi del (skupščina) je sestavni del licenciranja, zato je prisotnost obvezna od 9.00 ure
naprej.
Za vse dodatne informacije vam je na razpolago generalni sekretar na elektronskem naslovu
denis.kurbus@ju-jitsu.si ali telefonski številki 040-472-076.
Za sodelovanje potrebujete računalnik z dostopom do interneta, spletno kamero in mikrofon.

Priloga: - razpis licenciranja
S spoštovanjem,

Robert Perc
Predsednik JJZS

RAZPIS LICENCIRANJA STROKOVNEGA KADRA 12.12.2020
Ju-jitsu zveza Slovenije v skladu z letnim programom dela in na podlagi 14. a člena Statuta JJZS
razpisuje redno licenciranje strokovno izobraženega in strokovno usposobljenega kadra v ju-jitsu zvezi
Slovenije.

Kdaj in kje
V soboto, 12.12.2020, z začetkom ob 9.00 uri in predvidenim zaključkom ob 14.00 uri.
Licenciranje bo potekalo v virtualni obliki v obliki videokonference.
Ob aktivnem sodelovanju prisotnih je mogoče, da se bodo vsebine izčrpale pred 14.00 uro.

Namen
Pridobiti nova znanja na področju izvajanja programa športnih tekmovanj v letu 2021,
usposabljanja strokovnega kadra

Pridobljene kompetence
Kandidat pozna aktualna pravila za izvedbo in udeležbo na domačih in mednarodnih
tekmovanjih v vseh pojavnih oblikah športne panoge; kandidat pozna nova pravila registracij
in kategorizacij in medsebojne obveznosti med klubom in tekmovalcem ter vsebine programa
usposabljanja strokovnih delavcev v ju-jitsu.

Komu je licenciranje namenjeno
Strokovno izobraženem in strokovno usposobljenim delavcem, ki želijo obnoviti ali pridobiti
veljavno licenco za strokovno delo v ju-jitsu. V skladu s 14.a členom Statuta in Pravilnikom o
licenciranju strokovnih kadrov v ju-jitsu licenca velja 2 leti.
Aktualni seznam veljavnih licenc je objavljen na spletni strani JJZS, www.ju-jitsu.si, v rubriki
Zveza – Trenerji.
Pozor: licenciranje je namenjeno tudi strokovno usposobljenim športnim delavcem stare
stopnje I zaradi priznanja kompetenc za pridobitev nove usposobljenosti za delo v športu.
Četudi bodo v mesecu decembru ali januarju pridobili novo usposobljenost, brez licence ne
bodo mogli izvajati strokovnega dela v športu.

Vsebina in urnik
9:00

Predstavitev aktivnosti JJZS v letu 2021 in vpliv epidemije na ju-jitsu skupnost.

11:00 Predstavitev potrjenega programa usposabljanja »športno treniranje, JU - JITSU, 1.
stopnja« in »športno treniranje, JU - JITSU, 1. stopnja«
Spremembe JJIF pravil;
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Spremembe TTK pravilnika: nov Pravilnik o tekmovanjih, nov Pravilnik o registraciji;
nova aplikacija za registracije in kategorizacije ŠportSI360;
Spremembe pravil duo otroci;
14.00 Povzetek in zaključek

Pogoj za dokončanje
Prisotnost pri izvedbi vsebin programa licenciranja od začetka do konca in aktivno
sodelovanje. Licenca velja dve leti.
V skladu s 7. členom Pravilna o licenciranju strokovnih kadrov v ju-jitsu, JJZS
posameznikom, ki imajo ustrezno izobrazbo oziroma strokovno usposobljenost in so
uspešno dokončali program, izda potrdilo o licenci. Veljavnost licenc se objavi na spletni
strani zveze.

Prijava
Obvezna je predhodna e-registracija na povezavi:
https://zoom.us/meeting/register/tJwscOigqDIiHtIAfVveZdEl9v3KxGzp6IGh

Prijavijo se lahko kandidati iz članic JJZS s poravnanimi obveznostmi do zveze.

Rok prijave
Petek, 11.12.2020, do 17.00 ure.

Prijavnina
V skladu s cenikom JJZS je cena licenciranja 72,00 EUR po osebi (DDV je že vključen v
ceno).

Način plačila
Po izstavljenem računu klubu iz katerega prihaja kandidat. Poravnane obveznosti so pogoj
za izdajo potrdila.

3

