JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE
Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana
Tel:
+386 (0)41 578 856
Fax:
+386 (0)590 30 055
Web:
www.ju-jitsu.si
E-mail: info@ju-jitsu.si

Matična št.:
Davčna št.:
IBAN
SWIFT

5901995
SI32041217
SI56 0237-9009-2416-289
LJBASI2X

Datum: 14. 5. 2014
Številka: vg-35/2014

Članice JJZS
Člani NO

Zadeva: Zapisnik seje IO JJZS
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev Komisije za polaganje pasov
2. Seznanitev s sejo NO
3. Realizacija sklepa skupščine o spremembi sedeža
4. Rebalans proračuna
5. Poročilo sekcija šport (priprave in tekmovanja)
6. Seznanitev Police & Fire Games 2014
7. Sodelovanje z Azijsko JJ zvezo
8. Potrditev sestave Sekcije za veščino
9. Razno
Seja se prične ob 12.5.2014 ob 16:30.
Prisotnost: Robert Perc, Martin Jazbec, Benjamin Lah, Vitja Gričar, Sergej Bižal in Elvis Podlogar.
Proceduralno: Na seji so prisotni vsi člani izvršni odbor, tako je organ sklepčen. IO potrdi predlagan
dnevni red.

K točki 1
Za predsednika KPP je bil na skupščini izvoljen Srečko F. Krope. Predsednik komisije predlaga za člane
komisije:
IME
SREČKO F.

PRIIMEK
KROPE

KLUB
PKBV CELJE

ST. PASU
6. DAN

MIRAN

GRUBENŠEK

DBV IPPON SEVNICA

6. DAN

GORAZD

TOPLAK

JJK SHINTO

6. DAN

PETER

MIKLIČ

ČASTNI SVET

5. DAN

VITJA

GRIČAR

JJK SHINTO

4. DAN

MARKO

GABER

PKBV CELJE

4. DAN

ELVIS

PODLOGAR

ŠD SIBOR

4. DAN

DEJAN

KINK

DBV KATANA

3. DAN

MARTIN

HRASTNIK

JJK SHINTO

3. DAN

Sklep 1: IO je potrdil člane KPP. Soglasno.
K točki 2
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Člani nadzornega odbora v sestavi Srečko F. Krope, Stane Preskar in Sabina Predovnik so na svoji prvi
seji izvolili Sabino za predsednico NO. NO je sprejel stališče, da je bilo sodelovanje z NO doslej dobro
in si želijo, da obveščanje članov o dogodkih poteka na nespremenjen način.
Sklep 2: IO se je seznanil z NO.
K točki 3
Sekretar je na UO Ljubljana spremenil sedež JJZS, ki je sedaj na Novakovi ulici 1, 1000 Ljubljana. Vse
članice še naprej pošiljajo vso korespondenco na naslov JJZS, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško.
K točki 4
JJZS je prejela rezultate razpisov MIZŠ in FŠ. Skupaj je JJZS prejela za tekoče leto 8.929 EUR manj kot
za prejšnje leto.
PRIHODKI

EUR

ODHODKI

EUR

ČLANARINA

5.000,00

NAJEM OBJEKTOV

REGISTRACIJA

2.197,00

BIVANJE

25.000,00

PASOVI

1.500,00

PREVOZI

25.000,00

SOJENJE

700,00

3.000,00

ZAVAROVANJE

3.000,00

LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE

2.500,00

OPREMA

2.000,00

LPŠ DELOVANJE ZVEZE

5.500,00

PREHRANA

4.000,00

500,00

PRIJAVNINE

5.000,00
7.000,00

LPŠ ČLANARINA
LPŠ ČLANI

16.356,00

STROKOVNI KADER

LPŠ MLADINCI

11.731,00

POTNI STROŠKI

FŠ MLADINCI

10.082,00

MEDNARODNA DEJAVNOST

2.000,00

FŠ ČLANI

12.000,00

LICENCIRANJE/USPOSABLJANJE

2.000,00

PRENOS 2013

16.000,00

RAČUNOVODSTVO/ADMINISTRACIJA

6.000,00

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV

15.000,00

ČLANARINE

1.000,00

SKUPAJ

99.066,00

SKUPAJ

14.066,00

99.066,00

Sklep 3: IO potrdi rebalans proračuna v višini 99.066 EUR. Soglasno

K točki 5
Sekcija šport je pripravila program dela, ki je bil poslan vsem članicam. V programu so predvidene vse
aktivnosti, način delovanja sekcije in povzeta pravila financiranja. Sekcija šport je doslej realizirala:
- priprave Planica (duo in borbe), kjer je poudarek na tehnični pripravljenosti;
- enodnevne priprave za borbe in duo-sistem (Tacen, Celje, Kočevje, Globoko);
- priprave pred tekmovanjem (15.5. do 17.5.) bodo razdeljene na borbe v PA in duo v
Globokem.
Tekmovanja, ki so bila realizirana v okviru priprav:
- Andrea Rola Genova,
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ECC Robi Rajh,
ECC Pariz Open.

Sodniška komisija je na tekmovanje Paris Open delegirala dva sodnika (Ognjena Sajeta in Tadeja
Stergarja) z namenom usposabljanja s področja ne-waze. Sodnika pri opravljanju izpita nista bila
uspešna. Predsednik pove, da je bila obravnavana tema licenc na upravnem odboru JJEU, kjer je bil
sprejet sklep, da bi se opravljala ločena licenca za ne-wazo.
Predsednik sodniške komisije pove, da se bo v prihodnje potrebno bolje pripraviti že pred odhodom
na usposabljanja. Izvršni odbor ugotavlja, da je potrebno k nalogam, na katera so napoteni
tekmovalci, trenerji, sodniki ali funkcionarji, pristopiti vestno in strokovno.
Pri delegiranju tekmovalcev sta selektorja upoštevala udeležbo na pripravah in izpolnjevanje drugih
obveznosti v skladu s pravilnikom. Rezultati tekmovanja so bili objavljeni na Facebook strani. Poročilo
oddano selektorju in športnemu direktorju.
Kategorizacija za pretekla tekmovanja je bila oddana v roku ob pomoči Staneta Preskarja.
V prvi polovici leta sta predvideni še tekmovanji:
- EP za kadete in mladince v Lundu in
- EOC Bukarešta za člane.
Vsi tekmovalci na EP so že prijavljeni, organiziran prevoz in nastanitev. Vse članice so prejele seznam
reprezentance in potrdile njihovo udeležbo. Športni direktor in sekretar uredita še zavarovanje
udeležencev in prevoz z vlakom. Sekretar dopolni zalogo reprezentančnih majic za člane odprave.
Odprava za Lund je dosti manjša kot prejšnje leto za SP Bukarešto. Ocenjeni stroški so na 14.000 EUR.
Glede delegiranih tekmovalcev je edini zaplet glede ženskega duo para, kjer je prišlo do poškodbe in
drugih zadržkov ene tekmovalke. Športni direktor je preveril možnosti zamenjave, vendar pa ima
selektor zadržke glede udeležbe drugega para, ki se je najprej odločil, da ne bodo nastopale, prav
tako niso bile na tekmovanju v Mariboru. Izvršni odbor je soglasen, da se glede na okoliščine in
mnenje selektorja naredi zamenjava para. Stroške odpovedi in zamenjave karte krije matični klub.
Rok za prijavo za EOC Bukarešta je 13.5., da bi JJZS v roku oddala prijavo in naredila plačilo. Razpis
zahteva udeležbo sodnika. Interes je izrazil Marko Gaber, ki bo tako opravil tudi potrebno obnovitev
licence. Glede na pogoje razpisa in potrebno obnovitev JJZS financira stroške udeležbe. Glede na
število prijav, bo selektor po enak ključu kot za pretekla pripravljalna tekmovanja predlagal vodjo
odprave, v primeru, da se sam ne bo udeležil tekmovanja. Glede financiranja se EOC obravnava za
delegirane športnike enako kot za ostale ECC turnirje. Predsednik je v tej zvezi napisal sporočilo
sekretarki in športnem direktorju JJIF zadržke glede kazni in enakega obravnavanja tekmovanja kot
EP in SP. JJZS je pridobila ponudbe za letalske karte, vendar je organizacija prevoza v lastni režiji
tekmovalcev.
Za člane je predvidena udeležba na vse JJIF kvalifikacijskih tekmovanjih -z izjemo St. Petersburga- v
skladu z napotitvami selektorjev. St. Petersburg bi prišel v poštev le v primeru, da bi selektor presodil,
da udeležba in verjeten rezultat ključen za udeležbo na SI ali IBV.
Športni direktor predlaga, da bi se s ciljem združevanja stroškov organiziral seminar za usposabljanje
in licenciranje trenerjev ter sodnikov skupaj z enem izmed večdnevnih dogodkov reprezentance.
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Sklep 4: IO se je seznanil s preteklimi aktivnostmi sekcije šport in potrdil načrtovane aktivnosti v
skladu s programom. Soglasno.
K točki 6
Evropske policijsko-gasilske igre bodo letos v Bruslju. 15.6.2014 je predvideno tekmovanje v ju-jitsu.
Pravico udeležbe imajo policija, vojska in varnostne službe. Imamo informacijo, da policija ne bo
financirala udeležbe. Predsednik je predlagal, da bi si direktor sekcije ogledal tekmovanje in pripravil
priporočilo za v prihodnje. Elvis Podlogar se iger ne more udeležiti, ker je zaseden. Tako je zaključek,
da se v letošnjem letu predstavnik JJZS ne bo udeležil iger.

K točki 7
Predsednik se je na povabilo Azijske ju-jitsu zveze udeležil mednarodnega tekmovanja v brazilskem
jiu-jitsu v Abu Dabiju. Več informacij je dostopnih na strani www.uaejj.com. Organiziranih je bilo več
sestankov o sodelovanju med organizacijo BJJ in JJIF ter azijsko in evropsko zvezo. Na osnovi vse
tesnejšega sodelovanja je očitna tendenca za poenotenje pravil med BJJ in JJIF. Tako je v kratkem
času pričakovati ponovno spremembo pravil v ne-wazi. Sicer pa je tudi objavljena nova verzija pravil,
ki je združena z ostalimi pravilih.
Predmet sestankov je bilo tesnejše sodelovanje med azijsko in evropsko zvezo. Cilj sodelovanja v
dveh letih so skupne evro-azijske igre, ki bi štele kot kvalifikacijsko tekmovanje. Predsednik je imel
tudi sestanek s Šejkom Mohamedom bin Zajed Al Nahjanom, ki ima tesne povezave v MOK, kar je
izhodišče za dogovore o priznanju ju-jitsa v MOK. Ocena je, da bi skozi sodelovanje z azijsko zvezo
lažje pridobili sponzorje za organizacije dogodkov v Evropi.
K točki 8
Sklep 5: Izvršni odbor potrdi člane sekcije za veščino v sestavi: Elvis Podlogar, dr. Tomo Čas,
Vladimir Ilič, Peter Miklič in Branko Vinkovič. Sklep sprejet soglasno.
K točki 9
9.1 Stroški sojenja
Obrazložitev glede plačil stroškov za sojenje. Letos smo naredili izjemo pri plačilu stroškov za sojenje
za organizatorje DP v borbah, saj JJZS ni pridobila organizatorjev. Ostalim organizatorjem tekmovanj
so bili obračunani stroški v skladu s cenikom. Pri obračunu stroškov sojenja pri ECC Robi Rajh smo
upoštevali stroške organizatorja za nastanitev sodnikov. Predsednik sodniške komisije pri napotitvi
sodnikov upošteva oddaljenost in razpoložljivost domačih sodnikov, da so stroški čim manjši.
9.2 Delovanje sekcije za veščino
Sekcija za veščino je bila aktivna na področju promocije ju-jitsa. Direktor sekcije za veščino je poslal
razpis za sestavo demonstracijske skupine. Edini odgovor je prejel od DBV Katane, ki je odgovorila, da
bo lahko pričela s sodelovanjem v drugi polovici leta. Sekcija za veščino se je udeležila izbora za Miss
Slovenije, kjer je kandidatka v sodelovanju s člani ŠD Sibor predstavila ju-jitsu. Prav tako se je sekcija
na povabilo ene izmed ljubljanskih osnovnih šol udeležila predstavitve ju-jitsa. Generalni sekretar še
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ni objavil fotografij na Facebooku, kjer do vzpostavitve internetne strani JJZS objavlja sporočila za
javnost.
14.6.2014 organizira JK Sankaku pokalno tekmovanje, na katerega je bila JJZS povabljena, da
predstavi ju-jitsu. Organizacijska težava je, da so v tem terminu člani na dveh tekmovanjih, in sicer
EOC Bukarešta in mednarodni turnir Banja Luka. V tej zvezi se kontaktira DBV Katana glede udeležbe
kadetskega duo-para. V kolikor se ugotovi, da ne moremo zagotoviti kakovostne predstavitve, se
direktor za veščino pravočasno zahvali za povabilo in opraviči odsotnost.
Podpre se predlog, da se ju-jitsu za varnostne organe predstavi na tekmovanju Slovenija Open v
Brežicah. Organizatorja se povabi, da predvidi ustrezen termin v času poteka tekmovanja.

Seja je zaključena ob 18:35.

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

