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Zadeva: Zapisnik prve redne seje skupščine v 2015
Izvršni odbor JJZS je na osnovi 23. člena Statuta na seji 25. 2. 2015 sklical redno sejo skupščine, ki je
bila 26. 3. 2015 ob 17.00 uri v prostorih Hale Tivoli (Boljkova soba), Celovška 25, 1000 Ljubljana.
Predlagan dnevni red seje:
1. ugotavljanje sklepčnosti,
2. izvolitev delovnega predsedstva,
3. potrditev dnevnega reda,
4. pregled zapisnika zadnje skupščine,
5. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora;
6. obravnava in sprejem poročil delovnih teles in sekcij ter poslovnega poročila za leto 2014;
7. izstop članic;
8. izredna napredovanja;
9. razno.
K točki 1
Prisotni: Robert Perc, predsednik JJZS; Martin Jazbec, podpredsednik JJZS; Srečko F. Krope, član NO,
PKBV Celje; Sergej Bižal, športni direktor; Miran Grubenšek, DBV Ippon Sevnica; Roman Kump, DBV
Ippon Sevnica; Elvis Podlogar, direktor za veščino, ŠD Sibor, ŠK Sibor; Marko Šikonja, ŠD Ninja;
Damjan Žerjav, DBV Katana; Milan Borko, JJK ADK Maribor; Vitja Gričar, generalni sekretar, JJK
Shinto; Miran Vrbanić, ŠD Nikan; Uroš Bučan, ŠD Nikan; Peter Miklič, Častni svet – Svet mojstrov;
Mija Aleksić, JJK ADK Maribor.
Generalni sekretar ni prejel opravičil za odsotnost.
Predsednik ugotovi, da na seji ni prisotna polovica članic, zato se pričetek seje prestavi za 15. minut.
Sklep 1: Na skupščini je prisotnih 9 članic z volilno pravico. Seja se prične ob 17:15. V skladu s 24.
členom Statuta je za sklepčnost potrebna 1/3 članic. Predsednik ugotavlja, da je skupščina
sklepčna.
K točki 2
Generalni sekretar predlaga naslednje delovno predsedstvo:
1. delovni predsednik: Robert Perc,
2. član: Martin Jazbec,
3. član: Srečko F. Krope,
4. overitelj zapisnika: Sergej Bižal,
5. overitelj zapisnika: Miran Grubenšek,
6. zapisnikar: Vitja Gričar.
Sklep 2: Delovno predsedstvo je soglasno sprejeto v predlagani sestavi.
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K točki 3
Predsednik ŠD/ŠK Sibor predlaga, da se točka dnevnega reda, ki obravnava izredna napredovanje
prestavi naprej.
Sklep 3: Točka 8 se prestavi na točko 6. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo. Potrdi se
dnevni red.
K točki 4
Generalni sekretar prebere sklepe zadnje skupščine JJZS. Vsi sklepi so realizirani. Prisotni nimajo
pripomb.
Sklep 4: Sprejem se zapisnik zadnje seje skupščine JJZS.
K točki 5
Poročilo NO je predstavil član NO, Srečko F. Krope. Nadzorni odbor je imel na razpolago za pregled
vso dokumentacijo JJZS. Dokumentacija je bila pregledana na preskok. Nekoliko podrobneje je bil
pregledan fascikel za potne naloge in zapisnik inventurne komisije. Pri pregledu dokumentacije ni bilo
ugotovljenih posebnosti. Nadzorni odbor se ni ukvarjal z drugimi vprašanji, ki se nanašajo na
sodelovanje članic pri vodenju zveze in izvajanje aktivnosti, medtem ko ugotavlja, da je
administrativno in finančno poslovanje pregledno urejeno. Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Zapisnik seje nadzornega odbora je bil poslan članicam v gradivo za sejo.
Predsednik JJZS povzame inventurni pregled, kjer sicer letos ni nikakršnih odpisov. Pričakujemo pa
določene odpise v naslednjem letu. Predsednik preda besedo prisotnim v zvezi s poročilom
nadzornega odbora.
Sklep 5: Sprejme se poročilo nadzornega odbora za leto 2014.
K točki 6
Komisija za polaganje pasov je prejela predloge za izredna napredovanja. Izredna napredovanja se
nanašajo na tekmovalce, trenerje in sodnike. Predlogi so bili prejeti v zadnjih 14 dneh, zato se
komisija v tem vprašanju ni sestala in je bilo vprašanje obravnavano dopisno. Komisija bo premislila o
roku za oddajo vlog pred skupščino.
Skupaj je bilo 15 predlogov. Komisija predloge zbere in ovrednoti, skupščina pa odloča o
predstavljenih predlogih. Ugotovitve komisije, ki jih je pripravil predsednik KPP skupaj z generalnim
sekretarjem so v gradivu za skupščino. Za vsakega predlagana kandidata je v tabeli razvidno izpolnjeni
pogoji v skladu s pravilnikom.
Povedati je potrebno, da je KPP pred časom prejela predloge Častnega sveta, ki ne sodijo v obstoječa
določila pravilnika in se bo komisija do njih opredelila na ločenih seji komisije in pripravila predloge za
naslednjo sejo skupščine.
Predsednik KPP povzame poročilo komisije po sklopih izrednih napredovanj za tekmovalce za šolske
pasove, mojstrske pasove, za trenerje in na koncu za sodnike.
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Predsednik preda poročilo komisije v razpravo.
Miran Grubenšek opozori na prenašanje zaslug za rezultate med trenerji v klubih. Predlaga, da bi se
vzpostavila evidenca, ki bi preprečevala zlorabe. Milan Borko izpostavi, da se trenutni pravilnik ne
opredeljuje do ligaških tekmovanj, kot je Jadranska liga. Sergej Bižal doda, da tudi v tem primeru so
ekipe lahko sestavljene iz tekmovalcev več klubov, zato ni rešeno vprašanje priznavanja rezultatov.
Elvis Podlogar izpostavi, da so določena neskladja med pravilnikom in drugimi akti, na katere se
nanaša, kar vnaša negotovost, ki jo je potrebno odpraviti. Peter Miklič ocenjuje, da bi morala komisija
pred sejo skupščine razrešiti vse dileme, da se vprašanja ne pojavljajo na sami skupščini.
Sklep 6: Skupščina podeli naslednje stopnje pasov za izredna napredovanja za tekmovalne
rezultate:
- Krištof Strnad, 1. kyu;
- Patricija Delač, 1. kyu;
- Anja Laznik, 1. dan;
- Sara Besal, 1. dan;
- Tim Toplak, 1. dan.
Ostali kandidati ne izpolnjujejo enega ali več pogojev.
Sklep 7: Skupščina podeli naslednje stopnje pasov za izredna napredovanja za trenerske rezultate:
- Dejan Kink, 4. dan;
- Gorazd Toplak, 7. dan.
Kandidat Ambrožič ne izpolnjuje časovnega pogoja in nima ustrezne stopnje usposobljenosti;
kandidat Kelc ne izpolnjuje časovnega pogoja.
Sklep 8. Skupščina podeli naslednje stopnje pasov za izredna napredovanja za sodniške rezultate:
- Marko Gaber, 5. dan.
Generalni sekretar opozori, da je v pravilniku samo zapisano svetovni in evropski pokal, pri čemer je
evropski pokal ime za odprto evropsko prvenstvo in ne evropski izziv (ECC). Slednje je posledica tega,
da se je ime večkrat spremenilo. Svetovni pokal za otroke (U15) v času pisanja pravilnika ni obstajal,
se je potrebno do vprašanja opredeliti. Dodaja, da bo s predlagano spremembo pravilnika usklajene
stopnje usposobljenosti in ne imena nazivov ter imena in starostne kategorije tekmovanj.
Predsednik JJZS ocenjuje, da otroška tekmovanja (U15) ne sodijo med tekmovanja, ki bi štela za
izredna napredovanja za trenerje. Elvis Podlogar soglaša in dodaja, da je za otroke na tej stopnji
pravilno, da opravljajo izpite za šolske pasove.
Predsednik KPP povzame razpravo, da je komisija pravilno ocenila, da so določene spremembe
potrebne, vendar je samo Častni svet poslal predloge. Na prvi seji bo komisija obravnavala pravilnik
in odpravila dileme, ki so se pojavile na seji. Pravilnik mora biti jasen ne le funkcionarjem in
trenerjem, ampak tudi vsakemu tekmovalcem.
K točki 7
Predsednik začne predstavitev poročil delovnih teles, ki so bila poslana članicam v gradivu. V letnem
poročilu JJZS ugotavljamo, da je JJZS v letu 2014 poslovala negativno, kar je v prvi meri posledica
zmanjšanih prilivov in naslova javnih razpisov Fundacije za šport in Letnega programa športa
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer: 22.082 FŠO in 34.087 LPŠ MIZŠ iz naslova
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delovanja mladinske in članske reprezentance in delovanja NPŠZ. Z vidika večje likvidnosti in dodatnih
sredstev se je JJZS tudi uspešno prijavila na razpis MORS in v letu 2014 uspešno izvedla ¾ programa.
Z vidika realizacije programa je JJZS v letu 2014 izvedla vse aktivnosti razen usposabljanja strokovnih
kadrov, ker še ni bil potrjen program in enega mednarodnega tekmovanja.
Z vidika osnovnih sredstev ni bilo odpisov, nabavljen je bil en računalnik v uporabi sekretarja in že v
letu 2015 telefon, ki je v uporabi športnega direktorja. JJZS ima sklenjeno pogodb s sekretarjem in
pogodbi za dve naročnini za telefon oziroma prenos podatkov (športni direktor, predsednik). Sredstva
iz naslova sredstev JJEU so sredstva, ki jih JJEU refundira za stroške predsednika JJZS. JJZS je
zastopana tudi v drugih mednarodnih organih, tako je Martin Jazbec član sodniškega komiteja JJEU,
Srečko F. Krope predsednik komisije za etiko JJIF in Benjamin Lah je bil ponovno izvoljen za
predstavnika športnikov JJIF.
Elvis Podlogar je predstavil aktivnosti Sekcije veščina, ki so v letu 2014 obsegale predstavitve ju-jitsa
(OŠ, izbor miss športa, Šola za varnostnike Čas) in izvajanje programa usposabljanja Slovenske vojske.
V letu 2015 se je direktor udeležil JJIF Security Self-Defense seminarja v Italiji. Predlaga, da se bi
uslužbenci varnostnih organov udeležili tekmovanja JJIF Security Self-Defense, ki je zelo podoben
tekmovanju v ju-jitsu na policijskih igrah. Predlaga pripravo priročnika za samoobrambo in druge
promocijske aktivnosti.
Sergej Bižal, športni direktor je predložil obsežno poročilo, kjer je na seji izpostavil pozitiven trend, ki
je posledica tekmovanj v tehnikah in duo-sistemu. Tudi mednarodni rezultati pri kadeti in mladincih
so rezultate tega dela. Ocenjuje, da je trenutni sistem sojenja ustrezen. V kolikor bi klubi želeli večjo
zastopanost sodnikov, lahko slednje pripeljejo na tekmovanje, tako ni potrebe po delegiranju
sodnikov.
Predlaga, da bi se pozitiven model prestavil tudi na borbe in ne-wazo za mlajše tekmovalce. V
lanskem letu je bila ne-waza za dečke in deklice odpovedana, zato predlaga, da se v letošnjem letu
izpelje, vključno z večjim številom tekmovanj za U15.
Izpostavi, da bi si želeli še intenzivnejše sodelovanje med selektorji in klubskimi trenerji. Vsled tega so
na vse priprave vabljeni klubski trenerji, ki v času borb aktivno sodelujejo pri izvajanju svojih
tekmovalcev. Predhodno sodelovanje se lahko nato prenese tudi na sama tekmovanja. V tej smeri je
še veliko možnosti za izboljšanje.
Sicer sta obe reprezentanci, torej za borbe in duo-sistem izvedli 99 vadbenih enot v sklopu eno- in
večdnevnih priprav. Pri pripravah sodelujejo različni trenerji JJZS in drugih veščin. Športni direktor je
povzel udeležbo na tekmovanjih in dosežene rezultate. Pri pripravah in tekmovanjih so se dosledno
izvajala pravila financiranja reprezentance.
Marko Šikonja, predsednik Komisije za licenciranje in usposabljanje je predstavil aktivnosti za
pripravo in potrditev programa usposabljanja strokovnih kadrov v ju-jitsu. Komisija upa, da bo
program potrjen na aprilski seji Strokovnega sveta za šport RS. izpostavlja, da je po novem programu
potrebno opraviti za pridobitev stopnje »trener pripravnik« usposabljanje na Fakulteti za šport iz
osnovnih vsebin, kar je drugače kot v prejšnjem programu. Sicer je bilo v letu 2015 izvedeno
licenciranje v Sevnici. Odziv je bil dober. Komisija poziva vse članice, da pošljejo svoje predloge za
vsebine, ki bi jih želeli obravnavati v sklopu licenciranja kadrov.
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Komisija za polaganje pasov je bila v celoti sestavljena maja, ko so bili imenovani evidentirani člani.
O spremembah pravilnika je bilo že nekaj povedanega in komisija bo nadaljevala aktivnosti v tej
smeri. Bil je predviden izpit v zimskem roku, ki pa je bil odpovedan, ker ni bilo kandidatov.
Disciplinska komisija ni prejela predlogov za disciplinski postopek.
Poročilo Sodniške komisije predstavi Martin Jazbec, ki povzame, da je sojenje na državnih prvenstvih
in ostalih tekmovanjih potekalo brez zapletov. Sodniškega seminarja v letu 2014 ni bilo, namesto tega
so pred tekmovanjih potekale krajše obnovitve. Na mednarodni seminar sta bila napotena dva
sodnika, vendar izpita v ne-wazi nista opravila. Ostali mednarodni sodniki, ki so sodelovali na
mednarodnih tekmovanjih so s tem opravili potrebno obnovitev licence. Deficitarno področje ostaja
ne-waza, zato moraj JJZS napotiti vsaj dva sodnika na seminar, da osvojimo tudi to področje, saj je
panoga v porastu.
Predsednik Sveta mojstrov ju-jitsa (organa Častnega sveta), Peter Miklič pove, da posebnega
poročila svet ni podal, ker še vedno ostaja odprto vprašanje definiranja področja intenzivnejšega
sodelovanja tega organa z ostalimi. Želeli so se vključiti v predlog glede volitev predsednik OKS,
vendar se kasneje niso odzvali. Pozdravljajo vse aktivnosti v sekcijah. Imeli so predstavo, da se bodo
več vključili v delo sekcije za veščino, kjer je preteklosti potekalo določeno sodelovanje. Z menjavami
v sekciji so aktivnosti zastale. Strinja se z ugotovitvijo Podlogarja, da se ju-jitsu premalo identificira s
samoobrambo. Še enkrat izpostavlja, da je Častni svet dal pobudo za sodelovanje v več telesih in so
pripravljeni pomagati, kjer bi se takšna potreba pokazala. Skupščino seznani s smrtjo predsednika
Častnega sveta,
Sklep 9: Sprejeme se poslovno poročilo JJZS za leto 2014 skupaj z bilanco stanja in izkazom
poslovnega izida.
Sklep 10: Sprejmejo se poročila organov in delovnih teles JJZS.
Sklep 11: Potrdi se Petra Žmavca za predsednika Častnega sveta.
K točki 8
Generalni sekretar je prejeli vlogi za izstop iz članstva od predstavnikov JK Kranj – sekcija Meiyo Rei
Jitsu in DBV Komenda. Prva članica kot razlog navaja finančne težave, druga pa ugotavlja, da ne
prepozna skupnih ciljev in interesov z NPŠZ.
V skladu z 21. členom članica lahko prostovoljno izstopi iz članstva.
Sklep 12: Skupščina se je seznanila z odstopom članic in potrdila izstop JK Kranj in DBV Komenda.
K točki 9
9.1

KPP je objavila rok za izpite za višje stopnje pasov, ki bo 11. 4. 2015.

9.2 V Budvi bo med 7. in 9. majem potekal mednarodni sodniški seminar. Sodniška komisija bo
pripravila predlog, ki ga bo obravnaval izvršni odbor. Predlog je, da se mlajši kandidati udeležijo
seminarja.
9.3
Znan je podatek, da bodo Igre borilnih veščin v Limi, Peruju. Svetovne igre bodo v 2017 v
Wroclavu, Poljska.
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9.4 V juniju 2015 bo v Grčiji konvencija JJIF, v sklopu katere bo tudi generalna skupščina JJIF.
Program še ni dokončen. Paketi so od 3 do 7 dni. Izvršni odbor bo v okviru razpoložljivih sredstev
sprejel odločitev o udeležbi glede potem ko bo znan urnik in vsebine delavnic.
9.5 IO JJZS je prekinil sodelovanje s ponudnikom izdelave spletne strani. Pogodbena vrednost je
bila 1.300 EUR. JJZS je potrdila ponudbo, vendar ni bila sklenjena pogodba, tako ni finančnih posledic
odločitve. V izdelavo spletne strani bosta vključena Neven Šrok in Rok Šuster.
9.6 Evropsko prvenstvo v Almeri na Nizozemska se približuje. Potrebne so okvirne prijave in plačilo
že v aprilu. Sekcija za šport bo v sodelovanju s selektorji pripravila predlog za udeležbo. Potrebno bo
finančno sodelovanje klubov pri načrtovanju odprave.
9.7 Predsednik se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje in opravljeno delo v letu 2014.
Izpostavil bi tudi kadetsko in mladinsko reprezentanco, ki dosega dobre rezultate in delo poteka v
dobrih medsebojnih odnosih.
9.8 V Lenartu bo izvedeno DP v ne-wazi in tekmovanje v borbah za otroške kategorije. Tekmovanje
v Artičah je potekalo po nacionalnih pravilih, ki pa niso usklajena s pravili in kategorijami U15, kot jih
lahko pričakujemo na tekmovanju za Svetovni pokal v Banja Luki.
Sklep 13: Športni direktor in organizator naslednjega tekmovanja v borbah se uskladita in
pripravita razpis tekmovanja, da bo v skladu s pravili JJIF. Skupščina nalaži IO JJZS, da tekmovalna
pravila za otroke uskladi s tekmovalnimi pravili JJIF.
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Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije

