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Članice JJZS
Člani NO
Člani IO
Predsedniki komisij
Direktorja sekcij
Svet mojstrov/Častni svet
Zadeva: Zapisnik 2. seje skupščine v letu 2016

Izvršni odbor JJZS je na osnovi 23. člena Statuta na dopisni seji 10. 12. 2015 sklical redno sejo
skupščine, ki je bila 29. 12. 2015 ob 18.00 uri v prostorih Policijske uprave Novo mesto, Ljubljanska
cesta 30, 8000 Novo mesto.
Predlagan dnevni red seje:
1. ugotavljanje sklepčnosti;
2. izvolitev delovnega predsedstva;
3. potrditev dnevnega reda;
4. pregled zapisnika zadnje skupščine;
5. predstavitev aktivnosti JJZS v 2015;
6. potrditev programa dela in koledarja za 2016;
7. podelitev priznanj in izredna napredovanja;
8. predlogi in pobude;
9. razno.

K točki 1
Generalni sekretar ugotovi sklepčnost. Prisotni: Robert Perc, predsednik JJZS; Martin Jazbec,
podpredsednik JJZS; Vitja Gričar, generalni sekretar, Stane Preskar, delegat DBV Katana in
predstavnik nadzornega odbora; Denis Kurbus, JJK ADK Matibor; Miran Grubenšek, DBV Ippon
Sevnica, Anton Ambrožič, ŠD Sibor in ŠK Sibor, David Štraus, KBV Fudoshin (prisotna tudi Tillen
Hadolin in Anja Laznik), Marko Šikonja, ŠD Ninja.
Odsotnost opravičil Peter Miklič, predstavnik Sveta mojstrov pri Častnem svetu.
V skladu s statutom začetek seje odložen za 15 minut. 18: 15 je prisotnih 7 delegatov od 18 članic,
tako ugotovimo, da je skupščina sklepčna, saj je prisotna več kot 1/3 članov.

K točki 2
Predsednik predlaga naslednjo sestavi delovnega predsedstva:
-

predsednik: Robert Perc;
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zapisnikar, Vitja Gričar;
overitelja: Sergej Bižal in Miran Grubenšek;
člana predsedstva: Anton Ambrožič in Marko Šikonja.

Sklep 1: Delovno predsedstvo v zgornji sestavi je soglasno potrjeno.
K točki 3
Generalni sekretar predlaga dopolnitev dnevnega reda. Po razpravi se predlaga dopolnitev dnevnega
reda s točko »finančno poslovanje zveze«, ki se uvrsti za točko št. 6. Ostale dopolnitve se obravnavajo
pod točko 8. in 9.
Sklep 2: Pod zaporedno številko 7. se doda točka dnevnega reda »finančno poslovanje zveze«.
K točki 4
Generalni sekretar prebere sklepe zadnje skupščine. Sklepi so realizirani ali v pripravi.
Sklep 3: Potrdi se zapisnik zadnje skupščine.
K točki 5
Predsednik JJZS je predstavil povzetek aktivnosti JJZS v letu 2015. Gradivo je bilo poslano skupaj z
vabilo. Aktivnosti reprezentanc dodatno pojasni Sergej Bižal, športni direktor. V razpravo se vključita
še Martin Jazbec in Marko Šikonja, ki povzameta dejavnosti sodniške komisije in komisije za
licenciranje in usposabljanje.
Predsednik pojasni mednarodne aktivnosti JJZS., kjer bodo v ospredju volitve organov JJIF in JJEU. Ob
slednjem predsednik pojasni okoliščine skupščine JJIF v času poletne konvencije in izredne skupščine
JJIF v Bangkoku. JJEU je nasprotovala, da se odločitve o spremembah statuta, članstvu (članice JJIF
bodo po predlogu lahko samo članice nacionalnih olimpijskih komitejev) in selitvi sedeža v Abu Dabi
obravnavajo na izredni skupščini brez predhodnega gradiva in obrazložitev.
Predsednik predstavi prisotnim predstavi novo internetno stran, ki deluje na delovnem naslovu in bo
predstavljena na uradno domeno v najkrajšem času.
V zvezi delovanjem v preteklem obdobju je upravni odbor JJK ADK Maribor na skupščino naslovil
odprto pismo. Vsebino pismo predstavi član upravnega odbora Denis Kurbus.
Upravni odbor JJK ADK Maribor je na predsednika JJZS naslovil odprto pismo. Povzemamo zaključke:
- JJK ADK Maribor bo organiziral turnir Robi Rajh Open;
- JJK ADK Maribor predlaga odpoved Ekipnega evropskega prvenstva. Kot ključni razlog za
odpoved tekmovanja navaja neodzivnost predsednika, ki ni pravočasno potrdil rok izvedbe
tekmovanja v svoji funkciji generalnega sekretarja JJEU;
- prav tako JJK ADK Maribor izpostavlja pomanjkljivo promocijo JJZS v slovenskem in
mednarodnem prostoru in je neuspešna pri pridobivanju sredstev. V tem pogledu navaja
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pomanjkljivo pojavljanje v medijih, dolgotrajno pripravo internetne strani in dejstvo, da JJZS
nima generalnega sponzorja.;
v sklopu pomanjkljivih promocijskih aktivnosti, pismo navaja, da niso bile narejene objave
povezane z Jadransko ligo na strani JJEU.

Predsednik JJZS pove, da termina ne more potrditi, ker še vedno čaka odgovor divizija Zahod (Francija
in države Beneluxa), ki še ni dokončno potrdila udeležbe na finalu, kjer naj bi se srečali najboljši dveh
divizij. Prav tako je to razlog, zakaj tekmovanja ni uvrščeno na koledarju JJEU. V drugem delu
predsednik pritrdi navedbam Karlija Kelca, da se zaradi službenih obveznosti v dotičnem času
resnično ni uspel z njim sestati oziroma slišati. Kar zadeva sponzorstev, promocije in drugih navedb,
so zadeve v določenem delu že znane. Predsednik povzame pretekle poskuse intenzivnejših
promocijskih aktivnosti, med drugim sodelovanje fotografa v odpravi na SP v Parizu, ki niso obrodile
večjih rezultatov. Odnos med sponzorji je povezan, če prvi tudi drugi športa ne prepoznajo kot
zanimivega. V izogib nastali škodi JJK ADK Maribor (ure rezervirane za organizacijo dogodka) lahko
predsednik obljubi, da bo vložil dodatne napore, da dobi odgovor francoske strani.
Stane Preskar kot član NO meni, da obstajajo določene objektivne okoliščine povezane z povečanim
obremenitvami predsednika, ki se zrcali tudi na njegovo odzivnost v določenih zadevah. Kot
predstavnik DBV Katana, pa doda, da sicer podpira ligo, vendar pa je potrebno poskrbeti, da slednja
ne bo imela določene stranske učinke na tradicionalna tekmovanja, ki se organizirajo v Sloveniji.
Predsednik pove, da razume pismo kot razumljiv odziv na njegovo neodzivnost v zadnjem času. Sam
ocenjuje ligo kot dobro priložnost, ki ima potencial tudi za razvoj slovenskih tekmovanj. Jadranska
liga dobro deluje, ker so članice motivirane za sodelovanje in slednja ponuja priložnosti za promocijo
in borbe za klube. Na ravni evropske zveze je v preteklosti bila velika podpora prejšnjega
predsednika, vendar so na ravni članic odzivi bistveno slabši.
Denis Kurbus pove, da meni, da bi bilo potrebno nekoliko več sodelovanja in komunikacije, da bi se
izognili nevšečnostim kot je neusklajenost urnikov. Meni, da smo dovolj mala zveza, da steče
komunikacija na osebni ravni tudi ob prepoznanih ovirah.
Generalni sekretar pojasni nekatere napore, ki so bili storjeni za iskanje sponzorjev. V kolikor se
komurkoli ponudi priložnost za vzpostavitev stikov z morebitnim generalnim sponzorjem zveze, se bo
takoj odzval na takšno priložnost. V primeru pridobitve sredstev se lahko realizira tudi izplačilo
nagrade za uspešno izveden projekt, tistemu, k je posredoval v pridobivanju sredstev. V samem
upravnem odboru pa je v skladu s statutom še vedno eno prosto mesto, ki ga lahko zasede oseba
zadolžena za marketing po vnaprej dogovorjenih pravilih. V kolikor se v naših vrstah ali drugje najde
človeka, ki je pripravljen sprejeti takšen izziv, meni, da bi o tem vredno premisliti.
Športni direktor pove, da v pismu prepozna tudi pozitivno noto, saj JJK ADK Maribor navaja
dejavnosti, ki jih izvaja JJZS, kot so registracije, kategorizacije, licenciranja, usposabljanja in
tekmovanje. Slednje ocenjuje kot pozitivno, saj gre za dejavnosti, ki so osnovno poslanstvo
nacionalne panožne športne zveze. Športni direktor pove, da v navedenem terminu predlog koledarja
predvideva 13. 2. 2015 DP v borbah za kadete in člane ter dodatni turnir za borbe za U15. Zato
predlaga, da v kolikor ekipno tekmovanje odpade JJK ADK Maribor prevzame navedeno tekmovanje
in s tem bistveno zmanjša finančne posledice.
Sklep 4: Skupščina se je seznanila z aktivnostmi JJZS v letu 2015.
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Sklep 5: Skupščina se je seznanila z odprtim pismom upravnega odbora JJK ADK Maribor, ki ga je na
skupščino naslovil Karl Kelc. V tej zvezi se predsednik zavezuje, da bodo na strani JJEU narejene
objave povezane z Jadransko ligo, v najkrajšem času bo dana v obratovanje stran JJZS, ponovno bo
kontaktiral partnerje za sodelovanje v evropskem ekipnem tekmovanju in posredoval odgovor.
K točki 6
Generalni sekretar, predsednik in športni direktor so za razpis Fundacije za šport pripravili okvirni
program dela v letu 2016, ki je tudi finančno ovrednoten. Finančna konstrukcija programov dela
članskih in mladinskih oziroma kadetskih reprezentanc so v dosegljivih in uresničljivih okvirih.
Nekoliko večje odhodke pričakujemo tudi zaradi spremembe v sistemu največjih tekmovanj, tako
imamo v letu 2016 ločeno kadetsko in mladinsko prvenstvo.
Športni direktor predstavi osnutek koledarja, ki usklajen z mednarodnim koledarjem tekmovanj. Pri
pripravi novega koledarja, si je prizadeval ohraniti državna prvenstva v približno istih terminih kot v
preteklih letih, kot je bilo usklajeno s selektorji reprezentanc. Pri slednjem dodaja, da DP niso izključni
izbirni kriterij pri sestavi reprezentance, saj se tekmovalce spremlja skozi celotno leto. V osnutku
koledarja predlaga, da se poveča število tekmovanj v borbah za U15 (U12, U10 in U8). Da se slednja
lahko izvedejo predlaga zmanjševanje tekmovanj v tehnikah in duo-sistemu na tri iz štirih tekmovanj.
V tem primeru vsa tri tekmovanja štejejo za pokalno tekmovanje. Določeni klubi so predlagali, da bi
se spremenil vrstni red tekmovanj v duo-sistemu in tehnikah, kar daje članicam v ponovni premislek.
Obstajajo različni argumenti za in proti takšni spremembi. V nadaljevanju navede določene
argumente za spremembo vrstnega reda tekmovanj. Pokalni sistem tekmovanja, je bil zelo dobro
sprejet, zato predlaga, da se tudi tekmovanje v borbah organizira v pokalni obliki. Za podporo
udeležbe tekmovalcev na vseh tekmovanjih in v izogib zgodnji specializaciji tekmovalcev, predlaga, da
se točkovanje vodi za vse tri skupne vrste tekmovanj za super pokal. Za borbe v starostni kategoriji
U15 bomo pripravili dopis v zvezi s pravili, ki bo zasledoval smernice JJIF, medtem ko bomo pri
mlajših starostnih kategorijah (U12, U10 in U8) ostali pri nacionalnih pravilih.
Stane Preskar kot vodja področja kategorizacij želi seznaniti vse članice s stališčem OKS v zvezi z
novim pravilnikom o registraciji športnikov OKS. Registrirani so lahko tekmovalci samo starejši od 12
let, v našem primeru kategorija U15. Vendar je pri slednjem OKS postavil omejitev pri tekmovanju v
tehnikah in dovolil vnos rezultatov samo za absolutno kategorijo v tekmovanju v tehnikah. Slednje
pomeni, da ostali tekmovalci (v kolikor ne tekmujejo v drugih disciplinah) ne štejejo kot registrirani
tekmovalci JJZS. Vsled tega Preskar predlaga zamenjavo vrstnega reda tekmovanja, kar ponuja dovolj
časa za potrebne spremembe tekmovalnih pravil za tekmovanje v tehnikah, ki naj jih pripravi športni
direktor in sprejme izvršni odbor.
Športni direktor pove, da je DP v borbah in DP v ne-wazi združil s pokalnim tekmovanjem v borbah za
kategorije U15, U12, U10 in U8, saj lahko le tako organizatorju zagotovimo prihodke za organizacijo
tekmovanja.
Predsednik povzame razpravo in predlaga sklepe.
Sklep 6: Potrdi se program dela članske ter mladinske in kadetske reprezentance.
Sklep 7: Potrdi se predlog terminov državnih prvenstev.
Sklep 8: Sprejme se predlog uvedbe dodatnih tekmovanj v borbah za U15 in izvedba pokalnega
skupnega seštevka.
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Sklep 9: Skupščina se je seznanila z novostmi na področju registracij in kategorizacij.
Sklep 10: Naredi se zamenjava terminov tekmovanj, tako se tekmovanje v tehnikah izvede v
predvidenih rokih tekmovanj v duo-sistemu in obratno. Športni direktor uskladi koledar.
Generalni sekretar predstavi predvidene roke aktivnosti ostalih organov in delovnih teles. V tej zvezi
klub ŠK Sibor predlaga prestavitev roka za izpite za višje pasove. Podano je pojasnilo, da je bil rok
izbran tako, da ne bi oviral pripravo tekmovalcev v borbah, zato je predlog, da se rok ohrani.
Sklep 11: Skupščina je potrdila program dela in koledar za leto 2016.
Športi direktor v zvezi z izvajanjem programa dela reprezentance pove, da ostaja sistem podoben
tistemu v preteklih dveh letih. Športni direktor pove, da je bila udeležba na pripravah že doslej pogoj
za uvrstitev v reprezentanco, vendar pa ni bilo pogoj jasno opredeljen, zato predlaga da skupščina
sprejme sklep, v skladu s katerim je pogoj za sofinanciranje in uveljavljanje pravic reprezentantov
udeležba na pripravah v najmanj 60%. Pojasni, da so poškodbe in bolezni opravičljiv razlog. Kot pogoj
za izbor v člansko reprezentanco predlaga udeležbo kandidatov na enem (1) od dveh turnirjev: ECC
Pariz ali ECC German Open, kar prispeva k vpogledu v pripravljenost tekmovalcev ter primerjavo in
preglednost pri izboru v reprezentanco.
Predsednik odpre razpravo, v katerih se 60% delegatom zdi nizek odstotek, zato predlagajo višjo
udeležbo.
Sklep 12: Pogoj za koriščenje pravic reprezentantov je 70% udeležba na pripravah.
Sklep 13: Za izbor v člansko reprezentanco se tekmovalcu v tekočem letu udeležijo bodisi
tekmovanja ECC Pariz bodisi ECC German Open.
K točki 7
Generalni sekretar pove, da je JJZS izkoristila vsa sredstva pridobljena na javnih razpisih. Skladno
temu je bilo oddano tudi zaključno poročilo na Fundacijo za šport, na Ministrstvo pa se oddaja v
mesecu januarju. Generalni sekretar je naredil vsa izplačila iz naslova sojenj, trenerskega dela in
drugega sodelovanja z zvezi, z izjemo področja registracij in kategorizacij. Vsem članicam so bili
izstavljeni vsi računi za leto 2015. Ko bodo slednji poravnani, bo JJZS v naslednje leto prenesla nekaj
likvidnih sredstev, vendar pa najverjetneje poslovanje, kljub določenim ukrepov zmanjševanja
stroškov, za tekoče leto ne bo pozitivno. Samo za primerjavo navede podatek, da je JJZS od leta 2012
zmanjšala odhodke iz naslova potnih stroškov za 30%, omejila je tudi določena sofinanciranja, vseeno
pa skupno za vsako od reprezentanc namenila okvirno 31.000 EUR sredstev, kar vključuje odprave na
tekmovanja, priprave reprezentantov, sofinanciranja odprav ipd.
Predsednik predstavi novosti na področju gotovinskega poslovanja. JJZS s članicami in dobavitelji
posluje izključno negotovinsko, bistveno se je zmanjšala tudi uporaba blagajniških izdatkov, vendar se
zdi opozorilo na mestu tudi za vse članice. V cilju zmanjševanja gotovinskega poslovanja in lažje
organizacije tekmovanj, JJZS predlaga, da se prijavnine na tekmovanja v koledarju JJZS plačujejo
brezgotovinsko na transakcijski račun organizatorja. S tem organizator tudi zmanjša tveganje
odpovedi, sprememb ipd.
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Sklep 14: Prijavnine za tekmovanja se plačujejo organizatorju na podlagi predhodne prijave na
transakcijski račun društva.
K točki 8
Generalni sekretar pove, da je Komisija za polaganje pasov prejela le en predlog za izredno
napredovanje. Povzame predlog, ki ga je naslovil na Komisijo član upravnega odbora JJK ADK
Maribor.
Sklep 15: Karlu Kelcu se podeli 5 dan za zasluge na trenerskem področju.
Predsednik prebere seznam prejemnikov priznanj za izredne trenerske in tekmovalne uspehe v letu
2015. Seznam je bil poslan v gradivu.
Predsednik vsem prisotnim podeli diplome za izredna napredovanja v letu 2015 in priznanja za
trenerske in tekmovalne uspehe. Ostalim diplome in priznanja pošlje generalni sekretar.
K točki 9
Generalni sekretar predlaga, da se zaradi razpisov na lokalni ravni in zahtev OKS po odstopanju
podatkov za prihodnje leto spremeni registracijsko obdobje.
Sklep 16: Spremeni se registracijsko obdobje, ki je odslej koledarsko leto.
K točki 10
Sekretar pojasni, da je ŠD OPP Brezje podal predlog za izstop iz članstva JJZS. Omenjeno društvo
oziroma njeni člani niso koristili pravic iz naslova članstva v tekočem letu.
Sklep 17: Skupščina JJZS se je seznanila z izstopom ŠD OPP Brezje iz članstva JJZS. Sekretar stornira
račun za članarino za omenjeni klub za leto 2015.
Denis Kurbus opozori na problematiko pristranskega sojenja v tekmovanja v tehnikah. V razpravo se
vključijo tudi drugi člani, ki ocenjujejo, da sojenje uradnih sodnikov ne bi bistveno izboljšalo razmer,
saj se praviloma na ukvarjajo s tem področjem, prav tako sojenje uradnih sodnikov ni finančno
vzdržno glede na prihodke iz naslova prijavnin.
Martin Jazbec izpostavi, da bi se vrnil na sam začetek organizacij tekmovanj v tehnikah, ki so nastala
na pobudo sodelovanja med klubu. Strinja se z Markom Šikonjo, ki pravi, da se sodniki načeloma ne
ukvarjajo s tehnikami, zato so trenerji ustreznejša rešitev. Prisotni predlagajo, da se sodniku-trenerju,
ki je večkrat opozorjen s strani komisije prepove sojenje za določeno obdobje. Z druge strani, pa je
ravno problem zagotoviti zadostno število trenerjev za izvedbo samih tekmovanj.
Predsednik pove, da je JJZS sklenila v 2014 pogodbo z Ministrstvom za obrambo za izvedbo tečajev
borilnih veščin za Slovensko vojsko. Trije tečaji od predvidenih štirih so bili izvedenih. Na podlagi
komunikacije sekretarja s kontaktno osebo SV smo prejeli obvestilo, da predlagajo sporazumni
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odstop od izvedbe zadnjega tečaja, saj v dotičnem obdobju ni bil izveden vpis v program, kjer je bilo
predvideno usposabljanje.
Sklep 18: JJZS sprejme predlog za sporazumen odstop od pogodbe z MORS za izvedbo tečaja
borilnih veščin.
Seja skupščine je bila zaključena ob 20:35.
Zapisnikar:

Vitja Gričar

Overitelja:

Sergej Bižal
Miran Grubenšek

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

