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Datum: 17. 12. 2016
Številka: vg-118/2016

Članice JJZS
Člani NO
Člani IO
Predsedniki komisij
Direktorja sekcij
Svet mojstrov/Častni svet
Zadeva: Zapisnik seje skupščine JJZS

Izvršni odbor JJZS je na osnovi 23. člena Statuta na redni seji 22. 11. 2016 sklical redno sejo skupščine,
ki je bila 17. 12. 2016 ob 14.00 uri v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, 1000 LjubljanaŠmartno.
Predlagan dnevni red seje:
1. Sklepčnost
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev dnevnega reda
4. Pregled aktivnosti JJZS v letu 2016
5. Potrditev koledarja, programa in finančnega načrta dela reprezentanc za 2017
6. Predlogi za izredna napredovanja in priznanja JJZS
7. Spremembe pravilnika o tekmovanjih za otroške selekcije
8. Sprejem novih društev v članstvo
9. Predlogi in pobude članic
10. Razno
Prisotni: Robert Perc, predsednik JJZS; mag. Martin Jazbec, podpredsednik JJZS in predsednik
sodniške komisije; Vitja Gričar, generalni sekretar; Sergej Bižal, športni direktor; Gorazd Toplak,
predsednik JJK Shinto in selektor reprezentance v borbah; Aljoša Frešer, predsednik JJK Nippon
Lenart; David Štraus, predsednik KBV Fudoshin; Tilen Hadolin, KBV Fudoshin; Roman Kump,
predsednik DBV Ippon Sevnica; Milan Borko, predsednik JJK ADK Maribor; Mija Aleksić, JJK ADK
Maribor; Miloš Gostojič, predsednik ŠD Ju-jitsu Olimpija; Marko Šikonja, delegat po pooblastilu
predsednika ŠD Ninja, Stanislav Preskar; delegat po pooblastilu predsednika DBV Katana, član NO;
Peter Miklič vodja Sveta mojstrov pri Častnem svetu JJZS; Anton Ambrožič, ŠD Sibor in ŠK Sibor, Ivan
Širola, predsednik JK Krško (kandidat za članstvo v JJZS).
K točki 1.
Na skupščini ob 14:00 ni prisotnih deset (10) delegatov članic JJZS od skupno 17 polnopravnih članic.
Generalni sekretar ugotavlja, da je skupščina sklepčna.
Sklep 1: Skupščina je sklepčna in lahko prične z delom. Sklep sprejet soglasno.
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K točki 2
Generalni sekretar JJZS predlaga naslednjo sestavo delovnega predsedstva:
Predsednik:
Stanislav Preskar
Član:
Martin Jazbec
Član:
Roman Kump
Overitelj:
Mark Šikonja
Overitelj:
Sergej Bižal
Zapisnikar:
Vitja Gričar
Sklep 2: Potrdi se delovno predsedstvo v predlagani sestavi. Sklep sprejet soglasno.
K točki 3
Delegati so z vabilom prejeli predlagan dnevni red, ki ga je potrdil izvršni odbor. Predsedujoči daje
dnevni red v razpravo. Generalni sekretar predlaga dopolnitev dnevnega reda z dvema točkama:
- pregled zapisnika zadnje seje skupščine in
- finančni načrt JJZS za 2017.
Dnevni red se dopolni, ostale točke se preštevilčijo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sklepčnost
Izvolitev delovnega predsedstva
Potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika zadnje skupščine
Pregled aktivnosti JJZS v letu 2016
Potrditev koledarja, programa in finančnega načrta dela reprezentanc za 2017
Finančni načrt JJZS za 2017
Predlogi za izredna napredovanja in priznanja JJZS
Spremembe pravilnika o tekmovanjih za otroške selekcije
Sprejem novih društev v članstvo
Predlogi in pobude članic
Razno

Predsedujoči da predlog dopolnjenega dnevnega reda na glasovanje.
Sklep 3: Potrdi se dnevni red, kot je bil predlagan. Sklep sprejet soglasno.
K točki 4
Generalni sekretar povzame sklepe zapisnika zadnje skupščine.
Sklep 4: Sprejme se zapisnik zadnje seje skupščine. Sklep sprejet soglasno.
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K točki 5
Gre za informativni pregled aktivnosti JJZS v letu 2016. O posameznih dogodkih bodo delovna telesa
in komisije JJZS poročala za preteklo leto na naslednji skupščini. Generalni sekretar predstavi
dogodke in aktivnosti, ki so jih izvale obe sekcije in komisije. Predstavljeni so najboljši tekmovalni
rezultati v 2016.
Sklep 5: Sprejme se poročilo o aktivnosti JJZS v letu 2016. Sklep sprejet soglasno.
K točki 6
Generalni sekretar predstavi osnutek koledarja in predloge za organizacijo dogodkov, ki jih je prejel
do skupščine. Zaprosi predsednika JJZS, da predstavi strokovni-strokovno posvet, ki ga bo Evropska
ju-jitsu zveza organizirala v Planici v marcu 2016. Predsednik je za posvet že pripravil nabor tem in
časovni razpored dogodkov, ki si bodo sledili v Hotelu Planica med 10. in 12.3.2016. Namen je
prevzeti iniciativo na področju prihodne ureditve športnih disciplin v ju-jitsu in organizaciji dogodkov.
Na vsako okroglo mizo, ki bo pokrivala določeno temo bodo povabljeni tekmovalci, sodniki in trenerji.
Cilje je zagotoviti tem večjo preglednost dela evropske zveze in širok konsenz o prihodnosti ju-jitsa, v
dolgoročni viziji približevanja olimpijskim športom.
Predsedujoči se dotakne posameznih dogodkov, ki še nimajo organizatorja in poišče predloge med
prisotnimi. Generalni sekretar povzame predloge sprememb Komisije za polaganje pasov. Koledar je
usklajen, potrebne dopolnite bo naredil izvršni odbor.
Sklep 6: Sprejme se koledar dela JJZS za leto 2017. Sklep je sprejet soglasno.
Generalni sekretar povzame gradivo o programu in finančnem načrtu dela reprezentanc, ki so ga
delegati prejeli po e-pošti pred skupščino. Predsedujoči, odpre razpravo. Ni pripomb in predlogov.
Sklep 7: Skupščina potrdi program članski in mladinskih reprezentanc. Sklep sprejet soglasno.
Sklep 8: Skupščina potrdi finančni načrt članskih in mladinskih reprezentanc za leto 2017. Sklep
sprejet soglasno.
K točki 7
Generalni sekretar predstavi predlog proračuna za 2017. Predlog ne koliko zmanjšan v primerjavi z
2016, ker so bile v okviru združenj športnih zvez predstavljene informacije o zmanjšanju javnih
sredstev namenjenih za šport. Na koledarju je v 2017 veliko največjih športnih dogodkov. Prednost je,
ker so določeni dogodki v bližini in zato pričakujemo manjše odhodke.
PRIHODKI
ČLANARINA
REGISTRACIJE
PASOVI
SODNIKI

3.500
3.200
2.000
1.000

ODHODKI
NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV
BIVANJE
PREVOZI (REPREZENTANCA)
ZAVAROVANJE

3.200
9.000
12.000
2.100
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TEHNIČNA PODPORA

1.000

SOFINANCIRANJE REP.
SEMINAR
PRIPRAVE
LICENCIRANJE

11.800
0
2.800
1.500

SPONZORSTV0
JJEU – REFUNDACIJE STROŠKOV
FUNDACIJA ZA ŠPORT

4.000
3.500
20.000

LETNI PROGRAM ŠPORTA (LPŠ)
SKUPAJ

30.700
85.000
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OPREMA

3.200

PREHRANA
PRIJAVNINE
STROKOVNI KADER
MEDNARODNA DEJAVNOST
(JJIF/JJEU)
SOJENJE
LICENCIRANJE/USPOSABLJANJE
RAČUNOVODSTVO,
ADMINISTRACIJA, PODPORA
DROBNI MATERIAL
POLAGANJE PASOV
ČLANARINE (JJIF, ZZBŠ, ŠZL)
DELO KOMISIJ IN ORGANOV
PRIPRAVE
POTNI STROŠKI

4.000
6.000
6.000
2.500

IT PODPORA IN OPREMA
SKUPAJ

5.000
3.000
1.000
2.000
800
650
5.500
6.000
8.300
3.750
85.000

Sklep 9: Skupščina potrdi finančni načrt JJZS za leto 2017. Sklep sprejet soglasno.
K točki 8
Predsednik JJZS predstavi predloge za izredna napredovanja, ki jih je uskladila in pripravila Komisija za
polaganje pasov in predloge za priznanja za dosežke v letu 2016. Predsednik JJZS predlaga, da se
naslednjim športnikom in trenerjem podelijo priznanja za izredne dosežke na športnem in
trenerskem področju v letu 2016:
TEKMOVALCI
-

Benjamin Lah za osvojeno 1. mesto v borbah na Svetovnem prvenstvu v Vroclavu na
Poljskem in 3. mesto na Odprtem evropskem prvenstvu v Gentu.
Sari Besal za osvojeno 3. mesto v duo-sistem na Svetovnem prvenstvu v Vroclavu in 1. mesto
na Mladinskem svetovnem prvenstvu v Madridu
Evi Puhek za osvojeno 1. mesto v borbah na Kadetskem evropskem prvenstvu v
Gelsenkirchnu;
Patriciji Delač za osvojeno 3. mesto v duo-sistem na Svetovnem prvenstvu v Vroclavu in 1.
mesto na Mladinskem svetovnem prvenstvu v Madridu
Timu Toplaku za osvojeno 2. mesto na na Odprtem evropskem prvenstvu v Gentu
Anton Ambrožič ml. za osvojeno 2. mesto v duo-sistemu, mešanih parih, na Kadetskem
evropskem prvenstvu v Gelsenkirchnu;
Tini Pelc za osvojeno 2. mesto v duo-sistemu, mešanih parih, na Kadetskem evropskem
prvenstvu v Gelsenkirchnu;
Lovru Divjaku za osvojeno 2. mesto v duo-sistemu, moški parih, na Kadetskem evropskem
prvenstvu v Gelsenkirchnu;
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Maticu Jakšiču za osvojeno 2. mesto v duo-sistemu, moški pari, na Kadetskem evropskem
prvenstvu v Gelsenkirchnu;
Jasmini Kovač za osvojeno 3. mesto v borbah na Kadetskem evropskem prvenstvu v
Gelsenkirchnu;

TRENERJI
-

Marko Gaber za trenersko delo in odlične rezultate Benjamina Laha;
Elvisu Podlogarju za trenersko delo in odlične rezultate ženskega duo-para Delač / Besal;
Gorazdu Toplaku za trenersko in selektorsko delu ter odlične rezultate Tima Toplaka;
Boštjanu Divjaku za trenersko delo in odlične rezultate para Jakšič / Divjak;
Antonu Ambrožiču za trenersko delo in odlične rezultate para Ambrožič / Pelc;
Marku Šikonji za trenersko delo in odlične rezultate tekmovalk Eve Puhek;
Franciju Kovaču za trenersko delo in odlične rezultate tekmovalke Jasmine Kovač.

Predsednik predlaga, da skupščina na podlagi tekmovalnih rezultatov v skladu s Pravilnikom o
napredovanju po pasovih potrdi naslednja izredna napredovanja:
-

Patricija Delač – 1. dan;
Benjamin Lah – 1. kyu;
Matic Jakšič – 1. kyu;
Anton Ambrožič – 1. kyu;
Jasmina Kovač – 1. kyu
Eva Puhek – 1. kyu

Sklep 10: JJZS tekmovalcem in trenerjem podeli priznanja za izredne dosežke. Sklep sprejet
soglasno.
Sklep 11: JJZS podeli pasove za višje stopnje pasov navedenim tekmovalcem in tekmovalkam. Sklep
sprejet soglasno.
Generalni sekretar skupščino seznani, da bodo tekmovalci JJZS za članske rezultate prejeli tudi
posebna priznanja Olimpijskega komiteja Slovenije:
-

Benjamin Lah za 1. mesto na SP – Srebrni znak
Patricija Delač in Sara Besal za 3. mesto na SP – Srebrni znak
Tim Toplak za 2. mesto na EP – Bronasti znak.

Prav tako je generalni sekretar seznanil skupščino, da je na seji skupščine Olimpijskega komiteja
Slovenije, 16.12.2016, bila Stanislavu Preskarju podeljena Plaketa OKS za dolgoletno delo v ju-jitsu.
K točki 9
Generalni sekretar predstavi predlog spremembe tekmovalnih pravil v duo-sistemu za otroške
selekcije. Dodatno obrazložitev poda predsednik Sodniške komisije, mag. Martin Jazbec. Obrazloženo
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je, da se z ocenami delajo razlike med najmlajšimi tekmovalci, ki glede na svojo starost in znanje
težko prejmejo zelo visoke ocene. Z razglasitvijo zmagovalca z dvigom rok sodnikov, se izognemo
takšnim pritiskom na tekmovalce. Sam predlog predvideva sojenje sodnikov JJZS in hitrejši potek
tekmovanja, saj se zmagovalca razglasi samo na koncu. Predsednik sodniške komisije pojasni, da
bomo po enem letu naredili evalvacijo sistema in se odločili ali je prinesel pričakovane prednosti.

Sklep 12: Sprejme se sprememba Pravilnika o tekmovanju v otroških selekcijah s predlaganimi
spremembami in dopolnitvami. Med spremembe se uvrsti tudi pravilo, da morata v starostih
kategorijah do 15 let oba tekmovalca izvajati obrambe in napade. Sklep sprejet soglasno.
K točki 10
Generalni sekretar pove, da je zveza prejela vlogo za članstvo. Judo klub Krško izpolnjuje vse
formalne pogoje za sprejem v članstvo. Ivan Širola, predsednik kluba, na kratko predstavi dosedanje
delo kluba. Pove, da je prvenstveni interes kluba sodelovanje na področju razvoja ne-waze.
Sklep 13: Judo klub Krško se sprejme v polnopravno članstvo JJZS. Sklep sprejet soglasno.
K točki 11
V letu 2016 je bila JJZS oziroma njen predsednik Robert Perc zelo aktiven na področju mednarodne
dejavnosti. Na volitvah JJEU v Gentu julija je bil izvoljen za predsednika Evropske ju-jitsu zveze, v
septembru pa v Da Nangu, za podpredsednika Mednarodne ju-jitsu zveze.
Predsednik se naveže na spremembe v sistemu tekmovanj za mladince in kadete. V letu 2017 bo za
U18 in U21 tako EP in SP kot posledica sprememb na ravni JJIF. V nadaljevanju bo JJEU razmislila ali
nadaljuje s tem sistemom ali ponovno uvede izmenični sistem tekmovanj. Tekmovanja predstavljajo
finančno obremenitev, hkrati pa je v teh starostnih kategorijah zaželeno, da bi bila vsako leto. Večje
število tekmovalcev predstavlja organizacijski problem, tako se razmišlja o več variantah, tako
večdnevnih tekmovanjih kot tudi spremenjenem sistemu tekmovanja (ukinitev dvojnega repasaža). V
prihodnje tudi organizatorji ne bodo več ponujali samo paketov, ampak posamezne storitve. To
pomeni več dela za organizatorja in manjše prihodke, seveda pa razbremenjuje udeleženke.
V Vietnamu je bila skupščina JJIF, kjer so bili v skladu z novim statutom imenovani kontinentalni
predsedniki za podpredsednike JJIF. Spremembe so bile narejene na organizacijski ravni, delovna
telesa še niso zasedena. Vodstva JJIF je podala še več predlogov, vendar doslej vsi še niso bili
vsebinsko obrazloženi.
V JJEU si prizadevajo za sodelovanje na Evropskih igrah, ki bodo 2019 v Belorusiji. Tendenca je
zmanjševanje števila športov, obenem pa ima organizator možnost povabiti dodatne športe. JJEU je
priznana kot partner Evropske komisije pri razvoju in popularizaciji športa.
Predsednik se naveže na predlog selektorja, glede umeščanje dogodkov med »JJIF ranking
tekmovanja«. Predlog selektorja je, da se naredijo razlike med vrstami mednarodnih turnirjev. JJIF naj
bi s spremembami vnaprej in jasno opredelila seznam tekmovanj za »uvrstitev na prednostno
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lestvico«. Predlog o različnem rangu tekmovanj ni nov, v preteklosti pa so se na takšne predloge
pojavljala nasprotovanja držav, kjer je ju-jitsu šele v razvoju. JJEU sodeluje pri vodenju svetovne rang
lestvice, da bi zagotovila bolj ažurno spremljanje, hkrati pa JJEU uvaja z 2017 svojo rang lestvico za
spremljanje ECC tekmovanj.
Predsednik med načrti za 2017 izpostavi pripravo zbornika ob 21. obletnici delovanja JJZS. Pri temu
bo potrebno aktivno sodelovaje vseh članic, ki bodo še enkrat prejela gradiva v posodobitev. Prav
tako pa resno računa na sodelovanje Častnega sveta in še posebej Sveta mojstrov.
K točki 12
Pod točko razno predsedujoči skupščine, Stanislav Preskar, seznani članice o seji skupščine, ki je
potekala 16.12.2016 v Ljubljani. Naveže se predvsem na projekt odprave na Svetovne igre. Pove, da
so Svetovne igre bile vključene v program dela OKS, kjer je postavka ovrednotena s 27.000 EUR.
Delegat se je skupaj s predstavnikom KZS javil k razpravi, da je ta postavka premajhna. Obenem pa je
generalni sekretar, dr. Kolar povedal, da ocenjujejo, da bo v letu 2017 20% finančnih sredstev iz
naslova Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za šport. V razgovoru ob robu so se iskale dodatne
rešitve v obliki nefinančnih ugodnost (koordinator, promocijska dejavnost dogodka, ugodnosti glede
opreme).
Stanislav Preskar je na sestanku ZZBŠ pred sejo OKS izpostavil vprašanje kategorizacij. Večina
pripomb je prišla s strani zvez borilnih športov. Sekretar ZZBŠ je seznanil člane, da bodo januarja
pripravljene spremembe pravil kategorizacije. Predlog bo dan Strokovnemu svetu za šport.
Predsedujoči predstavi koncept športna kartica OKS. Prvi izvod kartice je bil izdan za predsednika
JJZS.
K besedi se je javil Miloš Gostojič, predsednik ŠD Ju-jitsu Olimpija. Pove, da ima klub finančne težave.
V preteklosti so imeli težave z najemom prostorov, zato klub ni imel prihodkov. Ocenjuje, da so zdaj
ponovno začeli z normalnim delovanjem in bodo v prihodnje lahko pokrivali svoje finančne
obveznosti, vendar pa meni, da obveznosti do JJZS za preteklo obodbje niso zmožni poplačati, zato
predlaga odpis dolgov. Generalni sekretar pove, da dolg za članarino in licenciranja za pretekla tri leta
znaša 849,00 EUR.
V razpravo se vključi predsednik JJZS, ki predlaga, da se društvo vključi v aktivnosti JJZS in skozi
organizacijo dogodka poplača pretekle obveznosti. Gorazd Toplak, predsednik JJK Shinto, da ne
podpira predloga o odpisu dolgov, saj ocenjuje, da gre za prakso, ki bi se potem lahko ponavljala v
prihodnje, obenem pa vrhunski tekmovalci, ki prispevajo k virom financiranja zveze, tudi z lastnimi
sredstvu plačujejo za udeležbo na pripravah. Peter Miklič, ocenjuje, da podpira predlog predsednika
JJZS, da klub z organizacijo aktivnostmi kompenzira dolg do JJZS. Generalni sekretar predlaga, da
predsednik Olimpije pove, kateri dogodek iz koledarja aktivnosti JJZS bi lahko prevzeli. Gostojič
ocenjuje, da njihov klub ne more prevzeti organizacije tekmovanja, ker so stroški v Ljubljani preveliki.
Predsedujoči skupščine povzame razpravo in predlaga sklep, ki vključuje predlog predsednika JJZS in
drugih razpravljajočih.
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Sklep 14: Skupščina sprejme sklep, da JJK Olimpija z obveznostmi v obliki aktivnosti kompenzira
nastali dolg. Povračilo dolga se prolongira do decembra 2017. Izvršni odbor JJZS spremlja izvajanja
obveznosti in poroča o poravnavi odprtih obveznosti skupščini JJZS. Sklep je sprejet s 4 glasovi ZA
in 6 vzdržanimi glasovi.
Skupščina je zaključena ob 16:31 uri.

Zapisal: Vitja Gričar

Overitelj: Marko Šikonja
Overitelj: Sergej Bižal

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije

