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Zadeva: Zapisnik dopisne seje izvršnega odbora JJZS
V skladu z 29. členom Statuta je predsednik JJZS sklical dopisno sejo izvršnega odbora 17. 10. 2016.
Rok za glasovanje o sklepi do petka, 18.10.2016 do 18:00.
Dnevni red:
1. Uvrstitev na prednostno listo
2. Odprava na SP Wroclaw

K točki 1
Tim Toplak je bil že v letu 2015 uvrščen na prednostno listo za zaposlovanje športnikov v javni upravi.
Z 2. mestom na OEP Gent je pridobil kategorizacijo mednarodnega razreda in možnosti za nadaljnjo
uvrsititev na listo. NPŠZ morajo oddalit vlogo za uvrstitev.
Sklep 1: JJZS poda vlogo za uvrstitev Tima Toplaka na prednostno listo.

K točki 2
Sekretar in športni direktor sta pripravila potek odprave na SP Wroclaw. Opravljena je bila prijava in
rezervacija hotela. Glede na majhno število odprave je predlog, da se odpotuje na Poljsko z letalom,
saj organizator zagotavlja prevoz do hotela in prizorišča tekmovanja. Odhod je predviden z letalom iz
letališča Brnik 24.11. in vrnitev v nedeljo 27.11.2016 v popoldanskih urah. V pripoki pošiljam finančni
okvir. Glede na 6 tekmovalcev je v skladu s pravili zadostuje, da z ekipo potuje en sodnik. Rezervacije
so bile v hotelu, ki je najbliže tekmovališču in omogoča rezervacijo sob za 3 osebe, kar je cenovno
ugodnejše.
Sklep 2: Potrdi se odprava reprezentance na SP, v kateri sodeluje 5 tekmovalcev v borbah, ženski
duo par, oba selektorja in sodnik Martin Jazbec. Odprava bo potekala z letalom in nastanitvijo v
uradnem hotelu.
Zapisal: Vitja Gričar, sekretar
Glasovanje: Vsi člani IO so glasovali za sklepe. Dopisna seja je bila poslana v vednost članom
nadzornega odbora JJZS.

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
Poslano:
- vsem članom JJZS,
- članom NO;
- arhiv, tu.

