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Člani izvršnega odbora

Zadeva: Vabilo na sejo IO JJZS
V skladu z 29. členom Statuta JJZS, je predsednik sklical sejo izvršnega odbora, ki je bila v četrtek, 5. 4.
2018, ob 17:00 v Trzinu.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Imenovanje članov delovnih teles JJZS (članom poslana e-pošta, 30.3.2018)
Oblikovanje strateških ciljev za obdobje 2018-2022 ter aktivnosti v 2018
Delitev nalog med člani izvršnega odbora, oprema in postopki
Sodelovanje z OKS
4.1. Odgovor na razvrstitve v razrede konkurenčnosti
4.2. Sodelovanje v delovni komisiji za kategorizacije trenerjev
5. Realizacija programov reprezentanc in nadaljnje aktivnosti
5.1. Budimpešta Open
5.2. DP in pokalna tekmovanja
5.3. Robi Rajh Open
5.4. Pariz Open
5.5. Evropsko prvenstvo
6. Ustanovitev Komisije športnikov JJZS
7. Predlogi in pobude

K točki 1
Sekretar predstavi prispele odgovore o dokončnih sestavah delovnih teles oziroma imenovanju
predsednikov delovnih teles.
Sekcija za veščino
Direktor: Damjan Apollonio
Člani:
- Vladimir ILIČ,
- Miran GRUBENŠEK,
- Robert JESENIČNIK,
- Elvis PODLOGAR,
- Peter ŽMAVC
Športna sekcija
Direktor: Dejan Kink
- Selektor za borbe: Gorazd Toplak
- Selektor za duo-sistem: Jure Pignar
- Selektor za ne-wazo: Tilen Hadolin

-

Kategorizacije: Stane Preskar
Registracije: Danilo Steinman

Komisija za polaganje pasov
Predsednik: dr. Srečko F. Krope
Člani komisije (skupno 9):
- Vitja Gričar
- Marko Gaber
- Martin Hrastnik
- Peter Miklič
- Dejan Kink
- Gorazd Kostevc
Komisija za usposabljanje in licenciranje
Predsednica: Marta Ivanušič
Člana komisije (2): prosi za odlog in bo na osnovi programa sestavila ekipo
Sodniška komisija
Predsednik: Martin Jazbec
Sekretar (5. člen Sodniških pravil): Sergej Bižal
Člani: sodniški zbor
Zdravstvena in anti-doping komisija
Predsednica: Gabrijela Pirc
Člani: Anton Koželj in Jure Penica
Disciplinska komisija
Predsednik: Peter Miklič
Člani: Vladimir Ilič, Milan Borko, Neven Polajnar, Dušan Korene in David Štraus.
Nadzorni odbor
Predsednik: Stanislav Preskar
Člani: Tilen Hadolin, Iztok Drobne
K razpravi se javi Dejan Kink, športni direktor, ki predlaga, da selektor dejansko opravlja naloge vodje
ekipe in vodenja tekmovalcev na največjih tekmovanjih. Ob slednjem se postavijo pomočniki
selektorja, ki vodijo tekmovalce pod vodstvom selektorja. Predsednik povzame razpravo, da se
organizira sestanek sekcije, ki pripravi konkreten predlog, kako bi potekalo delo pri odpravah
reprezentance.
Sklep 1: Potrdijo se člani delovnih teles, kot so jih predlagali vodje delovnih teles. Vodje delovnih
teles sporočijo imena manjkajočih članov do naslednje seje izvršnega odbora.
Odpre se razprava v zvezi z osebo, ki bi se ukvarjala s socialnimi omrežji, spletno stranjo,
predstavitvami. Možnostmi oglaševanja in pospeševanja obiskov na socialnih omrežjih in spletni
strani. Strategija širjenja prepoznavnosti s produkcijo lastnih materialov in širjenjem objav v lokalnih
medijih.

K točki 2
Predsednik predstavi strateške usmeritve za naslednje mandatno obdobje 2018-2022. Strateški
usmeritve so mišljene kot dodatni cilji ob obstoječih rednih aktivnostih in programih tekmovanj,
usposabljanj, napredovanju po pasovih, priprave in dela reprezentance, in sicer:
-

-

-

-

priprava in izvedba praznovanja 25. obletnice ustanovitve JJZS;
izdaja zbornika Ju-jitsu nekoč in danes (velik del vsebin je že pripravljen, potrebna je
posodobitev vsebin in sestava novega uredniškega odbora, ki bo dokončal zbornik, JJZS je z
vsebinami kandidirala tudi na razpisu Fundacije za šport);
organizacije evropskega prvenstva za člane ali kadete in mladince v Sloveniji (Slovenija je bila
doslej vedno dober organizator velikih dogodkov in ima potrebna znanja in izkušnje);
nadaljevanje s projektom organizacije tekmovanj v brazilskem jiu-jitsu National PRO, kot
priložnosti za krepitev ne-waze in članstva v JJZS (v letu 2017 smo prvič organizirali
tekmovanje, v 2018 nismo pravočasno dobili potrditve nosilca licence);
izboljšanje promocije in medijske prepoznavnosti (nadgradnja obstoječega komuniciranja z
javnostmi, boljša uporaba socialnih omrežij, sodelovanje z mediji, organizacija promocijskih
dogodkov v okviru vsebinskih delavnic proti nasilju v sodelovanju z Ju-jitsu zvezo Nemčije);
aktivnosti na področju krepitve tradicionalnega ju-jitsa v obliki organizacije seminarja;
aktivnosti za pridobivanje sponzorske podpore za aktivnosti JJZS.

Sklep 2: Potrdijo se strateške usmeritve za delo izvršnega odbora. Glasovanje: soglasno za.
K točki 3
Predsednik predlaga, da se vodjem sekcij in članom upravnega odbora kreirajo e-naslovi s končnico
ju-jitsu.si zaradi prepoznavnosti in enotnosti pri komuniciranju.
Predsednik predlaga okvirno delitev področij dela članov izvršnega odbora:
-

Robert Perc, predsednik: zastopanje zveze, mednarodna dejavnost, delegat pri Olimpijskem
komiteju in Združenju zvez borilnih športov;
Elvis Podlogar, podpredsednik: področje promocije, prepoznavnosti in medijev;
Vitja Gričar, generalni sekretar: tekoči posli, koordinacija aktivnosti zveze, plačilni promet
idr.;
Karli Kelc, član: sodelovanje s sponzorji in donatorji;
Dejan Kink, športni direktor: programi reprezentanc;
Martin Jazbec: sodniška podpora na tekmovanjih, usposabljanje in licenciranje sodnikov;
Damjan Apollonio: razvoj tradicionalnega ju-jitsa, programi samoobrambe in proti nasilju,
sodelovanje z varnostnimi organi.

V razpravi v zvezi s predstavljenimi izhodišči se izpostavijo naslednje teme:
- pozove se klube, da dopolnijo listo lokalnih medijev s kontakti oseb, ki pokrivajo področje
športa, dogovor o odpiranju FB strani JJZS;
- povabilo klubom in posameznikom, da predlagajo posameznike, ki bi bili pripravljeni
pomagati pri promocijskih aktivnostih na spletu, pripravi grafičnih in video materialov;
- organizira se posvet članic na temo promocije in odnosov z javnostmi;
- pripravijo se izhodišča za sodelovanje s sponzorji.
Doslej je športni direktor imel v uporabi službeni telefon. Novi športni direktor pove, da trenutno ne
potrebuje telefona, tako se naredi prenos naročnine na bivšega športnega direktorja in izvede
prodaja telefonskega aparata po amortizacijski vrednostni.

Predlaga se nabava radijskih zvez za lažjo komunikacijo med člani ekipe na velikih tekmovanjih.
Sklep 3: Potrdi se okvirna delitev nalog članov izvršnega odbora. Predsednik JJZS, Robert Perc,
opravlja naloge delegata pri OKS. Sekretar pisno obvesti OKS o novem delegatu. Glasovanje: 5 za
sklep, 1 vzdržan.
K točki 4
V gradivu so člani izvršnega odbora prejeli obvestilo OKS o razvrstitvi v razrede konkurenčnosti
športov, ki je podlaga za dodeljevanje 20% točk pri dodeljevanju sredstev Fundacije za šport. Ju-jitsu
je bil uvrščen v zadnji, 5. razred. V obvestilu je navedeno, da so rezultati tekmovalcev podlaga za
oblikovanje razredov konkurenčnosti. Sekretar je naredil primerjavo športnih disciplin, iz katere je
razvidno, da ju-jitsu po kriterijih rezultatov ne more biti uvrščen v zadnji razred. Iz navedenega
razloga je sekretar pripravil dopis za OKS, v katerem se zahteva razjasnitev kriterijev in umestitve jujitsa.
Sklep 4: JJZS pošlje zahtevo za pojasnilo v razrede konkurenčnosti Olimpijskem komiteju Slovenije.
Glasovanje: soglasno za.
OKS je poslal povabilo za sodelovanje trenerjev v delovni skupini, ki se bi ukvarjala s področjem
kategorizacije trenerjev. Sekretar je poslal vsebino dopisa vsem članicam. Prejeli smo prijavo Marka
Šikonje in Marka Gabra.
Sklep 5: JJZS predlaga, da OKS imenuje v delovno skupino trenerja Marka Gabra. Glasovanje: 5 za
sklep, 1 vzdržan.
K točki 5
Športni direktor predstavi informacije o prihajajočih tekmovanjih:
- velik odziv slovenskih in tujih klubov na tekmovanju Budimpešta Open;
- objavljeno je vabilo za DP v borbah,
- 2. pokalno tekmovanje je v sklopu MT Robi Rajh (uskladijo se otroške težnostne kategorije);
- sekcija je obveščena o zapletu v zvezi z organizacijo finala pokala v borbah, ki je bilo
predvideno v Kopru – v kolikor organizator ne bo mogel zagotoviti prostora, sekretar
kontaktira klube, ki bi bili pripravljeni prevzeti tekmovanje;
- na Pariz Open sta prijavljen tekmovalca Tim Toplak in Benjamin Lah, spremljal ju bo Tilen
Hadolin;
- za EP selektorji pripravijo predloge za sestavo reprezentance v skladu z utečen prakso;
- športni direktor predlaga, da se tekmovalci udeležijo DUO Games, ki so tekmovanje, ki naj bi
nadomestila ECC in bila podlaga na novo prednostno lestvico;
Sejo je ob 18:50 napovedano zaradi obveznosti zapustil Karl Kelc.
K točki 6
Na osnovi smernic Mednarodnega olimpijskega komiteja, pozitivnih izkušenj JJIF in JJEU predsednik
predlaga, da JJZS pristopi u ustanovitvi komisije športnikov. Sekretar je v gradivu predstavil izhodišča
za imenovanje delovne komisije, ki naj do skupščine JJZS v decembru 2018 opravi naslednje naloge:
- pripravi pravilnik o organizaciji in delu Komisije športnikov;
- vzpostavi sodelovanje s Komisijo športnikov JJIF;
- se seznani z delom Komisije športnikov OKS;

-

pripravi amandmaje statuta, ki urejajo sodelovanje Komisije športnikov v organih JJZS;
izvede prve volitve komisije športnikov.

Predsednik poda predlog imenovanja delovne skupine:
- David Štraus,
- Andrej Cešek in
- Sara Besal.
Sklep 6: Imenuje se delovna skupina za ustanovitev komisije športnikov v sestavi David Štraus,
Andrej Cešek in Sara Besal. Delovna komisija do konca leta 2018 opravi naloge naveden v tej točki.
Glasovanje: Soglasno za.
K točki 7
Predsednik seznani člane, da so iz uporabe zaradi izrabe izločeni štampiljki številka 1 in 2. Nadomesti
se ju s štampiljkama 1.1. (predsednik) in 1.2. (generalni sekretar).
Sekretar pove, da je JJZS zadnjih 6 let uporabljala za knjigovodske storitve servis v Krškem (Helena
Poznič s.p.). Sekretar se v zadnjem letu zelo malo nahaja v Krškem, kar otežuje redno komunikacijo z
računovodskim servisom in izmenjavo dokumentacije.
Sklep 7: Generalni sekretar izbere cenovno primerljiv računovodski servis v Ljubljani in uredi
prenos dokumentacije. Glasovanje: soglasno za.

S spoštovanjem,

Robert PERC
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije

V vednost:
- Članom NO.

