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Člani izvršnega odbora

Zadeva: Seja IO JJZS
V skladu z 29. členom Statuta JJZS, je predsednik Robert Perc, sklical sejo izvršnega odbora, ki je bila v
četrtek, 09. 05. 2019 ob 17:00, v sejni sobi Fakultete za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000
Ljubljana.
Seje so se udeležili: Robert Perc, predsednik, Denis Kurbus, generalni sekretar, Dejan Kink, športni
direktor, Martin Jazbec, predsednik sodniške komisije.
Odsotnost opravičili: Karl Kelc, Damjan Apollonio, Elvis Podlogar
Predlagan dnevni red seje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Benjamin Lah predstavi seminar na Rogli
Pregled zapisnika zadnje seje in realizacija sklepov
Pregled realizacije strategije in nalog članov v IO po 1 letu dela v novi sestavi
Poročilo skupščine in primopredaje poslov med generalnima sekretarjema
Predlogi in pobude komisije športnikov
Pregled tekmovanj, priprav in drugih aktivnosti sekcije šport do zaključka polletja
Imenovanje delovnega telesa za pripravo TTK pravilnika
Usposabljanje in licenciranje (imenovanje v.d. predsednika komisije za licenciranje, koledar
aktivnosti za trenerje in sodnike)
Informacija o sredstvih javnih razpisov
Status društva v javnem interesu – poročilo
Projekti do konca leta (mediji, Zbornik JJZS, BJJ ipd.) in pregled koledarja
Poročilo iz sestanka na OKS ZSZ
Pristopna izjava Judo kluba Triglav Kranj
Razno – predlogi in pobude

Ugotovitveni sklep:
Na seji so prisotni štirje od sedmih članov izvršnega odbora, tako je organ sklepčen in lahko
nadaljuje z delom. Sprejeto soglasno.
Postopkovni sklep:
Potrdi se predlagani dnevni red seje izvršnega odbora. Sprejeto soglasno.

K točki 1
K seji pristopi Benjamin Lah. Predstavi Akademijo Athelete analyzer 2019, ki se bo odvijala na Rogli
med 19. 7 in 21. 7. 2019. Gre za tridnevni vikend seminar, ki bo prvi modul oz. seminar akademije za
izobraževanje trenerjev v sklopu večih po različnih mestih v Evropi. Poudarek akademije bo

izobraževanje in pomoč trenerjem pri pripravi in spremljanju tekmovalca, kaj je pomembno in kaj ni
ter pri vodenju kluba. Program je nastavljen na osnovnih tehnikah in začetku razvoja športnika, ki
služi kot trden temelj za njegov/njen razvoj v prihodnosti. Predstavljena bo tudi aplikacija za analizo
nasprotnih borcev, ki je uporabna tako za borce, kot trenerje in komunikacijo med njimi. Ciljna
populacija seminarja so trenerji. Pričakovano število udeležencev je dvajset. Cena polnega programa
je 595€, ki vključuje predavanja, delavnice, bivanje, hrano, prosto popoldanske dejavnosti in prvi
mesec brezplačne uporabe aplikacije za analizo.
Po predstavitvi Benjamin Lah zapusti sejo.
Direktor za šport pove, da nas v jesenskem delu tekmovalne sezone čakata dve veliki tekmi in sicer EP
v Grčijo in SP v Abu Dhabi. Obe skupaj predstavljata velik finančni zalogaj. Sredstva zveze so omejena
in že sedaj racionalno razporejena med pripravami in sofinanciranjem odprav.
Predsednik naloži direktorju za šport, da preveri interes za omenjen seminar pri selektorjih zveze in
predlaga možnost sofinanciranja v višini 25%
Prav tako naloži generalnemu sekretarju, da se Benjaminu pomaga z obveščanjem klubov.
Sklep 1: IO se seznani z seminarjem. Športni direktor seznani selektorje o vsebini in preveri njihov
interes. Na podlagi interesa bo IO odločil o financiranju. Sklep sprejet soglasno
Sklep 2: Vabilo na akademijo se objavi na spletu in razpošlje vsem članicam zveze. Sklep sprejet
soglasno.

K točki 2
Predsednik pregleda zapisnik zadnje dopisne seje iz dne 10. 4. 2019 in realizacijo sklepov.
Sklep 3: Potrdi se zapisnik zadnje seje. IO ugotovi, da so bili sklepi v celoti realizirani. (ugotovitveni
sklep sprejet soglasno)
K točki 3
Predsednik opravi pregled sklepov IO v zadnjem letu. Nedokončano ostane:
-

praznovanje ob 25 letnici JJZ in izdaja zbornika zvezi z tem. Glede urejanja zbornika je bilo
opravljenih nekaj sestankov. Peter Miklič pripravlja zgodovino razvoja JJZS. Predsednik se
zaveže, da bo do konca junija sklical sestanek in preveril dejansko stanje. Poslal bo sekretarju
poziv za klube, da pripravijo članke o svojih klubih. Pove, da sta na skupščini v letu 2018, bila
Srečko F. Krope in Karli Kelc predlagana v uredniški odbor. Predsednik določi, da morajo do
septembra biti zadeve pripravljene, da bodo na decembrski skupščini urejene in potrjene, saj
bo še precej dela z urejanjem, lektoriranjem in tiskom.

-

Medijska podpora in prepoznavnost – Elvis Podlogar je opravičil svojo prisotnost. Predsednik
pove, da je v telefonskem pogovoru z njim pridobil določene informacije. Opravljeno je bilo
sodelovanje z Kanalom A in Pop TV, kjer je bil tudi posnet prispevek o ju jitsu. Televizija žal ni
zelo zainteresirana za ju jitsu. V jesenskem delu se poskusi še enkrat prodreti v medijski
prostor z 25 letnico ter rezultati iz EP in SP.
S strani zveze so bili pozvani klubi, da poiščejo in zberejo kontakte regijskih medijev, ki so bolj
zainteresirani za novice iz domačega okolja. Namen je bil združeno z strani zveze obveščati o
rezultatih in dogajanju v zvezi. Na poziv sta se odzvala samo dva kluba.

-

-

Vsi organizatorji so dolžni opremit medalje z nalepkami. Potrebno je opominjat organizatorje
z sklepom.
Nerealiziran sklep ostane v zvezi z Komisijo za usposabljanje in licenciranje. Teme se
dotaknemo kasneje v naslednji točki dnevnega reda.
Karli Kelc je bil pozvan, da s svojimi izkušnjami pomaga zvezi pridobiti sponzorska sredstva od
potencialnih sponzorjev oziroma pripraviti marketinško strategijo, kako pristopiti
organizirano k pridobivanju dodatnih sredstev, saj imamo lepe tekmovalne uspehe.
Aktivnosti so v teku (pomankanje časa).

Sklep 4: Nadaljuje se delo na odprtih zadevah. Do konca meseca septembra se predsednika pisno
obvesti o napredku na posameznem področju. Sklep sprejet soglasno.

K točki 4
Predsednik povzame poročilo skupščine zveze, ki je bila izvedena v Celju, 28. 3. 2019. Skupščina je
speljana, prav tako so bila potrjena izredna napredovanja potrjena.
Predsednik predstavi zapisnik primopredaje poslov med generalnima sekretarjema.
Primopredaja je bila narejena po seji skupščine. Prisotni so bili predsednik Robert Perc, stari
generalni sekretar Vitja Gričar in novi generalni sekretar Denis Kurbus. Dogovorjeno je, da Vitja Gričar
po pooblastilu predsednika, do 30. 6. 2019, pomaga pri finančnem poslovanju in svetovanju novemu
sekretarju. Del finančnih zadev se je že prenesel tudi na novo računovodstvo v Ljubljani. Cilj je, da se
prenese na servis celoten del zadolžitev povezanih z finančnim delom in opravljanje finančnih stvari.
Kupljena sta bila dva nova prenosna računalnika, računalniški miški in torbi za prenos računalnikov.
Oprema je bila predana sekretarju Denisu Kurbusu in direktorju za šport Dejanu Kinku. Prav tako je
bil nabavljen nov tiskalnik, ki je bil predan sekretarju. Generalnemu sekretarju je predana plačilna
kartica.
K Točki 5
Predsednik predstavi predloge in pobude Komisije športnikov, predstavljene na skupščini JJZS v Celju.
Na skupščini je prišla pobuda, da bi komisija začela sodelovati z nemško ju jitsu zvezo (DJJV) in
njihovim projektom »Nicht mit mir«. Predsednik se je pogovoril z Michaelom Kornom in pove, da so
zainteresirani za sodelovanje. Pripravljeni so dovoliti prevod njihovih programov in uporabo njihovih
brošur. Nadaljuje, da bo JJZS poslala nemški ju jitsu zvezi memorandum o sodelovanju. Prav tako
bodo člani naše Komisije športnikov vabljeni na predstavitev projekta in ogled brošur. Kontaktirana
bo predsednica komisije z strani nemških kolegov.
Zvezo čaka naloga iskanja morebitnih evropskih sredstev za omenjen projekt ter izvajanje projekta v
sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami. DJJV bo pri tem aktivno sodelovala in pomagala..
K točki 6
Dejan Kink poroča, da so bile speljane vse tekme v skladu z načrtom Sekcije za šport. Finale otroških
tekem v borbah U16 je bil prestavljen na 18. 5 .2019, v Sevnico, kar je IO potrdil na dopisni seji 18. 4.
2019.

Prav tako so bile izvedene vse priprave po programu. Priprave v ne-wazi so bile prestavljene zaradi
bolezni selektorja in že izvedene.
Konec meseca nas čaka EP za člane v Bukarešti. Tekmovanja se bosta udeležila dva tekmovalca, dva
selektorja in sodnik. Predsednik sodniške komisije Martin Jazbec mora preveriti pri evropski sodniški
komisiji, zakaj sodnika Karlija Kelca ni na seznamu delegiranih sodnikov za EP. Povratno informacijo
se v najkrajšem možnem času posreduje športnemu direktorju in generalnemu sekretarju.
V sklopu EP bo po članskem delu izvedeno še veteransko tekmovanje. Tekmovanja se bodo na lastno
pobudo udeležili trije borci. Ker do sedaj na zvezi še nismo imeli veteranske reprezentance, prav tako
nimamo sredstev za sofinanciranje njihovega nastopa. Zveza bo omenjenim pomagala pri prijavi na
tekmovanje in ob morebitnih organizacijskih težavah odhoda in nastanitve.
Sekretar predlaga, da se veteranom sofinancirajo reprezentančne trenerke v obsegu, kot se
sofinancirajo trenerjem tekmovalcev, ki potujejo z odpravami na tekme.
Predsednik pove, da lahko na zvezi pričakujemo osnutek vabila za EP na Kreti v roku enega meseca.
Več bo znanega že na EP v Bukarešti.
Prav tako pove, da za SP v Abu Dhabiju stvari še niso dorečene. Tekmovanje naj bi potekalo čez ves
teden in bilo razdeljeno na kadetski, mladinski in članski del po dnevih. Iz tega razloga naj bi bilo
mogoče nastopati v različnih starostnih kategorijah (kljub nekaterim pomislekom za takšno ureditev
je bila sprejeta odločitev, da se tekmovanja organizira na opisani način).
Sekretar povpraša Direktorja za šport glede tekmovanja Viena open in morebitni skupni prijavi. Ker za
omenjeno tekmovanje ni potrebna skupna prijava prek Sportdate, se klubi samostojno prijavijo ter
organizirajo nastanitev in prevoz.
Sekretar pove, da je Elvis Podlogar (ŠK in ŠD Sibor) ponudil nekaj prostih mest na avtobusu za
omenjeno tekmovanje. V kolikor bi katera članica imela težave z organizacijo svojega prevoza, se
lahko obrne nanj zaradi razbremenitve stroškov.
K točki 7
Predsednik pove, da je pravilnik TTK star in zastarel. Gre sicer za zelo pomemben dokument tako v
tekmovalnem smislu, kot na področju registracij. Omenjen pravilnik se od leta 2013 ni spremenil.
Pogrebno ga je pregledati in modernizirati. Morebitne nesmisle je potrebno odpraviti in jih
nadomestiti z smiselnimi in učinkovitimi postopki organizacije in izvedbe tekmovanj.
V debati generalni sekretar pove, da je smiselno, da je v komisiji tudi takšna oseba, ki ima izkušnje z
organizacijo velikih tekmovanj in iz lastnih izkušenj pozna težave in potrebe zveze ter določeno
tehnično znanje in izkušnje z delovanjem zveze.
Predlagana komisija z strani predsednika : športni direktor Dejan Kink, vodja skupine; Neven Šrok,
član; Karl Kelc, član; član Komisije športnikov. Generalni sekretar pozove komisijo športnikov, da
predlaga svojega kandidata v komisijo.
Sklep 5: Ustanovi se komisija za pripravo sprememb TTK pravilnika v sestavi: vodja: Dejan Kink,
člani: Neven Šrok, Karl Kelc, član komisije športnikov. Sklep sprejet soglasno.

K točki 8
Po koledarju imamo 23. 6. 2019 licenciranje trenerjev. Članicam je bil ponovno poslan mail z pozivom
za predloge v zvezi z prostim mestom predsednika Komisije za usposabljanje in licenciranje. Sekretar
pove, da ponovno ni bilo nobenega odgovora, namiga, ideje, nasveta katerekoli članice, čeprav gre za
pomembno področje, pomembno za vse članice in njihove trenerje.
Zaradi spremembe Zakona o športu, je potrebno dosedanje programe usposabljanja dopolnit in
spremenit do te mere, da bodo veljavni. Tako bomo lahko ponovno usposabljali trenerje.
Sekretar pove, da je zveza do sedaj opravila več posameznik razgovorov z potencialnimi kandidati,
vendar neuspešno. Pove, da je z sorodnimi zvezami dogovorjeno za sodelovanje v tistem delu
usposabljanja, ki nam je soroden. Zainteresirane so za sodelovanje. Dobiva tudi ponudbe za izvedbe
seminarje.
Sklep 6: Konec junija se v skladu z koledarjem izvede licenciranje za trenerje v ju jitsu. Koordinacijo
prevzame član Komisije za usposabljanje in licenciranje, po predhodnem dogovorom z generalnim
sekretarjem. Sklep sprejet soglasno.
K točki 9
Predsednik predstavi finančno situacijo. Finančno leto smo z vzdržnim in racionalnim poslovanjem
zaključili pozitivno.
Sekretar povzame prihodke iz javnih sredstev v letu 2019:
-

Fundacija za šport D1 (člani):
10.000,00 EUR
Fundacija za šport D2 (mladinci):
10.794,14 EUR
MIZŠ:
1. Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
8.721 EUR
2. Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc ju-jitsu
13.490 EUR
3. Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine ju-jitsu 12.000 EUR

IO bo v skladu s sklepom skupščine do naslednje seje pripravi rebalans proračuna, tako da bo mogoče
bolj konkretno načrtovati sredstva do konca leta.
K točki 10
Predsednik pove, da je zveza v mesecu marcu poslala vlogo na MIZŠ za status društva v javnem
interesu. Odgovora še nismo dobili.
K točki 11
Del točke smo predelali že pod točko 3.
Razprava o pobudi za pripravo izpitnega programa za polaganje pasov ju jitsu (ne waza) in
nadaljevanju začetega. Generalni sekretar pozove predsednika za veščino, da nadaljuje z začetim
projektom in do oktobra pripravi osnutek programa.
Sklep 7: Nadaljuje se z pripravo izpitnega programa jui-jitsu in do meseca oktobra pripravi osnutek.
Sklep sprejet soglasno.

K točki 12
Predsednik povzame dogajanje na sestanku OKS, ki je bil v Ljubljani 4. 4. 2019. Udeležila sta se ga
predsednik Robert Perc in Vitja Gričar. Bili so skupinski sestanki sorodnih športov s
podpredsednikom OKS-ZŠZ za marketing. Udeleženca opozorita, da bi bilo potrebno v Zakon o šport
umestit zakonske rešitve zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Prav tako opozorita, da je OKS
dolžan sam pridobit podatke iz javnih evidenc in ne tega zahtevati od posameznih članic.
Pogovor je tekel tudi o športni kartici ter povezavi z nezgodnimi zavarovanji. Želijo doseči, da bi
olimpijska kartica tudi članska kartica, ki imetniku lahko ponudila določene ugodnosti.
OKS se ponudi, da odmevne rezultate objavijo tudi skozi svoje kanale medijskega obveščanja (EP, SP,
Svetovne igre) . Pripravili bodo osnutke aktov, ki jih bodo uporabniki lahko uporabili na lastno
odgovornost. Ker so cene uradnega dobavitelja športne opreme zelo drage, se predlaga, da gre naš
dobavitelj na uradne barve OKS in se s tem zmanjšajo stroški.

K točki 13
Judo klub Triglav Kranj, Partizanska cesta 39, 4000 Kranj, je dne 6.5.2019, s podajo pristopne izjave,
izkazal željo po včlanitvi v JJZS. Vloga je popolna.
Sklep 8: IO v skladu z statutom na skupščini predlaga včlanitev novega člana. Sklep sprejet
soglasno.

K točki 14
-

Predsednik Martin Jazbec, Predsednik sodniške komisije, pove, da se na zvezi srečujemo z
težavo pomanjkanja licenciranih nacionalnih sodnikov za izvedbo domačih tekem. Trenutno
ima na seznamu 29 sodnikov, aktivnih je le 10 do 12. Potrebno bi delati na novi bazi mladih
sodnikov in jih vzgajati med njihovo športno kariero. Pomagali bi lahko pri sojenju na otroških
tekmah in tako širili svoje znanje. Sekretar se zaveže, da bo pozval članice, naj poiščejo
ustrezen kader med svojimi člani in ga pošljejo na usposabljanje.
Predsednik pove, da je JJEU kupila video opremo za sojenje sodnikov na velikih mednarodnih
tekmah. Bila je uporabljena na zadnjem turnirju v Parizu in bo tudi na EP v Bukarešti. Opremo
bi si lahko od JJEU izposodili za nekaj dni in v jeseni, v sklopu kakšnih priprav, organizirali
usposabljanje za sodnike.

-

IO se seznani z vsemi registracijskimi vlogami, ki so bile podane po preteku roka (ŠD Rdeči
orel 13, ADK Maribor 3). IO se seznani z izjavo tekmovalke Maje Povšnar, da v letu 2019 več
ne želi biti registrirana za ŠD Rdeči orel in bo klubu podala zahtevo za izpisnico v skladu z TTK
pravilnikom.

Sklep 9: IO potrdi izredne registracije, ki so bile podane po roku za prijavo. Registracija Maje
Povšnar se zadrži do nadaljnjega z namenom ugotovitve dejanskega stanja. Sklep sprejet soglasno.
-

Sekretar poda poročilo o odprtih obveznostih klubov do JJZS. V večini primerov se odprte
obveznosti zapirajo v skladu z roki. ŠD Rdeči orel je pred prazniki poravnal polovico svojih
obveznosti iz naslova članarin ter zagotovil, da bo preostanek poravnan v mesecu juniju.

-

Sekretar predstavi idejo izobraževanja za vodje tekmovanj. V mesecu septembru bo pod
vodstvom Nevena Šroka in Vitje Gričarja izveden enodneven seminar, kjer bodo trije

zainteresirani člani različnih klubov vabljeni na usposabljanje za vodje tekmovanj. Vabljena
bosta tudi Športni direktor in generalni sekretar. Omenjena ekipa bo lahko razbremenila
obstoječa člana pri vodenju tekmovanj in jima nudila pomoč in podporo.
-

Predsednik predlaga, da JJZS financira fizioterapevtu Juretu Penici udeležbo na Evropskem
kongresu medicine športa, ki bo potekal med 3. in 5. oktobrom 2019, v Portorožu. Njegovo
dolgoletno sodelovanje pri delu reprezentance so športniki in zveza vedno sprejeli pozitivno.
Dodatno pridobljeno znanje bo koristili tudi nadaljnjemu sodelovanju pri delu z mladinskimi
in članskimi reprezentancami.

Sklep 10: Jure Penica je poslan na Evropski kongres medicine športa. Sklep sprejet soglasno.
-

Predsednik seznani IO, da je izkoristil možnost odločanja o finančnem poslovanju in naložil
plačilo nadomestila za delo generalnega sekretarja za mesec april v višini dvesto petdeset
EUR neto. Predsednik predlaga, da se nadomestilo za mesec maj in mesec junij izplačata v
istem obsegu. Računovodstvo bo obračunalo vse potrebne dajatve. Po 30.6.2019 se odloči
kako naprej. Izplačila gredo iz postavke »delovanje zveze«.

Sklep 11: IO soglasno potrdi neto izplačilo nadomestila za delo generalnega sekretarja za april, maj
in junij 2019 v višini dvesto petdeset EUR neto.

V vednost:
- članom NO JJZS
- članom IO JJZS

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije

