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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
torek, 03. 09. 2019 ob 17:00, v predavalnici št. 3 Fakultete za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000
Ljubljana.
Seje so se udeležili: Robert Perc, predsednik, Elvis Podlogar, podpredsednik, Denis Kurbus, generalni
sekretar, Dejan Kink, športni direktor, Karl Kelc, predstavnik članic
Odsotnost opravičila: Damjan Apollonio, Martin Jazbec
Predlagan dnevni red seje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika zadnje seje in realizacija sklepov
Pregled realizacije strategije in nalog članov v IO
Potrditev predsednika za usposabljanje in licenciranje
Finančen pregled delovanja reprezentance v drugem polletju
Tekmovanje »Slovenia National PRO 2020«
Razno – predlogi in pobude

Ugotovitveni sklep:
Na seji je prisotnih pet 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
Predsednik pozdravi navzoče. Sekretar prebere zapisnik zadnje seje IO z dne 09. 05. 2019 in
realizacijo sklepov. Pripomb na sklep ni.
Sklep 1: Sklep o sprejemu zapisnika se sprejme soglasno.

K točki 2
Predsednik pove, da je Elvis Podlogar prek svojih kontaktov uredil medijsko podporo. To velja
predvsem za televizijo. Prav tako je Generalni sekretar dvakrat poslal klubom poziv o odstopu
kontaktov lokalnih medijev, ki se nahajajo v njihovem okolju. Odziva klubov ni bilo.
Na OKS so obljubili, da bodo nudili pomoč in podporo pri promociji prek svojih kanalov obveščanja.
To pomeni televizijske, radijske, spletne in socialna omrežja. Sekretar pove, da je izkoristil omenjeno
zadevo ob uspehu reprezentance na EP v Bukarešti, vendar odziva s strani OKS ni bilo. Predsednik

spomni, da se je v preteklosti pošiljalo novice na medije takoj po tekmi, vendar nabora naslovov
nimamo. Dejstvo je, da bi potrebovali osebne kontakte, saj je utopično pričakovat, da nas bodo
podprli sami. Poleg tega tudi ni za pričakovat, da bi brez našega nenehnega nudenja podatkov, bil
kakršen koli odziv. Prav tako se je treba zavedat, da bo težko prodreti v medije, ki so na nacionalnem
nivoju. Prodor tja je težaven že za olimpijske športe. Potrebno je preko lokalnih medijev širiti
informacije, saj je v lokalnem okolju veliko večjega pomena vsaka osvojena medalja. Potreben je večji
angažma posameznih klubov. Zveza jim tukaj želi pomagati.
V debato se vključi Elvis Podlogar, ki pove, da je dobil od občine Kočevje seznam medijev. Ob uporabi
le teh, so bili žal neodzivni. Elvis predlaga Matica Jakšiča, ki obvlada področje priprave materialov, da
ga vključimo pri promociji. Sestavil bi lahko nekaj kratkih propagandnih filmčkov, kateri bi se lahko
širili po socialnih omrežjih.
Dejan Kink pove, da sam ni želel telefona s strani zveze, da pa omenjenega z veseljem podari za
takšen namen.
Karli Kelc pove, da je JJK ADK Maribor imel ob zadnji objavi v časopisu pol strani, da pa je novinarje
zanimala le liga, nič druga.
Predsednik pove in predlaga, da bi morali odpravo JJZS na Kreto medijsko podpret že vnaprej. Najava
dogodka in spremljanje priprav reprezentance. Vpeljali bi Matica in morda bi mu pomoč nudila tudi
Komisija športnikov na čelu z Saro Besal. Socialna omrežja so mladim bližja in za zvezo tudi veliko bolj
dostopna. Robi predlaga, da se zadeve snemajo sproti, da se pošilja na medije in ob povratku naredi
kakšen prispevek, v kolikor bo interes kakšni izmed televizij. Hkrati se poleg medijev obvešča tudi
klube. Zaveže se, da bo uredil sestanek z Maticem Jakšičem in Saro Besal. Prav tako bo uredil
določene naslove novinarjev.
Sklep 2: predsednik organizira sestanek z Maticem Jakšičem in Saro Besal. Skupaj pripravijo
komunikacijsko strategijo za EP in SP 2019. (soglasno)
Pogovor se nadaljuje na temo zbornika. Predsednik pove, da je k sodelovanju povabil Janjo Vavter iz
Sevnice. Janja je bila zraven že pri dveh zbornikih in ima iz tega področja veliko izkušenj. Na prošnjo
predsednika je pokazala interes za sodelovanje. V naslednjem tednu se bosta dobila z predsednikom
in dogovorila zadeve. Sponzorska sredstva za njeno delo bo zagotovil predsednik. Časa za izvedbo je
malo, zato je v to usmeril vso energijo.
Glede sponzorjev je predsednik povedal, da je zveza na letni ravni nekajkrat v preteklosti oddala
nekaj deset kvalitetno pripravljenih vlog za pomoč pri delu in odpravi reprezentance. Odziva pretežno
ni bilo. Veliko lažje je najti sponzorja za posameznika v njegovem okolju. Pred nami sta dva velika
dogodka EP in SP. Predvsem SP je velik finančen zalogaj. Karli Kelc v tej točki pove, da zaradi
pomanjkanja časa in zasedenosti z drugimi projekti v lokalnem okolju ne bo mogel pomagati.

K točki 3
Predsednik razloži, da je IO po tehtnem premisleku predlagal za predsednika komisije Ognjena Sajeta.
Po pogovoru med njim in predsednikom, je le ta izkazal pripravljenost pomagati in prevzeti področje
Komisije za usposabljanje in licenciranje. Ognjen ima športno izobrazbo, dolgoleten staž v naši
veščini, pozna programe usposabljanj in je na podlagi osebnostnih lastnostih zelo primeren kandidat.
Naloge bo Ognjen prevzel takoj, skrbel bo za potrebno dokumentacijo in papirje. V mesecu decembru
je na koledarju licenciranje. Prav tako je potrebno urgentno dopolnit programe usposabljanja ter
izvest usposabljanje za naziv trenerja, saj je veliko članov, ki so na fakulteti za šport že izvedli splošne
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vsebine in jim teče rok treh let, da zaključijo licence. Veliko stvari je pripravljenih, prav tako je sprejet
že pravilnik.
Sklep 3: Ognjena Sajeta se potrdi za predsednika Komisije za usposabljanje in licenciranje. Sklep
sprejet soglasno.
K točki 4
Generalni sekretar prevzame besedo in predstavi finančno sliko delovanja. Na računu zveze je
trenutno približno 26000€. Odprtih zadev klubov do zveze je 3374€. Za delovanje reprezentanc
imamo po finančnem načrtu namenjenih 23000€. Od tega je potrebno odšteti 5000€, ki jih bomo
porabili za priprave v PA Tacen in še dodatnih 1000€, ki so bili porabljeni na pripravah na
Madžarskem. Ostane torej 17000€. Ker pa je športni direktor ocenil stroške odprave na EP na Kreti na
16700€, imamo problem.
Besedo prevzame športni direktor. Razloži, da en »paket« za Kreto (pot, spanje, prijavnina) znaša
800e na tekmovalca, duo 1600€. Skupni znesek je torej 16700€. German Open nas bo stal 3000€,
Bukarešta 1660€, Abu Dhabi še je vedno neznanka. Zavedati se moramo, da je med obema
največjima tekmama samo 3 tedne razlike. Glede na finančno prognozo, je potrebno nekaj ukrenit.
Obstajata dve možnosti: lahko vsem reprezentantom prepolovimo sredstva subvencioniranja glede
na njihove pravice iz naslova sofinanciranja ali druga, da ciljno pošljemo reprezentance na
posamezno tekmo. Na to temo je potekala tudi videokonferenca med predsednikom, sekretarjem in
športnim direktorjem.
V debato se vključi Karli Kelc z vprašanjem, kdaj se bo vedlo, kdo sploh je v reprezentanci? Dejan Kink
pove, da se selektorji odločajo to po zadnjih pripravah, kar je teden dni prej in ni smiselno, saj so
stroški za letalske karte takrat največji. Sam je mnenja, da če se želimo resno it zadeve in predvsem
odgovorno, da je potrebno reprezentanco sestavit že pol leta prej. Reprezentanti imajo tako obvezo
obiska tekem in priprav, sami pa lažje planirajo svoje aktivnosti in iskanje sponzorjev. Pritrdi mu tudi
Elvis Podlogar. Sam pove, da je tekma bila prestavljena iz marca in da so vse aktivnosti tempirali v
jesen. Sponzorjem so obljubili dve veliki tekmi, kar bi sedaj predstavljalo težavo za njih. Dejan se
zaveže, da bodo seznami reprezentantov objavljeni do 06.09.2019.
Sekretar pove, da po njegovem mnenju najbolje, da se ciljno pošlje reprezentance na posamezno
tekmo in se tako pomaga klubom. Seveda pa, v kolikor gre kateremu klubu finančno skozi, pošlje
tekmovalce tudi na drugo tekmo. Pri tem bo klub imel podporo zveze, kot na vsaki tekmi (prijava…).
Športni direktor predlaga, glede na udeležbo in možnost kategorizacij, da na EP na Kreto pošljemo
kadetsko in mladinsko reprezentanco borcev in jiu jitsu, Na SP Abu Dhabi pa vse reprezentance
duašev, člane borcev in člane jiu jitsu.
Predsednik podpre razmišljanje športnega direktorja, saj je potrebno glede na omejena finančna
sredstva postaviti prioritete, a hkrati ne zapreti vrat za druge možnost.
Sklep 4: JJZS bo za EP Kreta 2019 refundirala odpravo kadetske in mladinke reprezentance borcev
in jiu jitsu na EP Kreta. JJZS bo za SP Adu Dhabi 2019 refundirala člansko reprezentanco borcev, jiu
jitsu in vseh reprezentanc duašev. Pripravljalne tekme German Open JJZS ne bo financirala. Sklep
sprejet soglasno.
Sklep 5: Seznami reprezentantov za EP se objavijo do 6.9.2019. Sklep sprejet soglasno
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K Točki 5
Predsednik razloži, da smo pred tremi leti prvič organizirali tekmovanje National PRO. Gre za
profesionalno jiu jitsu organizacijo z sedežem v Abu Dhabiju, ki sodeluje z JJIF, zato so tudi
tekmovanja na nacionalni ravni praviloma organizirana skozi članice JJIF. JJZS je bila soorganizator
tekmovanja z Ju-jitsu zvezo iz Hrvaške.
Pomen organizacije takšnega tekmovanja na naših tleh je za JJZS strateški, saj gre za zaščito interesov
na našem ozemlju. Po lanskem odličnem turnirju, je zadeva po besedah predsednika šla en korak
naprej. Hrvaški kolegi so organizirali podjetje, ki bo izvedlo tekmovanja. Predlagali so nam, da bi bili
soorganizatorji in bi od tega dobili 25% kotizacij za pokritje naših stroškov. Naša naloga ostane
administrativen del in pa priprava reprezentance.
Tekma bi bla v soboto, 25.1. 2020, v dvorani Edvarda Pepelka v Ljubljani.
Dejan Kink predlaga, da se predsednik še malo pogaja glede višine kotizacije v našo korist. Hkrati
predlaga, da selektorji razpišejo priprave za omenjen dan in pridejo reprezentanti na tekmo pomagat.
Sredstva, ki jih bo JJZS pridobila od tekmovanja, pa se kasneje namenijo za priprave in financiranje le
teh reprezentantom.
Sklep 6: IO potrdi datum in lokacijo tekmovanja ter pooblasti predsednika za dogovor glede
stroškov zveze in podpis pogodbe. Pridobljena sredstva se namensko porabijo za delovanje
reprezentance. Sklep sprejet soglasno.

K točki 6
Pri točko razno predsednik pove, da je bila JJEU povabljena na EOC (Evropski Olimpijski Komiteji)
olimpijskih igrah v Minsku, da predstavi šport in tekmovanja pod njenim okriljem. Cilj JJEU je, da je
veščina ju jitsu na naslednjih Evropskih igrah na Poljskem. Komisija EOC bo obiskala tekmo German
Open (evalvacija). Predsednik pove, da gre naslednji teden v Budimpešto, kjer bo JJEU prejela
nagrado Evropskega fair play gibanja, katere pokrovitelj je EOC. Prav tako se veliko dela na promociji
z Evropsko študentsko zvezo za vključite ju-jitsa v študentske »combat games«.
Nadalje predsednik poda informacijo o možnosti sodelovanja s Slovensko policijo glede polaganja
šolskih pasov. Aktivnosti se bodo usklajevale s komisijo za polaganje pasov. Ponovno se pošlje
predlog za podpis krovnega sporazuma.
Nadaljuje Generalni sekretar, ki predlaga, da se članicam izdani računi pošiljajo le še elektronsko in
ne elektronsko in po pošti, kot je bilo to v navadi do sedaj. K temu pritrdi tudi Elvis Podlogar, saj
račune iz nabiralnika včasih dobi po 14-ih dneh.
Sklep 7: IO sprejme sklep, da se izdani računi članicam pošiljajo v elektronski obliki. (soglasno)
Generalni sekretar predlaga, da se uvede taksa za izredna napredovanja, ki pa ni nujno enaka ceniku
taksam za šolske in mojstrske pasove JJZS (za pokritje materialnih in administrativnih stroškov).
Predlaga, da se ovrednoti nekakšna simbolična cena, ki bi pokrila strošek JJZS za tiskanje diplom,
poštnine in administrativnega dela. Športni direktor pritrdi sekretarju. Predsednik predlaga višino
enotne takse 25€, kar znaša polovico takse za 1.kyu. V debato se vključi Karl Kelc, ki predlogu
nasprotuje. Po njegovem mnenju so vsi, ki izredno napredujejo, dovolj dali zvezi in je to nagrada za
njihovo delo. Tega jim ne moremo računati. Pritrdi mu Elvis Podlogar, ki je mnenja, da od 25€ zveza
ne bo ne bolj bogata, ne bolj revna. Predsednik ugotovi, da za podan predlog ni potrebnega soglasja.
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Sekretar nadaljuje glede vrednotenja nadomestila za delo Generalnega sekretarja, če bi se v
prihodnosti pojavila možnost odprtja sp. Ker še takšna možnost ni na vidiku, se zbrani odločijo, da
bodo o tem razpravljali takrat, ko bo stvar potrebna. Karl Kelc predlaga proučitev prostovoljstva, kot
oblike pomoči JJZS. Predsednik naloži sekretarju, da se o zadevi informira.
Karlija Kelca zanima osnutek programa JJEU in JJIF za leto 2020. Podatke potrebuje za prijavo svojega
tekmovanja in razpise, vendar omenjenih podatkov ne more najti na internetu. Predsednik pojasni,
da mednarodna zveza za prihodnje leto še ni potrdila kje bo SP. Rečeno je bilo, da bi bilo v jeseni v
Abu Dhabijo, kot letos (tri leta zapored). Zadnje informacije to potrjujejo. Kar se tiče JJEU, pa je le ta v
dilemi ali narediti člansko junija in mladinsko kadetsko oktobra, ali združit vse skupaj po zgledu SP.
JJEU ima podpisane pogodbe za organizacijo članskega EP prvi teden junija na Poljskem in
kadetko/mladinskega oktobra v Rusiji.
Seja IO se je končala ob 19.35.

V vednost:
- članom NO JJZS
- članom IO JJZS

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
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