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Člani izvršnega odbora
Člani nadzornega odbora

Zadeva: Zapisnik seja IO JJZS
V skladu z 29. členom Statuta JJZS, je predsednik Robert Perc sklical sejo izvršnega odbora JJZS, ki je potekala v
nedeljo, 16. 08. 2020, ob 19:30, v obliki videokonference. Na sejo je poleg članov izvršnega odbora bila
povabljena tudi članica Komisije športnikov, Sala Besal.
Seje so se udeležili: Robert Perc, predsednik; Elvis Podlogar, podpredsednik; Denis Kurbus, generalni sekretar;
Dejan Kink, športni direktor.
Odsotnosti: Martin Jazbec, predsednik Sodniške komisije; Karl Kelc, predstavnik članic; Damjan Apollonio,
Direktor za veščino; Sara Besal, predsednica Komisije športnikov.
Predlagan dnevni red seje:
1. Mednarodna dejavnost – evropska in svetovna prvenstva, generalne skupščine, seminarji, informacije
JJIF/JJEU, tekmovalna sezona, kategorizacije.
2. Skupščina OKS-ZŠZ, informacija.
3. Usposabljanje strokovnega kadra JJZS, informacija o poteku aktivnosti in nadaljnjih korakih.
4. Poraba sredstev javnih razpisov in načrt aktivnosti reprezentance v 2. polovici leta, predlog.
5. Izvedba tekem pod okriljem JJZS v okviru priporočil NIJZ (DP jiu jitsu, Finale otroškega pokala v duo…).
6. Sklic skupščine JJZS ter druge aktivnosti JJZS v okoliščinah nevarnosti epidemije.
7. Razno (pobude, predlogi…).

Ugotovitveni sklep: Na seji so prisotni štirje od sedmih članov izvršnega odbora, tako je organ
sklepčen in lahko nadaljuje z delom. (sklep sprejet soglasno)
Postopkovni sklep: Potrdi se predlagani dnevni red seje izvršnega odbora. (sklep sprejet soglasno)
K točki 1
Zaradi trenutnega stanja s Covid -19 smo priča odpoved vseh mednarodnih tekem in dejavnosti v
našem športu. JJEU je že v mesecu maju oznanila, da pod svojim okriljem letos ne bo izvedla
evropskih prvenstev. JJIF je prejšnji teden odpovedala SP Abu Dhabi in sprejela sklep, da se iz
točkovanja za svetovne igre leto 2020 zaradi pandemije izvzame. Obstaja možnost organizacije
mednarodnega turnirja, ki pa ne b točkoval. Precej bo odvisno od epidemiološke situacije. Do konca
leta tudi ne bo mednarodnih seminarjev pod pokroviteljstvom JJEU in JJIF, izjema so on-line dogodki.
Nemška zveza bo poskusno izvedla e-turnir v duo sistemu na daljavo, da se preizkusi pripravljena
pravila in tehnične podrobnosti, pridobi izkušnje (po vzoru nekaterih drugih sorodnih zvez).
Tekmovanje bo mogoče spremljati on-line. Predviden datum začetka je 5. do 7. oktober 2010.
Podrobnosti so na platformi SportData.

Glede datuma Svetovnih iger zaenkrat ni sprememb. Gostitelj so ZDA, vendar je zaradi trenutnega
epidemiološkega stanja po svetu še nemogoče popolnoma z gotovostjo potrdit dejanske izvedbe.
Hkrati z preklicem tekmovanj, je JJIF sprejel tudi sklep, da se funkcionarjem JJIF in kontinentalnih zvez
zaradi izrednih okoliščin podaljšajo mandati in se volitve izvedejo v letu 2021.
JJZS bo o aktualnih razmerah na mednarodnem področju ju-jitsa obveščala MIZŠ in OKS-ZŠZ, kot je to
izvajala že do sedaj. Zaradi epidemije so bile športnikom podaljšane kategorizacije, ki bi potekle letos.
Na zvezi imamo tri tekmovalce (Benjamina Laha, Matica Jakšiča in Lovra Divjaka), ki jim poteče status
kategoriziranega športnika mednarodnega razreda 31.1.2021 in niso bili zajeti v Covid-19 »paketu«.
Predsednik se je tem na zadnji skupščini OKS-ZŠZ pogovarjal z direktorjem Oddelka za vrhunski šport,
Borutom Kolaričem, ki je povedal, da bodo nastale situacije reševali individualno s posameznimi NPŠZ
v mesecu septembru. S tem namenom bo na OKS-ZŠZ zveza v odprtem roku za kategorizacije poslala
predlog za upoštevanje izjeme zaradi Covid-19 za omenjene tri športnike.
K točki 2
Robert Perc predstavi povzetek sestanka na MIZŠ Direktoratu za šport in skupščini OKS-ZŠZ v zvezi s
pomočjo športu v času epidemije in porabo sredstev, ki so namenjena za 2020. Glede na specifiko
športa obstajajo in zmožnostjo treniranja ter organizacije nacionalnih in mednarodnih tekmovanje
obstajajo med športnimi panogami velike razlike. Posledično bodo velike težave pri realizaciji
programov in porabi predvidenih sredstev, ki jih bo potrebno v primeru nerealizacije programa
vračati v proračun. O tem bo na OKS-ZŠZ še tekla razprava, situacijo spremljajo in bodo nanjo pozorni
tudi na razgovorih in sestankih z MIZŠ.
K točki 3
Program usposabljanja za športno panogo ju-jitsu še ni sprejet. Predsednik predstavi kronologijo
aktivnosti (podrobna kronologija bo posredovana kot informacija za skupščino). V mesecu marcu je
zveza program pripravila do stopnje, da je bil na nivoju OKS-ZŠZ ocenjen kot ustrezen in poslan v
sprejemanje na MIZŠ. V drugi polovici julija smo prejeli pripombe akreditacijske komisije na
predlagani program. V skladu z navodili in priporočili smo program ponovno pregledali, popravili in
dopolnili, dogovorili smo sestanek na OKS-ZŠZ 11.8.2020, kjer smo predloge in pripombe pregledali
skupaj in dobili podrobnosti za popravke. V nekaj dneh bomo program ponovno poslali na MIZŠ v
potrjevanje oziroma sprejem.
Po ZŠpo-1 gredo usposobljenosti stare tretje stopnje v novo drugo, stare druge stopnjo pa v novo
prvo stopnjo.
Trenutno imamo veliko težavo, ker je po določilih novega zakona o športu 24.6.2020 prenehala
veljati usposobljenost stare 1. stopnje. Na Direktoratu za šport so nas opozorili, da ne moremo
izvajati uradnih opravil za priznavanje kompetenc oziroma pred sprejemom programa usposabljanja
izvajati usposabljanje po novem programu. Komisija za usposabljanje in licenciranje je pripravila
pregled vseh licenciranj, primerjavo programov po starem programu in predvidenemu novem
programu. V septembru bomo začeli z nekaterimi usposabljanji, ki jih bomo lahko uporabili pri
dokazovanju kompetenc za nazaj (kot npr. za anti-doping).
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Vse naše trenerje s stopnjo 2 in 3 bomo pozvali, da se vpišejo v razvid usposobljenih kadrov MIZŠ v
skladu z 2. odstavkom 46. člena ZŠpo-1. To bo baza podatkov iz katerih bomo občine in ostale
ustanove črpale podatke za razpise in jo bo urejalo MIZŠ. Navodila bodo klubi prejeli po e-pošti.
K točki 4
Športni direktor Dejan Kink in generalni sekretar sta Denis Kurbus sta pripravila načrt dela
reprezentance v 2. polletju in predvideno porabo javnih sredstev Fundacije za šport. Načrt in poraba
sta bila usklajeni na delovnem sestanku predsednika, športnega direktorja in generalnega sekretarja
v začetku meseca.
Direktor Dejan Kink pove da glede na to, da tekem ni in jih letos tudi ne bo, predlaga, da bi JJZS
organizirala tri večdnevne priprave za reprezentante. Omenjene priprave bi bile za posameznike iz
seznama selektorja brezplačne. Namen je, da se tekmovalci srečajo, skupaj oddelajo nekaj treningov
in tako vzdržujejo vsaj minimalno pripravljenost v tem obdobju brez tekmovanj. Preostanek sredstev
bi porabili za popolnitev opreme, katero smo v zadnjih letih polnili samo selektivno glede na
najnujnejše potrebe.
Generalni sekretar Denis Kurbus predstavi pripravljeno tabelo z izračuni porabe sredstev:
Vsebina
Prihodki
Poraba
Načrt
Fundacija za šport
24.386,50
selektorji (dnevnice, nadomestila)
465,60
1.000,00
priprave (nastanitev, prehrana, blazine)
439,70
5.400,00
reprezentančne trenerke - 250 kom
0
6.250,00
kratke majice 900 kom, kratke hlače 320 kom
0
7.230,00
- reprezentanca
oprema selektorji
0
600,00
izobraževanje zdravniške komisije
0
500,00
nabava VAR za spremljanje treninga, priprave
0
2.000,00
reprezentanc in izvedbo e-tekmovanj
nakup srajc in opreme - sodniki
0
300,00
Skupaj
905,30
23.280,00
Sklep 1: Izvršni odbor se seznani s načrtom dela reprezentance in porabe javnih sredstev ter potrdi
oboje. (sklep sprejet soglasno)
K točki 5
Epidemiološka slika se nenehno spreminja, kar otežuje načrtovanje aktivnosti na nekaj tednov ali
mesecev vnaprej. Ker smo kontaktni šport imamo problem izvedbe tekmovanj. Mednarodna zveza
pripravlja smernice izvajanja e-tekmovanj. Navedeno je izvedljivo za disciplino duo in prikaz tehnik.
Generalni sekretar Denis Kurbus pove, da nam je iz spomladanskega dela ostalo odprto Finale dua za
otroke. V jeseni so na koledarju JJZS načrtovane tekme: DP jiu jitsu, Slovenia open, otroške tekme v
borbah in tehnikah. Dejstvo je, da vsega ne bomo mogli izvesti, saj ne moremo izvesti tekmovanj v
skladu s trenutnimi normativi NIJZ.
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Generalni sekretar pove, da se mu zdi najpomembnejše, da zaključimo z duom za otroke in izpeljemo
finale. Hkrati pa je pomembno, da izpeljemo DP v jiu jitsu, čeprav to najverjetneje glede na pogoje ni
izvedljivo. Ostala tekmovanja, ker gre za več tekem pokala, so vprašljiva iz vidika časovnega razmika
in nenehnih spreminjajočih se pravil zaradi virusa.
Predsednik Robert Perc doda, da je potrebno organizirati aktivnosti, previdno in z upoštevanjem
priporočil NIJZ in tistih, ki jih je zveza že pripravila, saj trenutno stanje močno škodi klubom in zvezi.
Trenutno prosperirajo športni, ki s tekmovanji nimajo težav. Organizacija aktivnosti je zato nujna.
Športni direktor Dejan Kink predlaga, da se namesto treh tekem pokala, izvede samo eno tekma in
tako zmanjša količina tekmovanj in časovni razpon izvedbe.
Podpredsednik Elvis Podlogar pove, da bi bilo dobro, da bi ostal koledar ostal kakršen je, vsaj za
tekme otroških tednih in sproti spremljamo situacijo. Trenutno se zavedamo, da borb in DP jiu jitsa
ne moremo izvest, tehnike in duo pa bi lahko. Kot organizator bo kontaktiral NIJZ za pridobitev
priporočil in pogojev.
Sklep 2: Glede na trenutne razmere se na koledarju ohranijo vse tekme Pokala Slovenije v tehnikah
za otroke. Finale pokala v duo za otroke se izvede v mesecu novembru, če bodo epidemiološke
razmere to dovoljevale. DP v jiu jitsu in tekme Pokala v borbah za otroke se trenutno ne izvedeta.
(sklep sprejet soglasno)
K točki 6
V mesecu marcu je zaradi epidemije odpadla redna skupščina. Izvršni odbor je sicer v roku oddal
bilance in poročila, ki jih mora po zakonodaji. Po razpravi se izoblikuje predlog, da se redna skupščina
JJZS izvede v okolju ZOOM kot videokonferenca in sicer 10.09. ob 19.00.
Nagrade športnikom in trenerjem za uspehe v letu 2019 se podelijo na 1. tekmi Pokala Slovenije v
tehnikah za otroke in sicer 10.10.2020.
Sklep 3: Prva redna skupščina JJZS v letu 2020 se izvede v obliki videokonference 10. 09. 2020 ob
19.00. (sklep sprejet soglasno)
Sklep 4: Nagrade športnikom in trenerjem za uspehe v letu 2019 se podelijo 10. 10. 2020 na 1.
tekmi Pokala Slovenije v tehnikah za otroke. (sklep sprejet soglasno)
K točki 7
Pod točko razno ni pobud in predlogov.
Predsednik se je vsem zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 20:40.

V vednost:
- članom NO JJZS
- članom IO JJZS

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
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