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Članice JJZS 
Nadzorni odbor 
 
 
Zadeva: Zapisnik dopisne seje izvršnega odbora 
 
Predsednik JJZS je sklical dopisno sejo izvršnega odbora z naslednjimi točkami dnevnega reda, ki je 
potekala od 22. 2. 2019 do 23. 2. 2019. 
 
Dnevni red seje: 

1. Sklic skupščine JJZS 
2. Volilni postopki 

 
K točki 1 
 
Izvršni odbor JJZS sklicuje redno seja skupščine JJZS 28. 3. 2019 v Ljubljani ob 17:30 uri. Točen kraj 
seje bo sporočil generalni sekretar. Zaradi odstopa generalnega sekretarja in predsednice komisije za 
usposabljanje in licenciranje se izvedejo tudi volitve za ti dve funkciji. Predlaga se naslednji dnevni 
red skupščine JJZS: 
 

1. ugotavljanje sklepčnosti; 
2. izvolitev delovnega predsedstva; 
3. potrditev dnevnega reda; 
4. pregled zapisnika zadnje skupščine, 
5. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2018; 
6. obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2019; 
7. volitve generalnega sekretarja JJZS; 
8. volitve predsednika komisije za usposabljanje in licenciranje strokovnih kadrov; 
9. predstavitev članov Komisije športnikov in predstavitev njihovega programa dela; 
10. izredna napredovanja po pasovih, 
11. razno. 

 
 
Sklep 1: Skliče se redna skupščina JJZS 28. 3. 2019 z zgornjim dnevnim redom.  
 
Sklep 2: Vsi predsedniki komisij, direktorji sekciji in ostali vodje delovnih teles pošljejo v roku 10 
dni od tega sklepa generalnemu sekretarju letna poročila za njihovo področje dela.  
 
K točki 2 
 
Objavi se vabilo (v prilogi) za kandidature in pravila kandidacijskega postopka na spletni strani JJZS. V 
skladu z razpisom izvršni odbor organizira odpiranje prispelih kandidatur in objavi zapisnik odpiranja 
na spletni strani JJZS.  
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Sklep 3: Razpiše se vabilo za zbiranje kandidatur za generalnega sekretarja in predsednika komisije 
za usposabljanje in licenciranje strokovnih kadrov.  
 
Prosim člane izvršnega odbora, da glasujete ZA ali PROTI predlaganim sklepom 1, 2 in 3.  
 
V roku so za sklepe glasovali: Robert Perc, Vitja Gričar, Karl Kelc, Dejan Kink, Karl Kelc, Damjan 
Apollonio in Elvis Podlogar.  
 
S spoštovanjem, 
 
 

Robert Perc 
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije 
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