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Pravilnik o priznanjih in nagradah

Predsedstvo Ju-Jitsu zveze Slovenije je v skladu s Statutom JJZS na svoji seji dne 2.7.2020
sprejelo

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH JU-JITSU ZVEZE SLOVENIJE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

Pravilnik o odličjih, priznanjih in nagradah Ju-Jitsu zveze Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) ureja
vrsto in način podeljevanja priznanj in nagrad, ki jih Ju-Jitsu zveza Slovenije (v nadaljevanju
JJZS) v skladu s tem Pravilnikom podeljuje svojim članicam, drugim posameznikom ter pravnim
in fizičnim osebam izven JJZS.
Članice oziroma člani in drugi posamezniki po tem pravilniku so klubi in društva v JJZS ter članice
in člani teh društev in klubov, kakor tudi funkcionarji JJZS.
2.

člen

Priznanja, ki jih podeljuje JJZS so najvišja priznanja za zasluge in dosežke na področju ju-jitsa v
Republiki Sloveniji.
Priznanje JJZS se podeli članici ali članu JJZS za vidne prispevke na področju razvoja ju-jitsa ter
promocije in popularizacije ju-jitsa; za dolgoletno uspešno delo v JJZS ter za izredne dosežke na
tekmovalnem, trenerskem, sodniškem ali organizacijskem področju.
Pod enakimi pogoji kot za člane in članice JJZS se lahko priznanje JJZS podeli tudi fizični ali
pravni osebi izven JJZS.
3.

člen

Finančne nagrade iz naslova delovnega razmerja ali opravljanja storitev za JJZS se podeljujejo
oziroma izplačujejo v skladu s pravili finančnega poslovanja in niso zajete v tem Pravilniku.
Način in pogoje podelitev višje stopnje pasu pod izrednimi pogoji ali za zasluge ureja Pravilnik o
polaganju pasov.
II. VRSTE PRIZNANJ
4.

člen

JJZS podeljuje naslednje vrste priznanj:
a) plaketa JJZS
b) zlati znak JJZS
c) srebrni znak JJZS
d) bronasti znak JJZS
e) nagrada JJZS
f) priznanje JJZS
Priznanja po prejšnjem odstavku so v razmerju višje do nižje stopnje po vrstnem redu zapisa.
5.

člen

Priznanja imajo naslednje sestavine:
- plaketa JJZS: ustrezna listina in statua JJZS;
- znak JJZS: ustrezna listina in bronasti, srebrni ali zlati znak JJZS;
- nagrada JJZS: ustrezna listina in znak JJZS;
- priznanje JJZS: ustrezna listina.
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Statua in znak imata obliko logotipa JJZS. Oblika listin je priloga Pravilnika.
6.

člen

Posebna oblika priznanja je častni član JJZS, ki jo prejme pravna ali fizična oseba, ki ni član
JJZS.
III. POGOJI DODELITVE PRIZNANJA
7.

člen

JJZS članici ali članu za vidne prispevke na področju razvoja, promocije in popularizacije ju-jitsa
ter dolgoletno neprekinjeno uspešno delo podeli naslednje priznanje
- plaketo JJZS za petnajst (30) let neprekinjenega prizadevnega in uspešnega dela;
- zlati znak JJZS za petindvajset (25) let neprekinjenega prizadevnega in uspešnega dela;
- srebrni znak JJZS za dvajset (20) let neprekinjenega prizadevnega in uspešnega dela;
- bronasti znak JJZS za petnajst (15) let neprekinjenega prizadevnega in uspešnega dela.
8.

člen

Nagrada JJZS se podeli članici ali članu JJZS, ki je v zadnjih petih letih s svojimi delom in dosežki
na tekmovalnem, sodniškem, trenerskem ali organizacijskem področju bistveno prispeval k dvigu
kakovosti dela, prepoznavnosti ju-jitsa in k uspešnejšemu uresničevanju ciljev in poslanstva
JJZS.
9.

člen

Priznanje JJZS se podeli članici ali članu za osvojeno medaljo na Svetovnem ali Evropskem
prvenstvu oz. Svetovnih igrah ali Igrah borilnih veščine v tekočem letu. Priznanje se podeli
tekmovalcu in trenerju tekmovalca.
Priznanje se podeli članicam in članom za izredne dosežke na drugih področjih, ki so prispevali k
razvoju ju-jitsa, dvigu kakovosti dela, prepoznavnosti ju-jitsa ali k uspešnejšem uresničevanju
drugih ciljev in poslanstva JJZS v preteklem obdobju.
10. člen
Častni član je lahko postane pravna ali fizična oseba, ki je bistveno prispevala k uresničevanju
ciljev in poslanstva JJZS.
Častnemu članu se ob razglasitvi za častnega člana podeli tudi nagrada JJZS.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
11. člen
JJZS enkrat letno objavi razpis za vse vrste priznanj. Do roka predvidenega v razpisu lahko
članice (društva) in organi JJZS podajo predloga za podelitev priznanja.
12. člen
Predlog mora vsebovati podatke o:
- predlagatelju;
- članici ali članu, ki se ga predlaga za priznanje;
- vrsti priznanja, za katerega se predlaga;
- dosežkih in prizadevanjih, s katerimi izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanja.
Obrazec za oddajo predloga je priloga Pravilnika.
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13. člen
Generalni sekretar JJZS oceni formalno popolnost predloga. V primeru, da predlog ni popoln se
vrne predlagatelju v dopolnitev. Predlagatelj mora dopolniti predlog v roku 8. dni. Če predlagatelj
ne dopolni vloge v roku, se šteje, da je odstopil od predloga.
14. člen
O podelitvi statusa častnega člana JJZS odloča skupščina JJZS.
15. člen
O podelitvi JJZS odloča izvršni odbor na zadnji seji pred letno skupščino JJZS. Članica, o kateri
se odloča, se vzdrži glasovanja.
16. člen
O podelitvi priznanj JJZS lahko samostojno po merilih in kriterijih zapisanih v Pravilniku odloča
predsednik JJZS, ki o tem seznani izvršni odbor.
17. člen
Priznanja podeljuje predsednik JJZS na svečanosti ob redni letni skupščini JJZS ali drugi
slovesnosti.
18. člen
Priznanje ni prenosljivo na drugo osebo.
19. člen
Priznanje se lahko podeli tudi posthumno. V tem primeru se priznanje podeli družini prejemnika
priznanja.
20. člen
Priznanje in nagrado JJZS se lahko članici ali članu podeli večkrat, a le enkrat na leto za
priznanje oz. pet let, ko gre za nagrado.
Ostala priznanja lahko članica ali član prejme samo enkrat.
V. EVIDENCA IN MATERIALNI STROŠKI
21. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi generalni sekretar JJZS ali druga oseba, ki jo določi
predsednik.
22. člen
Prejemnike priznanj se objavi na spletni strani JJZS.
23. člen
Materialni stroški priznanj in njihove podelitve bremenijo sredstva JJZS.

Stran 5 od 7

Pravilnik o priznanjih in nagradah

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Pravilnik ne posega v vsebinske določbe Pravilnika o podeljevanju pasov v JJZS, se pa oba
pravilnika smiselno dopolnjujejta.
V prvem letu po sprejemu pravilnika se lahko o podelitvi priznanj odloči tudi izven okvirov določil
15. člena ter razpiše in izpelje postopek podelitve nagrad po redni letni skupščini JJZS.
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja.

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
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Priloga (vzorec obrazca predloga)

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA ALI NAGRADE
JU-JITSU ZVEZE SLOVENIJE

1

Predlagatelj
(vpišite naziv in naslov predlagatelja
ter kontaktne podatke – telefon in epošta)

2

Dobitnik
(vpišite ime in priimek, datum rojstva,
naslov in kontaktne podatke za fizične
osebe oziroma naziv pravne osebe ter
naslov in kontaktne podatke)

3

Vrsta priznanja
(vpišite vrsto priznanja oziroma
nagrade iz pravilnika)

4

Obrazložitev
(argumentirajte predlog z dosežki in
prizadevanji, ki utemeljujejo predlog
v skladu z zahtevanimi pogoji za
nagrado oziroma priznanje)

Datum predloga:

Podpis predlagatelja:
(ime in priimek, naziv ter podpis)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA (za fizične osebe)1
Podpisani se strinjam s predlogom za priznanje oziroma nagrado in dovoljujem zbiranje in
obdelavo osebnih podatkov (ustrezno obkroži):
A. DOVOLJUJEM predlagatelju, da Ju-jitsu zvezi Slovenije posreduje moje osebne podatke
(ime in priimek, datum rojstva, naslov, kontaktni telefon in e-pošta) ter opis dosežkov za
potrebe postopka odločanja o priznanju;
B. DOVOLJUJEM, da Ju-jitsu zveza Slovenije objavi moje osebne podatke (izključno ime in
priimek), vrsto priznanja in razloge za podelitev;
C. SEZNANJEM sem, da bo Ju-jitsu zveza Slovenije podatke iz točke A uporabljala le za
potrebe vodenja postopke in jih varovala v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih
podatkov v Ju-jitsu zvezi Slovenije;
D. SEZNANJEM sem, da Ju-jitsu zveza Slovenije lahko podeli priznanje in podatkov o tem
ne objavi na spletni strani, če se s tem ne strinjam oziroma lahko kadarkoli zahtevam, da
se podatki iz spletne strani www.ju-jitsu.si umaknejo.

Datum:

Podpis osebe:
(ime in priimek, podpis)

Fizična oseba mora soglašati s predlogom, prav tako mora izpolniti izjavo, v kateri se opredeli do obsega
zbiranja in obdelave osebnih podatkov;
1
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