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Članice JJZS

Zadeva: Zapisnik o odpiranju kandidatur za člane Komisije športnikov JJZS

V skladu s pravilnikom o delovanju komisije športnikov so bili športniki prek uradne spletne strani Jujitsu zveze Slovenije in socialnih omrežij pozvani k oddaji kandidatur za Komisijo športnikov. Vse
kandidature, poslane do vključno 11.01.2019, so bile zbrane in pregledane.
V nadaljevanju prilagamo seznam kandidatov za Komisijo športnikov:
-

Nejc Zorec, borbe, kadeti
Lena Kostanjšek, borbe, kadetinje
Eva Puhek, borbe, mladinke
Nejc Noč, borbe, člani
Sara Besal, duo sistem, člani
Maja Povšnar, ne-waza, članice
Tim Toplak, borbe, člani

Kratka predstavitev kandidatov:
Nejc Zorec je srednješolec, ki se z ju-jitsom ukvarja že od 1. razreda osnovne šole. Za ta šport se je
odločil, ker se skozi njega uči in črpa motivacijo za mnoge situacije v vsakdanjem življenju. Tekmuje v
disciplini ju-jitsu borbe in sicer v kategoriji kadetov, njegovi najboljši uspehi pa so 1. mesto na
državnem prvenstvu v borbah in ne-wazi leta 2018, 3. mesto na German open 2018, 7. mesto na
svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju 2018 ter 17. mesto na evropskem prvenstvu v Bologni 2018.
Svoje mesto v komisiji športnikov vidi predvsem kot zastopnik mlajših generacij in promotor ju-jitsa
med mladino.
Lena Kostanjšek je prav tako srednješolka, ki se z ju-jitsom ukvarja od sedmega leta starosti. Zaradi
šolanja v Mariboru, tam obiskuje še treninge juda. Treningi so ji veselje, zato bi rada svoje znanje
prenašala tudi na mlajše. Tekmuje v borbah kot kadetinja. Njeni najbolj vidni rezultati so 1. mesto na
državnem prvenstvu v borbah in ne-wazi. Osvojila je že dva 5. mesta na evropskih in prav tako dva 5.
mesta na svetovnih prvenstvih. Za kandidaturo se je odločila, ker tudi ona želi zastopati mlajše
generacije in zagovarjati interese mlajših tekmovalcev. Svoje delovanje bo usmerila tudi na promocijo
ju-jitsa med mladimi in se zavzemala za boljše tekmovalne pogoje.
Eva Puhek je dijakinja športnega oddelka Gimnazije Novo mesto. Ju-jitsu je sprejela v svoje srce pri
šestih letih in vse od takrat ga ni spustila iz rok. Kot tekmovalka v ju-jitsu borbah se je naučila, da se je
po vsakem porazu potrebno pobrati in se boriti dalje. Kot kadetinja in mladinka je dosegla že vrsto
vidnih rezultatov tako na državnem, kot tudi na mednarodnem nivoju, med drugim tudi 1. mesto na
evropskem prvenstvu leta 2016, dva tretja mesta na evropskih prvenstvih leta 2017 in 2018, ter 3. in
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9. mesto na svetovnih prvenstvih 2015 in 2017. Je nosilka črnega pasu – 1. DAN ter štipendistka
Olimpijskega Komiteja Slovenije. Svojo kandidaturo v Komisijo športnikov smatra kot poklon športu,
ki ji je dal ogromno in sedaj želi tudi sama narediti nekaj dobrega zanj. Meni, da je pomembno, da se
mladi kot nasledniki ju-jitsa v Sloveniji čimprej vključijo in se spoznajo z delovanjem JJZS. S svojo
kandidaturo želi zastopati mlade in predstaviti njihovo perspektivo na ta šport, se povezati s kolegi iz
tujine in tako prispevati k večji prepoznavnosti ju-jitsa v Sloveniji in po svetu. Njena želja je doseči
boljšo komunikacijo med organi JJZS, ki bo pripomogla skupnem dobrem.
Eva ima že mnogo vizij, ki bi jih lahko izpeljala kot članica Komisije športnikov, na primer organizacija
team-buildingov, organizacija skupnih treningov med klubi, predstavitve ju-jitsa po slovenskih
osnovnih in srednjih šolah in podobno.
Nejc Noč je študent medicinske fakultete v Mariboru. Z ju-jitsu borbami se ukvarja že od majhnih
nog, v tem času pa je dosegel že mnogo lepih rezultatov. Med njimi najbolj izstopajo 2. mesto na
svetovnem prvenstvu v Abu Dhabiju 2018, 3. mesto na evropskem prvenstvu v Bologni 2018, 3.
mesto na Balkan Open v Atenah ter več prvih in drugih mest na mednarodnih turnirjih v Sloveniji in
po Balkanu. Nejc je zagovornik latinskega pregovora, ki pravi »Zdrav duh v zdravem telesu.« Ju-jitsu
vidi kot izjemno priložnost za krepitev tako fizičnega kot tudi mentalnega zdravja. S svojo kandidaturo
želi predstavljati interese mladih, nadobudnih, rastočih in profesionalnih športnikov v ju-jitsu. Želi si,
da bi skupaj s predstavniki drugih organov JJZS v dialogu s športniki dosegli izboljšave in okrepili
finančno podporo športnikom.
Sara Besal je študentka Fakultete za šport – smeri Kineziologija. S športom se aktivno ukvarja že od
sedmega leta starosti, ju-jitsu pa trenira že trinajsto leto. Tekmuje kot članica v kategoriji duo sistem
– ženski pari. Šport ji predstavlja sprostitev po napornih dnevih in prispeva k boljšemu telesnemu
počutju. Pravi, da je s športom ogromno pridobila na področju samodiscipline, samozavesti,
delavnosti in vztrajnosti. Od leta 2013 dalje je stalna članica slovenske reprezentance, njeni
najvidnejši uspehi pa so 2x tretje mesto na svetovnem prvenstvu za mladince leta 2013 in 2015, leta
2014 je osvojila srebro na evropskem prvenstvu za mladince, 2016 je postala svetovna, 2017 pa še
mladinska svetovna prvakinja. Na članski ravni je dosegla 3. mesto na svetovnem prvenstvu, dva peta
mesta na evropskih prvenstvih in 2. mesto na svetovnih igrah leta 2017 v Wroclawu. Za kandidaturo
se je odločila, ker meni, da lahko konstruktivno predstavlja vse slovenske tekmovalce v duo sistemu,
se zavzema za njihove pravice in želje po spremembah. Delovala bo tudi na področju promocije jujitsa med mladimi in se povezovala s športniki iz tujine.
Maja Povšnar je po izobrazbi diplomirana organizatorka informatičarka. Slovenijo uspešno zastopa
kot odlična tekmovalka v jiu-jitsu oziroma ne-wazi. S športom se ukvarja že vse življenje in si ne
predstavlja življenja brez njega. Pravi, da skozi športom ohranja svoje fizično in mentalno zdravje. Z
odmevnimi rezultati se je izkazala leta 2017, ko je na svetovnem prvenstvu UAEJJIF osvojila tretje
mesto. Istega leta je na evropskem članskem prvenstvu v ju-jitsu v Banja Luki zmagala, nato pa je
novembra osvojila še 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji. V letu 2018 je od 25 borb
izgubila le 2. Na prestižnem Grand Slamu v Londonu je osvojila 1. mesto v kategoriji modrih pasov -62
kg, prav tako je zmagala na svetovnem prvenstvu World PRO Jiu-jitsu Championship v Abu Dhabiju.
Na članskem evropskem prvenstvu JJIF 2018 je zasedla 2. mesto, na svetovnem prvenstvu na
Švedskem pa 3. mesto. S kandidaturo za Komisijo športnikov želi izboljšati komunikacijo in
udejstvovanje športnikov pri odločitvah JJZS in je mnenja, da bi športniki lahko sami naredili marsikaj
za promocijo našega športa v Sloveniji.
Tim Toplak je gimnazijski maturant in študent Fakultete za šport – smeri športna vzgoja. S športom se
je začel ukvarjati, ker ga je to veselilo in ker v treningih uživa. Meni, da je šport v vseh oblikah
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koristen in bi se z njim moralo ukvarjati čim več ljudi. Je eden izmed najuspešnejših tekmovalcev v
JJZS, kar potrjujejo njegovi dosedanji rezultati. Osvojil je 1. mesto na evropskem prvenstvu leta 2017,
2. mesto na svetovnem prvenstvu 2018 ter prav tako 2. mesto na evropskem prvenstvu 2018. Leta
2016 je bil 2. na EOC, leto za tem pa je iz svetovnega prvenstva prinesel še bron. Je večkratni svetovni
kadetski in mladinski prvak. Za Komisijo športnikov kandidira z namenom zastopanja interesov
vrhunskih športnikov.

Sara Besal
Andrej Cešek
David Štraus
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