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ZAPISNIK
redne seje Komisije za polaganje pasov pri JJZS, ki je potekala dne 4. 2. 2017 s pričetkom
ob 09.00 uri v prostorih ADK Maribor v Mariboru.

Sestanek je bil razdeljen na dva dela in sicer sestanek komisije in usposabljanje programu
za 1. KYU in 1. DAN, v popoldanskem času pa je komisija opravljala izpite o čemer je
napisan poseben zapisnik.

PRISOTNI:


Vitja Gričar



Marko Gaber



Miran Grubenšek



dr. Srečko F. Krope


Svoj izostanek so opravičili:


Peter Miklič



Martin Hrastnik in



Gorazd Toplak



Dejan Kink

Izostanka ni opravičil:


Elvis Podlogar

Sejo je vodil in pisal zapisnik predsednik komisije dr. Srečko F. Krope, ki je ob začetku
ugotovil prisotnost z ugotovitvijo, da komisija zaradi odsotnosti članov ni sklepčna. Sklepov
komisija zato ni sprejemala ampak je sprejemala samo stališča.

Dnevni red:
1. pregled realizacije sklepov zadnje seje
2. usposabljanje po programu 1. KYU in 1. DAN
3. razno
1

Ad1)
Zadnja seja komisije je potekala dne 8. 12. 2016 v Celju. Sklep, ki se je nanašal na
usposabljanje je realiziran, prav tako so bili upoštevani predlogi komisije glede izpitov.
Predlogi so bili upoštevani pri sestavi letnega koledarja LZS.
Sklep, ki še ni realiziran oziroma je v realizaciji pa je zbiranje podatkov o zaslužnih članih JJ
v Sloveniji, ki je nadaljevanje aktivnosti sveta mojstrov.

Ad2)
Pod navedeno točko je tekla razprava članov glede stopnje znanj po programih za pridobitev
višjih stopenj šolskih in mojstrskih pasov. Komisija ugotavlja, da so bili uspešnost izpitov in
tudi znanje na najvišjem nivoju v času, ko so potekale enotedenske priprave za posamezno
stopnjo. Kandidati so v tem času nadgradili in dodelali tehniko. Izkušnje zadnjih let kažejo, da
do takšnih seminarjev težko pridemo zaradi prisotnosti kandidatov. Nekaj tovrstnih poskusov
je že bilo vendar neuspešnih.
Nadaljnja razmišlja so šla v smeri organizacije posameznih treningov oziroma usposabljanj v
različnih klubih, skratka da gre za krajevno porazdelitev, kar pa ponovno prinese nove težave
zlasti pri organizaciji vodenja obstoječih aktivnosti klubov in JJZS. Zaključno stališče v tej fazi
je, da je potrebno usmeriti pozornost in aktivnosti v usposabljanje trenerjev, ki bi pridobili
podrobnejše znanje po posameznih programih in ustrezen prenos na kandidate. Vsebina
oziroma tematika se bo še nadaljevala.
V drugem delu srečanja smo obdelali posamezne elemente iz programa za izpite višjih
pasov za stopnjo 1. KYU in 1. DAN. Poseben trud in zahvala pri tej točki gre Vitji Gričarju in
tekmovalcu Maticu Jakšiču.
Ad3)
Pod navedeno točko je tekla razprava glede teoretičnega dela pri izpitih za stopnje 1. KYU in
DAN pasove. Zavzeto je bilo načelno stališče, da se teoriji da večji poudarek že v samih
klubih. Pri opravljanju izpitov pa se mora opraviti tudi pisni teoretični test kar posebej velja za
stopnjo 1. KYU, za ostale pasove se teorija preverja ustno na samih izpitih.
Osnutek testa se pošlje članom v pregled, pripombe in predloge. Rok za pripombe na test do
1. 3. 2017 na naslov predsednika komisije.
V drugem delu so bili imenovani člani komisije za izpite v Mariboru in sicer:

-

Vitja Gričar, IV. DAN

-

Miran Grubenšek, VI. DAN

-

dr. Srečko F. Krope, VI. DAN.

Seja je bila zaključena ob 12:30 uri.

S spoštovanjem,

dr. Srečko F. Krope
Predsednik Komisije za polaganje pasov
Ju-jitsu zveza Slovenije

