
2.Festival juda Jože Škraba 

 Državno prvenstvo v inkluzivnem judu  

Slo Open Master 

 Odprto državno veteransko prvenstvo v judu  

v organizaciji 

Judo kluba Koper in Judo zveze Slovenije 

9.6.2018, ob 11.00 h 

Dvorana OŠ Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper 

Sodelovanje, vključevanje, povezanost, JUDO 

Je čas v življenju judoista, ko so najpomembnejši trening, afirmacija, medalje in športni 

rezultati . Ko to obdobje mine stopamo po trenerski ali funkcionarski poti in  vadimo 
judo rekreativno v klubski veteranski sekciji. Na nove generacije judoistov z osebnim 

vzgledom prenašamo Kanove vrednote  ter s tem ustvarjamo klimo sodelovanja in 
povezovanja med ljudmi . Zato je JUDO več kot šport ! 
 
Naj bo  naš izziv , da se človek posameznik v judu, na tej osebni življenski  poti, 

vedno počuti  spoštovan in sprejet del naše in širše skupnosti ! 

V Kopru se bosta prvič v zgodovini slovenskega juda ali morda celo slovenskega 

športa, na skupni prireditvi, uradnem državnem prvenstvu JZS, predstavili dve različni 
skupini in dve generaciji judoistov . Povezuje ju  veliko navdušenje nad judom in želja 

po tekmovanju. Veliko veteranov juda v slovenskih judo klubih sodeluje in pomaga pri 
vključevanju ranljivih skupin v vadbo juda, kot trenerji inkluzivnih sekcij , sodniki ali 
funkcionarji . Vsi judoisti torej, ki bodo tekmovali v Kopru, vadijo judo v slovenskih 

judo klubih, združenih v nacionalni panožni športni zvezi JZS. To je dosežek 
slovenskega juda pri vključevalnih in povezovalnih procesih v slovenski družbi na  
področju športa, na katerega smo izjemno ponosni. Veteransko državno prvenstvo je 

odprtega tipa, zato pričakujemo tekmovalce tudi iz tujine. 

V Judo klubu Koper gradimo  športno inkluzivno klubsko skupnost, namenjeno vsem 

skupinam prebivalstva. Judo razumemo kot vseživljensko usmerjen proces, ki naj 
vadečim zagotovi trajno dobro v telesnem, osebnostnem in socialnem smislu. Ob 

procesih tekmovalne selekcije in pozicioniranja posameznikov v judu, s posebno 
pozornostjo istočasno ustvarjamo  klimo vključevanja, povezanosti, solidarnosti in 
medgeneracijskega sodelovanja . Že četrt stoletja  v vadbo juda v klubu vključujemo 

tudi ranljive skupine in smo pionirji inkluzivnega juda v Sloveniji.  



Kdo sodeluje z nami ? 

 

Dejavnost Judo kluba Koper poteka  v sodelovanju z Judo Zvezo Slovenije, Mestno 

občino Koper, Centrom za socialno delo Koper, Dnevnim delovno terapevtskim 

centrom Barčica, Centrom dnevnih aktivnosti za starejše Koper, 

Večgeneracijskim centrom Morje Koper, Zvezo društev upokojencev MOK, 

Športno Zvezo Koper, Skladom Silva, Obalnim društvom Sožitje, VDC Koper, Lions 

klubom Istra Ankaran in z drugimi društvi, institucijami, starši in prostovoljci.  

JZS inkluzijo podpira in razvija zato, ker so vrednote inkluzije vrednote družbe, juda in 

športa nasploh. Gre za vključevanje ljudi, ne - diskriminacijo, ne – segregacijo in 

normalizacijo. 

 

JZS inkluzivni judo ceni in promovira enakovredno kot vrhunske tekmovalne rezultate. 

Vrhunski tekmovalni judo šport in inkluzivni judo sta paradigmi, ki v slovenskem judu 

sobivata in se medsebojno podpirata (organizacijsko, strokovno in promocijsko). 

 

JZS sodeluje s specializiranimi športnimi organizacijami, izmenjuje strokovno znanje in 

organizacijski potencial v smeri doseganja čim večje športne (socialne) vključenosti 

posameznega športnika ali skupine. 

 

JZS v vseh sektorjih dela zagotavlja za ranljive skupine enakovredno in povezano 

obravnavo. Za področje inkluzivnega juda skrbi Komisija za inkluzivni judo pri JZS 

Koga posebej vabimo, da je z nami 9.6.2018 ? 

 

Na ogled prireditve vabimo ljubitelje judo športa, starše, predstavnike specializiranih 

inštitucij, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami in z inkluzijo, predstavnike obalnih šol 

in lokalne skupnosti , predstavnike društev, naše sponzorje in donatorje . 

Posebej prisrčno na prireditev vabimo slovenske vrhunske športnike . Sedanje in bivše. 

S svojo prisotnostjo bodo prireditvi dali dodano vrednost in s svojo prisotnostjo 

demonstrirali temeljna načela na katerih gradimo športno inkluzijo v Judo zvezi 

Slovenije . 



7.30 Prihodi tekmovalcev v dvorano OŠ Koper 

9.00 -10.30 Tehtanje tekmovalcev veteransko DP 

9.30  Sestanek trenerjev  

10.00  - 10.30 Razvrščanje tekmovalcev inkluzivni judo  

10.30 - 11.00  Skupno ogrevanje vseh tekmovalcev 

                             11.00 Svečana otvoritev tekmovanja 

                 11.30 Pričetek obeh tekmovanj 

14.30 Podelitev medalj in nagrad  

Kako bo potekalo naše druženje ? 

VABLJENI ! 



IVO MARINIČ 031 785405, ivo.marinic@gmail.com 

častni predsednik OO, starosta koprskega juda 

IGOR SPASOJEVIČ  031 703220, igorspasojevic@gmail.com 

vodja organizacijskega odbora  

GORAN PRŠA (Predsednik JKK) 031 354713, prsajudo@gmail.com 

priprava dvorane, opreme in tehničnih sredstev ter okrasitev, 

žirije, vodenje tekmovanja, 

tehtanje, sojenje 

TOMO DADIČ 041 567594, tomo.dadic@gmail.com 

oš, specializirane inštitucije, obisk prireditve in sodelovanje, 

razvrščanje 

SAMO MASLEŠA, 040 438928, maslo.sport@gmail.com 

demonstracijski nastopi sekcij JKK 

ogrevanje  judoistov 

DARIJ ŠÖMEN,  040 333391 , somen@siol.net 

informiranje, obveščanje, 

kulturni program na prireditvi, 

stiki z mediji 

JADRAN PLAZNIK, 040 850348, jadranp@gmail.com 

atmosfera na prireditvi  

Kdo bo poskrbel, da se boste v Kopru 9.6.2018 dobro počutili ? 
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