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Spoštovani, 

 

veseli smo, da vas lahko v imenu Srednje šole Slovenj Gradec in Muta ter Judo kluba Acron Slovenj Gradec 

povabimo na  

FINALE DRŽAVNEGA SREDNJEŠOLSKEGA TEKMOVANJA V JUDU ZA DIJAKINJE IN DIJAKE. 

 

Ponosni smo, da se bodo v naši telovadnici prvič borili judoisti iz različnih šol Slovenije. Verjamemo, da 

dobrih borb ne bo manjkalo in da nam bodo srednješolci pokazali, kako lep šport je judo. 

 

Prepričani smo, da se boste v Slovenj Gradcu dobro počutili in da vam bo tekmovanje ostalo v lepem 

spominu. 

 

Želimo Vam veliko uspehov in čim manj poškodb. 

 

 

Športni pozdrav! 

 

                                  Organizacijski odbor 

  



                                                                      

 

PREDSTAVITEV SREDNJE ŠOLE SLOVENJ GRADEC IN MUTA 

 

 
 

 
V šolskem letu 2017/2018 obiskuje Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta preko 600 dijakov.  

Izobraževanje poteka v naslednjih programih: obdelovalec lesa, gastronomske in hotelske storitve, mizar, 

trgovec, ekonomski tehnik (pti), gastronomija (pti), lesarski tehnik (pti), ekonomski tehnik, gastronomija in 

turizem, okoljevarstveni tehnik, predšolska vzgoja in predšolska vzgoja (poklicni tečaj). Pouk poteka na več 

lokacijah v Slovenj Gradcu in na Muti.  

Vpeti v lokalne, nacionalne in mednarodne projekte se trudimo kvalitetno, odgovorno in vestno opravljati 

vzgojno-izobraževalno delo, da dosežemo cilje na različnih strokovnih področjih. 

Sledimo naši viziji. 

 

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta želi s sodobnimi metodami poučevanja in opremo ustvarjati znanje, 

potrebno mladim v svetu sprememb. 

Cilj bomo dosegali z dobrimi medsebojnimi odnosi, druženjem in sodelovanjem, tako med dijaki kot 

učitelji, ter z njihovim vključevanjem v okolje. 

S preseganjem togosti bomo vzpodbujali osebnostni razvoj mladih, da bodo zadovoljni in odgovorni ter 

bodo znanje želeli nadgrajevati. 

 

POSLANSTVO naše šole je usposobiti dijake  

• z osnovnimi strokovno-teoretičnimi in praktičnimi znanji za delo na strokovnem področju z vseh 

izobraževalnih programov,  

• z razvijanjem ključnih kompetenc, ki dajejo našim dijakom široko znanje in s tem boljše možnosti 

nadaljevanja šolanja in uspeh na poklicni poti. 

 

Naše delo je usmerjeno predvsem v tiste dejavnosti, s katerimi bodo naši dijaki pod mentorstvom učiteljev 

dosegali vidne rezultate na šolski in državni ravni pri splošnoizobraževalnih predmetih in strokovnih 

modulih.  

Naša šola spodbuja dijake k športnim aktivnostim v okviru pouka in izven. Na šoli imamo veliko športnikov, 

tudi vrhunskih, ki dosegajo zavidljive rezultate na slovenski in mednarodni ravni. 

 

Želim vam veliko športnih uspehov in odlično počutje v naši sredini! 

 

Veselimo se vaših uspehov! 

 

Športni pozdrav! 

 

Ravnatelj 

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon. 

  



                                                                      

 

 

PREDSTAVITEV JUDO KLUBA ACRON SLOVENJ GRADEC 

 
40 let juda na Koroškem – Judo klub Acron Slovenj Gradec 1976–2017 

 

V preteklem letu je minilo 40 let od pričetka delovanja juda na Koroškem. Daljnega leta 1976 je profesor 

Marjan Rozman iz Maribora, ki je takrat poučeval športno vzgojo na slovenjgraški ekonomski šoli, ob 

otvoritvi nove telovadnice s pomočjo članov Judo kluba Branik iz Maribora organiziral predstavitev 

juda, ki je tako navdušila mlade dijake in dijakinje, da se je odločil izvesti tečaj, na katerem se je zbralo 

skoraj 70 slušateljev. Marjan je po enem letu organizirane vadbe zamenjal službo in se preselil v 

Ljubljano. Ravno takrat se je v Slovenj Gradec, prav tako iz Maribora, preselil Bogdan Gabrovec, ki je 

prevzel njegovo nasledstvo in zaradi neusihajočega zanimanja s podporniki ustanovil Judo klub Slovenj 

Gradec, ki od takrat neprekinjeno bolj ali manj uspešno deluje še danes. Že v letu 1978 sta predstavnici 

kluba Alenka Pariš in Irena Laznik osvojili prvi medalji na prvenstvu Slovenije. Leto kasneje je mladi 

Marko Sinreih kot prvi v kratki zgodovini kluba v Sarajevu postal pionirski prvak Jugoslavije. V 

osemdesetih letih je klub prerastel v enega močnejših slovenskih klubov, v katerem so dekleta v vseh 

starostnih kategorijah celo desetletje krojile sam vrh slovenskega juda. Do leta 1991 so predstavniki 

kluba na prvenstvih Jugoslavije skupaj osvojili 30 odličij, od tega 5 naslovov jugoslovanskega prvaka, 

sedem drugih ter 18 tretjih mest. Na prvenstvih Slovenije pa smo dosegli kar 151 odličij, od tega 47 

naslovov prvaka, 36 drugih ter 68 prvih mest. V prvi slovenski ligi je članska ekipa redno zasedala mesta 

ob samem vrhu. 

Ob času osamosvojitve Slovenije se je generacija judoistov skoraj v celoti zamenjala, prihajali so mladi, 

ki ekipno sicer niso več dosegali uspehov predhodnikov, so pa kot posamezniki prav tako uspešno 

zastopali klub in redno osvajali naslove in odličja na prvenstvih Slovenije ter zastopali tako klub kot 

Slovenijo na največjih tekmovanjih v različnih starostnih kategorijah. V devetdesetih letih so to bili 

predvsem tekmovalci: Tomaž Pečoler, Tomaž Lakovšek, Lucija Ramšak, Rudolf Pavlin in drugi, ki so 

osvojili številne naslove prvaka Slovenije. V letu 1996 je klub zaposlil profesionalnega trenerja Ruslana 

Yankovskega, pod vodstvom katerega so se pojavili uspešni športniki: Borut Marošek, Željko Gabrovec, 

Stojan Železnik, Robert ter David Mesarič, ki danes tvorijo jedro koroškega juda. V prejšnjem desetletju 

se je iz Slovenj Gradca judo razširil po celotni Koroški, ustanovili so se novi klubi, ki danes uspešno 

delujejo. V tem času so se pojavila imena Fitore Zenuni, Nastja Stopernik Pavlin, Tadej Klemenc in 

drugi, ki so poleg naslovov prvaka Slovenije posegli tudi v evropski vrh z osvojenimi medaljami na 

evropskih pokalih in uvrstitvami med deset najboljših na evropskih prvenstvih.  

V zadnjem desetletju se je klub reorganiziral in postal eden najbolje organiziranih in prepoznavnih 

klubov v občini in tudi širše. Pred desetimi leti so predstavniki kluba organizirali prvi turnir v judu, 

danes »Zavarovalnica Sava Koroška open« ki je postal svojevrsten fenomen. V letu 2016 je v starostnih 

kategorijah do 14, 16 in 18 let v Slovenj Gradec privabil preko 1000 tekmovalcev iz 33 držav. V zadnjih 

letih so predstavniki kluba, za katere skrbijo trije diplomirani trenerji, v starostnih kategorijah do 18 let v 

samem slovenskem vrhu, posegli pa so tudi v evropskega. Tudi veterani ne počivajo, Tomaž Pečoler se 

je že z dveh veteranskih evropskih prvenstev vrnil z odličjem. Eno najuspešnejših let v zgodovini kluba 

je bilo ravno leto 2016, ko je Zala Pečoler na evropskem kadetskem prvenstvu v tej starostni kategorij 

klubu priborila prvo evropsko medaljo. V skupnem seštevku slovenskega pokala se je klub z osvojenim 

petim mestom zelo približal samemu slovenskemu vrhu . 



                                                                      

 

V 40 letni zgodovini so predstavniki kluba na prvenstvih Slovenije zbrali 652 odličij, od tega 193 

naslovov prvaka, 179 drugih in 280 tretjih mest. Na evropskih in svetovnih pokalih so zabeležili 59 

uvrstitev med najboljših deset, od tega 23 devetih, 8 sedmih, 18 petih, 7 tretja, 2 drugi in 1 prvo mesto. 

Na velikih tekmovanjih, evropskih, svetovnih prvenstvih ter olimpijskih dnevih evropske mladine 

(EYOF) so zbrali 32 nastopov, od tega so osvojili 4 deveta, 1 sedmo, 1 peto in 3 tretja mesta. V 40-letni 

zgodovini je 43 članom uspelo pridobiti naziv mojster juda, od tega ima najvišjo stopnjo, 7. DAN, ravno 

pionir in ustanovitelj judo kluba v Slovenj Gradcu gospod Bogdan Gabrovec, dolgoletni uspešni trener 

ter funkcionar, sedaj predsednik Slovenskega olimpijskega komiteja, ki je kot prvi predstavnik kluba ob 

40. obletnici prejel naziv častni predsednik Judo kluba Slovenj Gradec. 

 

                                                                                                   Predsednik kluba Acron Slovenj Gradec 

                                                                                                   Borut Marošek, prof. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

 

VODSTVO TEKMOVANJA 

 

Predsednik organizacijskega odbora: Bernard Kresnik 

Koordinator judo šolskih tekmovanj: Iztok Babič 

Organizacijski odbor: Alenka Recko 

 Natalija Fužir 

 Lucija Pori 

 Boštjan Repas 

 Vojko Šušteršič 

Vodji tekmovanja: Alenka Recko 

 Robert Mesarič 

Napovedovalec: Štefan Cuk    

Vodja sodniškega zbora: Emil Pozvek     

Delegat tekmovanja: Štefan Cuk    

Računalniška podpora: Robert Mesarič 

Fotografija: Marinka Dretnik    

Zdravstvena služba: Adolf Flis   

Sodniki: Emil Pozvek 

 Baldomir Dragič 

 Dušan Judnič 

 Miro Bilič 

 Anja Vanesa Pečnak 

 Damjan Mišmaš                                         

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                      

 
RAZPISNI POGOJI IN POTEK DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

SREDNJIH ŠOL ZA L. 2017/18 
PRAVILA 

 

Kategorije 

Dijakinje: do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, do 78 kg in nad 78 kg. 

Dijaki: do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, do 100 kg in nad 100kg. 

 

Pravica nastopa in prijava 

Pravico nastopa imajo redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1999 in mlajši. 

Rok za prijavo je do ponedeljka, 27. novembra 2017, prek spletne aplikacije. Na dan prijave morajo dijaki 

in dijakinje imeti izpolnjen Obrazec 1. 

 

Pravila 

Borbe trajajo štiri minute,  po pravilih Judo zveze Slovenije za starostno skupino kadetov in kadetinj. 

Tekmovanje poteka po pokalnem sistemu z dvojnim repesažem, do prijavljenih 5 tekmovalcev pa potekajo boji vsak z 

vsakim. 

 

Vsi gledalci, vodje ekip in trenerji morajo biti na tribuni ali na za to določenem prostoru, ki je ločen od 

tekmovalnega prostora. Tekmovalci, ki čakajo na tekmovanje, so v prostoru, ki ga za to določi izvajalec. 

 

Točkovanje 

Tekmovanje je posamično in ekipno. Tekmovanje upoštevamo kot ekipno, če sta s posamezne šole 

prijavljena vsaj dva tekmovalca. Za ekipno uvrstitev upoštevamo prvih šest mest v posamezni kategoriji: 1. 

mesto – 10 točk; 2. mesto – 7 točk; 3.- 4. mesto – 4 točke; 5.- 6. mesto – 1 točka. Pri štirih in manj 

tekmovalcev v posamezni kategoriji: 1. mesto – 5 točk; 2. mesto – 3 točke; 3.- 4. mesto – 1 točka. 

 

Nagrade 

Medalje prejmejo prvo štirje uvrščeni dijaki in dijakinje vsake posamezne težnostne kategorije. 

V ekipnem delu prve tri šole prejmejo pokal. 

 



                                                                      

URNIK TEKMOVANJA 
 
8.30 - 9.30 TEHTANJE  

 

9.30 - 9.45 ŽREB 

 

9.45 OTVORITEV TEKMOVANJA  

 

10.00 ZAČETEK TEKMOVANJA 

 

14.00 PREDVIDEN ZAKLJUČEK TEKMOVANJA IN PODELITEV NAGRAD 

 

 

 

LOKACIJA TEKMOVANJA  
 

Telovadnica, kjer bo tekmovanje v judu, se nahaja na Gosposvetski 2 v Slovenj Gradcu in je del zgradbe, 

kjer imata prostore Gimnazija in Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec. 

 

Opozorilo 

Dovoz do telovadnice je sicer mogoč, a je zaradi posebnega prometnega režima v strogem mestnem jedru, 

kjer se nahaja telovadnica, parkiranje omejeno.  

 

 


