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ZADEVA:

STROKOVNI SEMINAR Z USTANOVITELJEM FUDOKAN KARATEJA

Spoštovani predsednik republike Slovenije gospod Borut Pahor !
Fudokan zveza karateja Slovenije je organizirala prvič po 25 letih strokovni seminar z ustanoviteljem
Fudokan karateja velemojstrom Prof.dr. Soke Ilijo Jorgo 10.dan. Strokovni seminar je bil podprt s strani
priznanih velemojstrov iz celotne stare celine in se je odvijal od 5 – 6 novembra v občini Bilje
natančneje v telovadnici doma krajanov Negovan Nemec, kjer izvira soorganizator dogodka Karate klub
Nakama Nova Gorica.
Seminar so poleg domačih članov Fudokan Slovenije in sicer KK TO TE Rače, KK Nakama Nova Gorica,
KK Goshin Ljubljana ter KK Mislinja (v času seminarja so brezplačno bivali v Solkanu ), podpri tudi naši
prijatelji iz sosednjih držav. Iskreno se zahvaljujemo za vso podporo vsem, ki ste preživljali z nami te
nepozabne trenutke. Z nami so bili gostje iz Italije, Avstrije, Srbije, Švice in Romunije kar lahko z
veseljem potrdimo, da je bil prvi pravi mednarodni seminar Fudokan Slovenije.
V sklopu seminarja smo udeležencem pripravili svečano večerjo in druženje z nadrejenim velemojstrom
Soke Ilijo Jorgo. Fudokan Slovenija je predstavila svoje delo in načrte v prihodnje. Poleg uradne
podelitve priznanja velemojstru na seminarju smo ob večerji vsem podpornikom iz tujine podelila častne
certifikate za sodelovanje.
Veliko čast nam je, da je sam dogodek podprl tudi legenda Slovenskega karateja mojster Ljubo Javoršek,
kateremu je priznanje podelila tako Fudokan Slovenija kot Soke Ilija Jorga sam osebno. Več kot
nepozabno. Priznanje s strani Fudokan Slovenije je prejel tudi naš zvesti podpornik starešina Zoran Rodič
in tudi njemu se iskreno zahvaljujemo. Soke je ob tej priložnosti nagradil vodstvo Fudokan Slovenije za
njihovo izjemno delo.

Certifikati :

- Monia Atti - Italija
- Romano Fiorentino - Italija
- Radovan Bogojevic - Sicilija
- Dane Hoffmann - Avstrija
- Herta Sorana - Romunija
- Miljojko Nikolic - Švica
- Igor Gajic – Srbija
ter generalni sekretar WFF - Aleksandar Simic

Vodstvo Fudokan Slovenije ter WFF z Soke Prof.dr.Ilijo Jorgo je ob prihodu v Slovenijo sprejel sam
Direktorat za šport in sicer generalni direktor g.dr. Boro Štrumbelj. V imenu organizacijske ekipe se
iskreno zahvaljujemo tako Ministrstvu kot direktoratu za šport.
Od petka do nedelje smo Soke Ilijo Jorgo vozili v sponzorskem vozilu, katerega nam je podaril Volvo
Center Maribor - Kmag in sicer Volvo S90 - iskrena hvala za podporo.
Zahvaljujemo se Hotelu Lipa - Šempeter za njihovo prijazno in strokovno postrežbo, Gostišču Zvezda v
Solkanu ter Gostišču Pri Hrastu v Novi Gorici
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