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ZAPISNIK 1.IZREDNE SEJE SKUPŠČINE KARATE KLUBA BREŽICE 

 
 
Skupščina je bila v petek, 10.10.2008 19.00 uri v prostorih telovadnice vrtca Mavrica Brežice v Brežicah. 
 
PRISOTNI SO BILI NASLEDNJI ČLAN S PRAVICO GLASOVANJA IN ODLOČANJA: 
Darko Grozdina, Sašo Planinc, Dubravko Smirić, Mirko Požar, Sandi Petelinc, Andrejka Dvornik, Hrvoje Teo 
Oršanič in Christian Kajtna  
 
Skupščino je otvoril predsednik društva g. Dubravko Smirić, pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pozdrav in otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda, izvolitev organov skupščine 
2. Razrešitev predsednika društva 
3. Izvolitev predsednika društva 

      4.  Razno 
 

SKLEP: 
Skupščina je soglasno sprejela predlagani dnevni red. 

 
K 1. točki: 
Za vodenje skupščine so bile predlagane naslednje komisije v sestavi: 

 
Delovno predsedstvo, verifikacijska komisija in volilna komisija 
- Dubravko Smirić, predsednik 
- Christian Kajtna 
 
Overovitelja zapisnika: 
- Andrejka Dvornik 
- Darko Grozdina 

 
     Zapisnikar: 

- Christian Kajtna 
 

SKLEP: 
Skupščina je soglašala s predlogi za sestavo komisij za vodenje seje skupščine. 
 
 
K 2.točki 
G.Smirić je navedel razloge (poslovne narave) zaradi katerih več ne more kakovostno opravljati funkcije 
predsednika društva in jo kot takšno predaja drugemu.  
V imenu  UO se mu je g.Kajtna zahvalil za minulo delo, za ves vložen trud in voljo s pomočjo katere se je 
društvo v njegovih letih predsedovanja povzpelo na višjo raven. 
  
SKLEP: 
S funkcije predsednika Karate kluba Brežice se razreši dosedanji predsednik društva g.Dubravko Smirić, 
CKŽ 48, 8270 Krško, roj.17.09.1957 (6ZA, 2VZDRŽANA). 
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K 3.točki 
Za novega predsednika društva je bila podana kandidatura g.Oršaniča, ki je v vseh teh letih imel vpogled v 
delovanje društva in je mnenja, da lahko s svojim znanjem in energijo pripomore k nadaljnjemu razvoju 
društva.  
 
SKLEP: 
Za predsednika Karate kluba Brežice se izvoli in imenuje g.Hrvoje Teo Oršanič, Cankarjeva 8, 8250 Brežice, 
roj.23.08.1960 (7ZA, 1VZDRŽAN). 
G.Oršanič se zahvali za zaupanje in izglasovanje za predsednika kluba. Zahvali se dosedanjemu 
predsedniku g.Smiriću za trud pri vodenju kluba. Poudari da se zaveda, da je članstvo v klubu številno, da 
klub zelo aktivno deluje in dosega izredno dobre rezultate. S svojim delom namerava ohraniti dosežen nivo 
kvalitete delovanja društva. 
 
K 4.točki 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Nadaljnjih vprašanj in pripomb ni bilo. 
 
Na koncu se je predsedujoči vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter zaključil zasedanje ob 19.45 uri. 
 
 
 
Zapisnikar:       Overitelja: 
Christian Kajtna      Darko Grozdina 
 
 
        Andrejka Dvornik 
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva: 
Dubravko Smirić 
 


