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Brežice, 08.08.2011  

 

Spoštovani karateist/karateistka! 

 

Upravni odbor kluba je naredil plan treningov in trenerjev, ki bojo vodili skupine. Prosimo, da pazljivo 

preberete naslednje informacije! Za vse informacije glede skupin, treningov ali kakršnihkoli nejasnosti 

pokličite trenerja Christiana (tel: 041/919-374)! 

 

Prvi trening se prične v ponedeljek, 05.09.2011 v novi telovadnici EKONOMSKE IN TRGOVSKE ŠOLE 

BREŢICE (ETrŠ) po spodaj navedenem urniku.  

 

1. TRENINGI 

 

Treningi v šolskem letu 2011/12 bodo potekali v naslednjih terminih in skupinah: 

 

a) ZAČETNIKI 

- Ponedeljek in sreda: 18.00 – 19.00 telovadnica ETrŠ (trener: DUBRAVKO SMIRIĆ)  

 

b) SKUPINA A 

- Ponedeljek in sreda: 18.00 – 19.00 telovadnica ETrŠ (trener: DARKO CICVARIĆ) 

V tej skupini so načeloma vsi RUMENI pasovi.  

 
c) SKUPINA B 

- Ponedeljek in sreda: 18.00 – 19.00 telovadnica ETrŠ (trenerki: NASTJA GALIČ, METKA 

GALIČ) 

V tej skupini so načeloma  vsi ORANŢNI in PRVI  ZELENI pasovi. 

 

d) SKUPINA C 

- Ponedeljek in sreda: 19.00 – 20.00 telovadnica ETrŠ (trenerja: FRANC BAJS, DARKO 

GROZDINA) 

V tej skupini so načeloma vsi ZELENI in PRVI MODRI pasovi. 

 

e) SKUPINA D 

- Ponedeljek in sreda: 19.00 – 20.00 telovadnica ETrŠ (trener: CHRISTIAN KAJTNA) 

V tej skupini so načeloma vsi MODRI  pasovi in višje. 

 

 

f) SKUPINA KATE (tekmovalci) 

- Petek: 17.30 – 19.00 VRTEC MAVRICA BREŽICE (trener: DARKO GROZDINA) 

V tej skupini so  vsi kateri sodelujejo na tekmovanjih v katah. 

 

g) SKUPINA KUMITE (tekmovalci) 

- Petek: 19.00 – 20.30 VRTEC MAVRICA BREŽICE (trener: CHRISTIAN KAJTNA) 

- Sobota: 18.00 – 19.30 VRTEC MAVRICA BREŽICE (trener: FRANC BAJS) 
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V tej skupini so načeloma vsi kateri sodelujejo na tekmovanjih v bojih. Zraven se lahko priključijo tudi 

ostali, ki jih zanima poglobljeno znanje in treniranje borb. Predhodno se pogovorite s trenerjem skupine!!! 

 

h) SKUPINA MEIBUKAN 

- Petek: 20.30 – 22.00 VRTEC MAVRICA BREŽICE 

Treningi samo za člane I.M.G.K.A. (International Meibukan Gojyu-Ryu Karate-Do Asocciation) 

 

i) SKUPINA REKREACIJA 

- Torek: 20.00 – 21.30 VRTEC MAVRICA BREŽICE 

- Nedelja: 17.00 – 18.30 VRTEC MAVRICA BREŽICE 

- trenerja: PETER DIRNBEK, ANDREJKA DVORNIK 

V to skupino so vabljeni vsi člani kluba, ki se ţelijo rekreirati s pomočjo karateja, raziskovati RINDO in 

GOJYU-RYU karateja!!! 

 

 

2. ČLANARINA 

 

Članarina ostaja nespremenjena že vrsto let. Vsak naslednji družinski član ima 50% popust na osnovno 

članarino. Za polletno ali celoletno plačilo članarine dobi član en mesec brezplačno. 

    Mesečno     ALI   Letno plačilo vnaprej  

1 član     21,00 EUR     189,00 EUR 

2 družinska člana   31,50 EUR     283,50 EUR   

3 družinski člani   42,00 EUR     378,00 EUR 

 

Člani skupine rekreacija plačajo dve polletni članarini v znesku 2*94,50 EUR. 

 

Možnost plačila članarine je tudi za celo leto ali pa za pol leta vnaprej (v tem primeru imate en mesec zastonj), 

vendar je to potrebno sporočiti trenerju Christianu na prvih treningih. Ker ima karate klub Brežice status 

društva, ki deluje v javnem interesu (št.6717-264/2010/2) lahko vsi, ki imate S.P. ali D.O.O. članarino plačate 

preko donacije, ki se vam tudi davčno prizna, vendar se morate o podrobnostih dogovoriti s Christianom. 

 

 

3. SPLETNA STRAN 

 

Vabimo vas, da obiskujete klubsko spletno stran www.karate-brezice.com ter na njej tudi redno spremljate 

dogajanje v zvezi s klubom. Na osnovni strani (levo zgoraj na povezavi  se lahko vpišete 

na novice, ki jih boste prejemali zmeraj, ko bo kaj novega.  

 

Športni pozdrav!  

 

 

 Hrvoje Teo Oršanič 

       predsednik 

 

 

P.S. Vsi, ki niste bili na junijskem zaključnem pikniku boste  

diplome za opravljen izpit prejeli na treningih v septembru!!! 

http://www.karate-brezice.com/

