JADRALNI KLUB MIPC
PAHORJEVA 2
6000 KOPER

ZAPISNIK 1.LETNE SKUPŠČINE JADRALNEGA KLUBA MIPC V LETU
2004
Skupščina se je začela 22.2.2004 ob 16 uri v prostorih hotela DELFIN v Izoli.
Zbralo se nas je 22 članov kluba MIPC.
Prisotni : Karmen Pahor,Katja Vidrih,Jadran Cergol,Boris Tinta,Silvana Skapin,Peter
Skapin,Igor Brezovar,Nataša Horvat,Darja Zalar,Zdravka Pogačnik,Brane Horvat,Viktor
Baraga,Andrej Janežič,Neva Janežič,Pavle Kobler,Tomaž Vidrih,Pavla Reinhardt,Tinkara
Tinta,Erik Pibernik,Robert Reinhardt,Dejan Presen,Dominik Presen.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.otvoritev skupščine
2.sprejem poslovnika o delu skupščine
3.izvolitev organov skupščine
4.poročilo predsedstva o delu v letu 2003
5.poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2003
6.sprejem odločitve glede Diplomatske regate
7.sprejem sprememb in dopolnitev statuta JK MIPC
8.volitve novega predsedstva JK MIPC
9.program dela kluba za leto 2004
10.razno
Predsednica kluba JK MIPC Karmen Pahor je odprla razpravo in iz proceduralnih razlogov
predlagala spremembo dnevnega reda:
1.otvoritev skupščine
2.izvolitev organov skupščine
3.sprejem poslovnika o delu skupščine
4.sprejem sprememb in dopolnitev statuta JK MIPC
5.poročilo predsedstva o delu v letu 2003
6.poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2003
7.sprejem odločitve glede Diplomatske regate 2004
8.volitve novega predsedstva JK MIPC
9.program dela kluba za leto 2004
10.razno

Dnevni red skupščine je bil potrjen z vsemi glasovi za.
Predsednica JK MIPC Karmen Pahor je skupščino otvorila z lepim pozdravom in s posebnim
voščilom Jadranu ,ki je prav ta dan praznoval rojstni dan.
2. Izvolitev organov skupščine.
Organi skupščine so po statutu:
-delovno predsedstvo:
predsednik in dva člana
zapisničarka :
verifikacijska komisija
volilna komisija

Predlagana je bila naslednja sestava delovnega predsedstva:
za predsednika:Brane Horvat
za člana:Neva Janežič
Peter Skapin
Delovno predsedstvo je bilo potrjeno z vsemi glasovi ZA in sprejet je bil
1.sklep: potrdi se delovno predsedstvo v tej sestavi.
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal naslednje člane delovnih organov skupščine :
Zapisničarka : Darja Zalar
verifikacijska komisija: Zdravka Pogačnik
Viktor Baraga
Dejan Presen

volilna komisija:

Silvana Skapin
Tomaž Vidrih
Nataša Horvat

Člani delovnih organov skupščine so bili soglasno potrjeni in sprejet je bil :
2.sklep : Potrdijo se delovnih organi skupščine v predlagani sestavi.

3.Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predsednik delovnega predsedstva Brane Horvat je prebral poslovnik o delu skupščine,ki ga je
vsak dobil z vabilom. V razpravi je bilo predlagano črtanje 12. člena . Z vsemi glasovi ZA
je bil sprejet sklep :
3. sklep: Sprejme se poslovnik o delu skupščine JK MIPC v predlagani obliki in z
dopolnitvami in spremembami podanimi na skupščini.

4. sprejem sprememb in dopolnitev statuta JK MIPC.
Do 22.2.2004 smo prejeli pisne predloge sprememb in dopolnitev statuta:Andrej
Janežič,Jadran Cergol,Karmen Pahor,Iztok Podbregar,Pavle Kobler.
Karmen Pahor je odprla razpravo za spremembo statuta in predlagala glasovanje o vsakem
posameznem amandmaju. Po razpravi in dodatnih dopolnilih je bil sprejet nasledni sklep :

4. sklep : Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v naslednji vsebini :

Na podlagi določil 8.in 9. Člena Zakona o društvih (Ur.list RS št. 60/95) in Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o društvih ( Ur.list. RS št in 89/99) so člani društva na seji skupščine društva dne
22.02.2004 sprejeli naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
JADRALNEGA KLUBA MIPC

1.ČLEN
Besedilo člena 4.1.2 se spremeni tako, da se glasi:
4.1.2.

“ Za članstvo v društvu lahko zaprosi vsak ljubitelj jadranja, ki je član posadke katerekoli
jadrnice iz pomola C marine v Izoli. V članstvo se lahko sprejme tudi jadralca, ki ni član
posadk jadrnic iz pomola C, pod pogojem, da ga pisno predlagata vsaj dva člana MIPC. O
sprejemu članov odloča predsedstvo društva v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, šteto od
dne, ko je prosilec prošnjo za sprejem oddal na pošto s priporočeno pošiljko, oziroma od dne,
ko jo je neposredno izročil predsedniku ali tajniku društva. “

2.ČLEN
Besedilo člena 4.1.4 se spremeni tako, da se glasi:
4.1.4

“ Kandidat za člana kluba postane polnopravni član kluba po pozitivni odločitvi predsedstva,
podpisu pristopne izjave, izjave, da v celoti sprejema ter da se bo ravnal po določilih tega
statuta in drugih aktov izdanih na njegovi podlagi ter plačilu letne članarine. “

3.ČLEN

Besedilo člena 4.6.3 se spremeni tako, da se glasi:
4.6.3

“ Član je lahko izključen iz društva, če huje krši namen, cilje in interese delovanja društva,
kakor izhajajo iz statuta in sprejetih sklepov skupščine društva ter predsedstva, oziroma, če
huje krni njegov ugled, ali če kršitve kljub opozorilu ponavlja. Član, ki je bil izključen, se ne
more ponovno včlaniti v društvo pred potekom petih let od izključitve. “

4.ČLEN

Besedilo člena 4.6.4 se spremeni tako, da se glasi:
4.6.4

“ Član je lahko črtan iz društva, če je v zaostanku s plačilom dveletne članarine. O črtanju iz
članstva se članu pošlje obvestilo. Član, ki je bil črtan iz članstva, se lahko ponovno včlani
pod pogojem, da plača tudi članarino za toliko let, kolikor je prej kot član ni plačeval. Zaostala
članarina za posameznoleto se plača v znesku, kot znaša članarina za tekoče leto, v katerem se
želi včlaniti. “

5.ČLEN

Dosedanje poglavje 5 “ Disciplinski postopek “ se prenese po dosedanjem poglavju 6.4. in ustrezno
preštevilči.

6.ČLEN
Besedilo dosedanjega člena 5.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.5.1.1 »Disciplinski postopek se začne na pisno pobudo kateregakoli člana ali organa društva, ki se
jo izroči predsedstvu društva ali na ustno pobudo člana ali organa društva , podano na
zapisnik na skupščini društva .«

7.ČLEN
Besedilo dosedanjega člena 5.1.2 se črta.

8.ČLEN
Besedilo dosedanjega člena 5.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.5.2.1 » Za vodenje disciplinskega postopka je pristojno predsedstvo društva. «

9.ČLEN
Besedilo dosedanjega člena 5.3.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.5.3.1 » Disciplinski ukrepi so:
1. pisni opomin
2. izključitev «

10. ČLEN
Besedilo dosedanjega člena 5.3.4 se črta.

11.ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.1.1 » Organi društva so:
1. skupščina
2. predsedstvo
3. strokovni svet društva «

12. ČLEN
Besedilo dosedanjega člena 6.2.5.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.2.5.1 » Glasovalno pravico na skupščini društva imajo vsi člani, ki imajo najmanj teden dni pred
zasedanjem skupščine poravnane vse svoje obveznosti iz naslova članarine za preteklo leto. «

13. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.2.7.2 se spremeni tako, da se glasi:
5.2.7.2 » Korespondenčno sejo lahko vodi katerikoli član predsedstva. «

14. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.2.10.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.2.10.1

» Pristojnosti skupščine so:
1. določa temeljna načela in izhodišča delovanja društva
2. odreja naloge predsedstvu in ocenjuje njegovo delo
3. sprejema zaključni račun
4. sprejema letni plan dela in finančni načrt
5. voli in razrešuje predsedstvo društva (predsednika, podpredsednika, tehničnega
vodjo, tajnika in blagajnika) in člane strokovnega sveta
6. sprejema splošne akte društva, v kolikor ni v tem statutu drugače določeno
7. podeljuje priznanja
8. podeljuje naziv častnega člana
9. določa višino članarine
10. določa višino zneska za pridobitev naziva simpatizerja
11. sprejema statut, spremembe statuta in dopolnitve statuta
12. odloča o prenehanju društva
13. odloča kot drugostopenjski pritožbeni organ. «

15. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.3.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

5.3.1.1 » Predsedstvo je kolektivni izvršilni organ skupščine društva, ki deluje samostojno v okviru
smernic, ki mu jih določi skupščina. «

16. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.3.4.1 se spremeni tako, da se glasi:
5.3.4.1 » Predsedstvo sprejema odločitve s soglasjem vseh članov.«

17. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.3.4.2 se spremeni tako, da se glasi:
5.3.4.2 » Vsi člani vključno s predsednikom so pri delu in odločanju predsedstva enakopravni. «

18. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.3.4.4 se črta.

19. ČLEN
V dosedanjem členu 6.3.5.2 se črta drugi stavek.

20. ČLEN

Besedilo dosedanjega poglavja 6.5 se črta v celoti in nadomesti z besedilom :
5.6

“ Strokovni svet

5.6.1

Strokovni svet društva izvoli skupščina društva za dobo štirih let z možnostjo reelekcije.

5.6.2

Strokovni svet društva sestavljajo predsednik in 4 člani. Predsednik strokovnega sveta je po
položaju tehnični vodja kluba.

5.6.3

Strokovni svet lahko po potrebi kooptira nove člane za posamezne naloge.

5.6.4

Seje strokovnega sveta sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta.

5.6.5

Strokovni svet sprejema odločitve s soglasjem vseh članov

5.6.6

Strokovni svet spremlja spremembe in dopolnitve predpisov, ki določajo pravila plovbe na
morju , regatna pravila ISAF ter pravilnike Jadralne zveze Slovenije ter o spremembah sprotno
obvešča članstvo kluba.

5.6.7

Strokovni svet predlaga skupščini letni program dela

5.6.8

Strokovni svet opravlja druge strokovne naloge po pooblastilu skupščine društva. “

21.ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 7.4.2 se spremeni tako, da se glasi:
6.4.2

» Blagajnik je odgovoren za pravilnost in zakonitost svojega dela. «

22. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 7.4.3 se spremeni tako, da se glasi:
6.4.3

» Poleg blagajnika so odgovorni za pravilnost poslovanja vsi člani predsedstva. «

23. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 6.4.4 se črta.

24. ČLEN

Besedilo dosedanjega člena 7.4.5 se spremeni tako, da se glasi:
6.4.4

» Blagajnik je dolžan opozoriti ostale člane predsedstva, če meni, da so posamezne finančne
in računovodske operacije v nasprotju z veljavnimi predpisi. V teh primerih ima pravico
odkloniti izvršitev posameznih operacij. «

25.ČLEN
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati z 22.02.2004.

5.poročilo predsedstva o delu JK MIPC v letu 2003
Poročilo je podala Karmen Pahor. K temu poročilu se dodajo še vse ostale aktivnosti članov
kluba JK MIPC: jadrnice Artemis,Škontradura,Sinkopa,Žisa ,Bonafide,Freelife so izvajale
individualne tečaje za mlade člane .Demira je izvedla humanitarno akcijo in popeljala 35
otrok z posebnimi potrebami.Macropus je dosegla 2.mesto na regati Rovinj-PesaroRovinj.Dva člana MIPCA Igor Brezovar in Igor Sicherl sta se udeležila regate Sušac 2x100
2003 in dosegla 15.mesto.
Pet članov kluba se je udeležilo potapljaškega tečaja in ga tudi uspešno opravilo.

Izvedli smo tudi humanitarno akcijo in podarili 300.000,00 SIT za akcijo »Srce naj zaigra«
bolnišnici Izola.

Soglasno je bil sprejet :
5 . Sklep : Potrdi se poročilo o delu v letu 2003 s predlaganimi dopolnitvami.
5.

poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa 2003:

Poročilo je podala Katja Vidrih.Bilanca je bila narejena na osnovi dokumentov,ki jih je imela.
Predlog bilance uspeha JK MIPC 31.12.2003:
Odhodki:7.005.903
Prihodki:7.292.920
Presežek prihodkov nad odhodki:287.017
Predlog bilance stanja JK MIPC 31.12.2003:
Skupaj sredstva:483.073
Skupaj obveznosti:483.073
Z vsemi glasovi za je bil sprejet sklep :
6 .sklep : Sprejme se bilanca uspeha in stanja JK MIPC za leto 2003.
7. sprejem odločitve glede Diplomatske regate 2004
Uvodna pojasnila je podala predsednica kluba Karmen Pahor. Povedala je , kako so potekale
aktivnosti v zvezi z Diplomatsko regato tako v klubu JK MIPC, kakor tudi aktivnosti JK
VETRA pod okriljem Branka Avguština. Ocenila je, da so v tem trenutku možnosti, da bi JK
MIPC lahko sam dobil to regato zanemarljive in da lahko verjetno odločamo le o tem ali
smo pripravljeni na sodelovanje z JK VETROM ali pa se od aktivnosti z zvezi z regato
distanciramo in o tem obvestimo vse do sedaj vpletene.
Razprava je potekala kar dolgo,ker so bila mnenja različna glede na to kar smo izvedeli.
Na glasovanje se dajo predlogi:
Ali sodelujemo z JK VETER ?
Glasovanje: ZA :1,
PROTI: 20,
VZDRŽAN:1
Ali se JK MIPC distancira od Diplomatske regate ?
Glasovanje : ZA: 19,
PROTI: 3
Ali objavimo pojasnilo o razlogih za odstop od Diplomatske regate?
Po razpravi smo bili mnenja ,da smo dolžni že zaradi sodelovanja na Diplomatski regati 2003
in ohranitve verodostojnosti našega kluba objaviti te razloge.

7. sklep : JK MIPC NE BO SODELOVAL Z JK VETER . JK MIPC SE DISTANCIRA
OD VSEH AKTIVNOSTI POVEZANIH Z DIPLOMATSKO REGATO , KOT JO
ORGANIZIRA JK VETER. NA SPLETNIH STRANEH KLUBA SE OBJAVI IZJAVO
ZA JAVNOST. O RAZLOGIH ZA UMIK KLUBA IZ ORGANIZACIJE
DIPLOMATSKE REGATE SE OBVESTI MZZ, OBČINO IZOLA, MARINO IZOLA,
JADRALNO ZVEZO IN ČLANE ORGANIZACIJSKEGA ODBORA DIPLOMATSKE
REGATE 2003.

8.volitve novega predsedstva JK MIPC:
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da so volitve javne.
Soglasno je bil sprejet :
8. sklep : Volitve novih članov predsedstva JK MIPC so javne
Volilna komisija je podalo poročilo o predlaganih kandidatih za tajnika JK MIPC.
ZA novega tajnika je bil predlagan JADRAN CERGOL.
Soglasno sta bila sprejeta sklepa :
9. Sklep: razreši se dosedanjo tajnico kluba JK MIPC Alenko Žigon
10. sklep : za novega tajnika JK MIPC se imenuje JADRANA CERGOLA.
Volilna komisija je podalo poročilo o predlaganih kandidatih za člane strokovnega sveta JK
MIPC.
Predsednik:Andrej Janežič
Člani: Brane Horvat
Tomaž Vidrih
Robert Reinhardt
Igor Brezovar
Z vsemi glasovi ZA je bil sprejet :
11. Sklep : Izvolijo se člani strokovnega sveta v predlagani sestavi .
9.program dela kluba JK MIPC za leto 2004:
Predsedstvo kluba je predstavilo predloge dela kluba za leto 2004:
-1 krat mesečno fizična in psihična priprava na regate
-nočno sankanje
-v mesecu aprilu otvortivena in stoletna regata internega značaja. Stoletna pa zato, ker dva
člana praznujeta 50.let.
-konec aprila jadranje po Nizozemski
-julij in avgust jadranje v Grčijo
-11.9.-12.9. jadranje v Caorle
--v septembru navigacijska regata (datum še ni določen)
-spomladi in jeseni tečaji jadranja za mlade člane
-4.12. zimska regata

Sprejme se tudi sklep za regato za pokla MIPC ,katere datum bo določil strokovni svet.
Organizirali bomo tudi tečaje za match race in regato v matc race in tečaj prve pomoči na
morju.
Soglasno je bil sprejet :
12. sklep : Potrdi se program dela JK MIPC za leto 2004 v predlagani vsebini in z
dopolnitvami skupščine .
10.razno
Predlog za podelitev pokalov najboiljšim jadrnicam v internem tekmovanju po PHRF sistemu
– razvrstitev bo izračunal Andrej Janežič.
Članarina znaša 7.000.00 SIT. Tisti ,ki so plačali 1.000,00 SIT več se jim odšteje pri letošnji
članarini. Dobili smo tudi ponudbo za nakup knjige »71 DNI PLAVE SAMOTE«,ki jo je
napisal Reinhard Brečko. Cena je 4400 sit .Prebrala sem izvleček iz spremne besede in je kar
zanimivo.
Strokovni svet je dal predlog za zavarovanje članov.
V klub sta se nam pridružila dva nova člana Tinkara in Erik, ki ju čaka še krst. Dana je bila
pobuda za uvedbo krstitve novih članov kluba.

Skupščina je bila zaključena ob 19.30 uri.

DARJA ZALAR
ZAPISNIČARKA

BRANE HORVAT
PREDSEDNIK DELOVNEGA PREDSEDSTVA

NEVA JANEŽIČ, ČLANICA

PETER ŠKAPIN, ČLAN

