ZAPISNIK
5. REDNE LETNE SKUPŠČINE JADRALNEGA KLUBA MIPC
07.03.2008
Redna letna skupščina jadralnega kluba MIPC je bila sklicana v dvorani bara HANGAR v
Izoli 7.03.2008 ob 18.00.
Jadralni klub MIPC ima 85 članov, prisotnih je bilo 37 članov, od tega 32 z volilno pravico.
Skupščina se je pričela ob 18.20.
1.točka: otvoritev skupščine
Skupščino je otvorila predsednica kluba Karmen Pahor, ki je predlagala naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

otvoritev skupščine
izvolitev organov skupščine
sprejem poslovnika o delu skupščine
poročilo predsedstva in strokovnega sveta o delu v letu 2007
poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2007
razglasitev rezultatov Pokala MIPCPHRF za leto 2007 in rezultatov na Regati
presenečenja 2007
7. in spremembe Statuta JK MIPC
8. razrešitev predsedstva in strokovnega sveta
9. podelitev posebnih priznanj
10. volitve novega predsedstva in strokovnega sveta JK MIPC
11. program dela kluba za leto 2008
12. regata za pokal JK MIPC 2008
13. pregled plačevanja članarine in predlog za izbris članov, ki dve leti niso poravnali
članarine
14. določitev višine članarine za leto 2008
15. razno
Iz dnevnega reda se na predlog Karmen Pahor briše točka 9, ker ni predlogov za
podelitev posebnih priznanj. Točke od 10 do 15 se ustrezno preštevilčijo.
Nov dnevni red (brez točke 9) skupščine je bil soglasno potrjen.

2.točka: izvolitev organov skupščine

Predsednica Karmen Pahor je predlagala naslednjo sestavo delovnega predsedstva:
Predsednik: Matjaž Pogačnik
Članici delovnega predsedstva: Neva Janežič in Alenka Odlazek
Predsednik in članici delovnega predsedstva so bili soglasno potrjeni.
Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje skupščine.
Predsednik delovnega predsedstva je za člane delovnih organov skupščine predlagal:
Zapisnikarica: Vlasta Golja
Člani verifikacijske komisije: Zdravka Pogačnik in Darja Zalar
Člani volilne komisije: Aleksander Hodnik, Rajko Golja in Joži Kvaternik
Nadzorni organ: Brane Horvat in Valentin Hribar
Člani delovnih organov skupščine so bili soglasno potrjeni.

3. točka: sprejem poslovnika o delu skupščine
Verifikacijska komisija je podala poročilo o številu prisotnih:
prisotnih 37 članov od tega 32 z volilno pravico.
S tem je sklepčnost skupščine zagotovljena.
Poslovnik skupščine je bil soglasno sprejet.

4. točka: poročilo predsedstva in strokovnega sveta o delu v letu 2007
Poročilo o delu v letu 2007 sta podala predsednica Karmen Pahor in predsednik
strokovnega sveta Andrej Janežič. Poročilo je priloga zapisniku.
Po krajši razpravi je bilo poročilo soglasno sprejeto.

5. točka: poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2007
Blagajničarka kluba Katja Vidrih je podala poslovni izid in bilanco stanja kluba za
leto 2007.
Sledila je razprava z vprašanji in pojasnili. Finančno poročilo za l. 2007 je priloga
temu zapisniku.
Zaključni račun za leto 2007 je bil soglasno sprejet.

6. točka: razglasitev rezultatov Pokala MIPCPHRF za leto 2007 in rezultatov na Regati
presenečenja 2007

Predsednik strokovnega sveta Andrej Janežič je predstavil rezultate tekmovanja za
MIPCPFRH v letu 2007 in regate presenečenja 2007 ter podelil pokale in priznanja.

7. točka: dopolnitve in spremembe Statuta JK MIPC
Predsednik strokovnega sveta g. Andrej Janežič predlaga spremembo sestave
strokovnega sveta iz dosedanjih: predsednika in štirih članov na predsednika in pet
članov strokovnega sveta.
Po krajši razpravi se predlog spremembe statuta soglasno sprejme.

8. točka: razrešitev predsedstva in strokovnega sveta
Na delo predsedstva in strokovnega ni bilo pripomb, zato sta bila predsedstvo in
strokovni svet soglasno razrešena.

9. točka: volitve novega predsedstva in strokovnega sveta JK MIPC
Do pričetka skupščine ni bil podan noben predlog za nove člane predsedstva in
strokovnega sveta. Na skupščini, pa so bili podani sledeči predlogi, ki so pri
glasovanju dosegli sledeče število glasov:
predsednik: Karmen Pahor 30, Matjaž Pogačnik 2;
podpredsednik: Matjaž Pogačnik 13, Dominik Presen 6, Iztok Krumpak 2, Tomaž
Vidrih 4;
tajnik: Vlasta Golja 6, Dominik Presen 12, Alfio Mikac 2, Iztok Krumpak 12
po dodatnem glasovanju Dominik Presen 11, Iztok Krumpak 19;
blagajnik-računovodja: Katja Vidrih 32, Alenka Odlazek 0;
predsednik strokovnega sveta: Andrej Janežič 32;
člani strokovnega sveta: Igor Brezovar 22, Tomaž Vidrih 24, Robert Reindardt 15,
Branko Horvat 24, Dejan Presen 16, Miha Truden 12, Iztok Krumpak 14, Igor Sicherl
16, Dominik Presen 18, Rajko Golja 12, Ljuba Gale 16;
po dodatnem glasovanju med kandidati z istim številom glasov je bil z 18
glasovi izvoljen Dejan Presen.
Na osnovi glasovanja je novo predsedstvo:
predsednik: Karmen Pahor
podpredsednik: Matjaž Pogačnik
tajnik: Iztok Krumpak
blagajnik-računovodja: Katja Vidrih (sprejela za dobo enega leta)
predsednik strokovnega sveta: Andrej Janežič
člani strokovnega sveta: Igor Brezovar, Tomaž Vidrih, Branko Horvat, Dejan Presen,
Dominik Presen

10. točka: program dela kluba za leto 2008
Program dela za leto 2008 je podal Andrej Janežič. Po razpravi se program dopolni s
točko »Priprave za pustovanje 2009«.
Dopolnjen program se soglasno sprejme.

11. točka: regata za pokal JK MIPC 2008
O dosedanjih aktivnostih v zvezi s pripravami na regato je poročal Andrej Janežič.
Regata bo 7. junija 2008. Potrebno je ohraniti nivo kvalitete na strokovnem,
organizacijskem in družabnem nivoju. Konec marca oz. začetek aprila se skliče
sestanek na temo regata »Izola Cup 2008«
Poročilo in predlog so bili soglasno sprejeti.

12. točka: pregled plačevanja članarine in predlog za izbris članov, ki dve leti niso
poravnali članarine
Poročilo o plačevanju članarine poda Karmen Pahor. Ugotovi se, da kar nekaj članov
ni poravnalo članarine za leto 2005 in 2006. Na osnovi statuta se poda predlog za
izpis članov, ki dve leti niso poravnali članskih obveznosti. Iz članstva se izpiše
naslednje člane:
Tina Baraga, Luka Kobler, Jan Kobler, Pavle Kobler, Anica-Nuša Jerman, Diana
Plausteiner, Erik Pibernik, Gert Wressnig, Sašo Anžin.
Gert Wressnig zaradi jezikovnih ovir ni sproti obveščen o dejavnostih kluba in
klubskih obveznostih. Karmen Pahor pripravi in mu pošlje dopis v angleščini. V
kolikor ne bo odziva se ga briše iz članstva.
Na plačilo članarine za leto 2007 se opozori člane, ki tega še niso storili.
Obravnavani sta bili izstopni izjavi, ki sta jo podala Andrej Slatinek in Simona Remih.
Poročilo, predlog izbrisa iz članstva in izstopne izjave so bili soglasno sprejeti.
Istočasno se Simoni Remih podeli status simpatizerja za leto 2008.

13. točka: določitev višine članarine za leto 2008
Soglasno se sprejme višina članarine za leto 2008, ki znaša 50 EUR.
14. točka: razno
1. Sprememba člena 3.2.3. – simpatizerstvo:
Črta se besedilo »Minimalni znesek se določi na skupščini«
Člen se dopolni z besedilom …»ki z denarnimi, materialnimi ali drugimi sredstvi
pripomore k razvoju in delu kluba«

2. Na osnovi pristopnih izjav se sprejmeta v članstvo Nina Matušek in Sebastjan
Matušek (jadrnica SCHEFI – ELAN Impresion 344 – privez C5)
3. Licence – vse v zvezi z licencami JZS naj po novem vodi strokovni svet. Le ta naj
pozove vse člane naj se do 31. decembra izjasnijo in plačajo licenčnino. Sredstev za
plačilo licenčnin klub ne bo zalagal (podala Karmen Pahor).
4. Karmen Pahor predstavi dopis ministrstva za šolstvo in šport o zdravniških
pregledih športnikov-tekmovalcev. Preveri se vsebina dopisa in možnost opravljanja
zdravniškega pregleda naših članov-tekmovalcev.
5. Nataša Horvat predstavi ponudbo majic (mornarske plavo-bele) kot varianto
»službenih« majic za regato. Cena je 5,90 + DDV.
6. Marjan Novak (Manca) nudi sodelovanje pri izdelavi klubskega koledarja za leto
2009.
Skupščina je bila zaključena ob 21 uri in 15 minut.

Zapisnikar:
Vlasta Golja

Predsednik delovnega predsedstva:
Matjaž Pogačnik

Članici delovnega predsedstva:
Alenka Odlazek
Neva Janežič

Verifikacijska komisija:
Darja Zalar
Zdravka Pogačnik

