ZAPISNIK
7. REDNE LETNE SKUPŠČINE JADRALNEGA KLUBA MIPC 13.03.2010

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.
7.
8.
9.

otvoritev skupščine,
izvolitev organov skupščine,
poročilo predsedstva in strokovnega sveta o delu v letu 2009,
poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2009,
sprememba Statuta – predlog spremembe sedeža kluba,
razglasitev rezultatov Pokala MIPCPHRF za leto 2009,
program dela kluba za leto 2010,
regata za pokal JK MIPC 2010,
pregled plačevanja članarine in predlog za izbris članov , ki dve leti niso poravnali
članarine,
10. določitev višine članarine za leto 2010,
11. razno.

Na predlagan dnevni red skupščine ni bilo dodatnih predlogov in je bil soglasno potrjen.

2. točka : izvolitev organov skupščine
Predsednica Karmen Pahor je predlagala naslednjo sestavo delovnega predsedstva:
Predsednik: Matjaž Pogačnik
Člana delovnega predsedstva: Vlasta Golja, Feri Zagorc
Predsednik in člana delovnega predsedstva so bili soglasno potrjeni.
Delovno predsedstvo je prevzelo vodenje skupščine.
Predsednik delovnega predsedstva je za člane delovnih organov skupščine predlagal:
Zapisnikarico: Maja Mlakar Hribar
Člani verifikacijske komisije: Darja Zalar, Dejan Persen, Ljuba Gale
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Nadzorni organ: Nataša Horvat.
Člani delovnih organov skupščine so bili soglasno sprejeti.
Verifikacijska komisija je podala poročilo o številu prisotnih:
Od 43 rednih članov z glasovno pravico je bilo prisotnih 23 članov.
S tem je bila sklepčnost skupščine zagotovljena.

3. točka : poročilo predsedstva in strokovnega sveta o o delu v letu 2009
Poročilo o delu v letu 2009 sta podala predsednica Karmen Pahor in predsednik strokovnega
sveta Andrej Janežič. Poročilo je priloga zapisnika.
Po krajši razpravi je bilo poročilo soglasno sprejeto.

4. točka: poročilo blagajnika in predlog zaključnega računa za leto 2009
Katja Vidrih je podala poročilo o posloven izidu kluba in kratko obrazložitev bilance stanja
za leto 2009.
Sledila je burna razprava z vprašanji in pojasnili. Finančno poročilo za leto 2009 je priloga k
temu zapisniku:
Zaključni račun za leto 2009 je bil sprejet z 22 glasovi, en glas pa je bil vzdržan.

5. točka :predlog spremembe statuta JK MIPC – sprememba sedeža kluba
Predsednica Karmen obrazloži, da na starem naslovu pride večkrat do zamude pri dostavi
raznih dokumentov in zato bi bilo smotrna zamenjava naslova.. Andrej Janežič predlaga, da bi
bil naslov kluba v Ljubljani. Nov naslov: Sojerjeva 23, 1000 Ljubljana .
Statut kluba se spremeni tako, da se v prvi točki statuta sedež kluba glasi: JK MIPC,
SOJERJEVA 23, 1000 LJUBLJANA .
Sklep je bil soglasno sprejet.

6. točka : podelitev narad JK MIPC za leto 2009

Nagrade z obrazložitvijo doseškov, je podelil predsednik strokovnega sveta Andrej Janežič in
predsednica kluba Karmen Pahor. Seznam nagrajencev je kot priloga tega zapisnika.
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7. točka: program dela kluba za leto 2010
Program kluba je za leto 2010 je predstavil predsednik strokovnega sveta Andrej Janežič in
predsednica Karmen Pahor.
Po burni razpravi se sprejme program za leto 2010 kot ga predlaga strokovni svet in se
dopolni za naslednje aktivnosti:
-nabava novih zastav (pridobi se ponudbe in se izbere najboljšega
ponudnika – predsedstvo)
- priprava pravilnika o delitvi sponzorskih sredstev - dodelitev sredstev v višini 200 € za aktivnosti (Cioggia)
Soglasno je bil sprejet program z dopolnitvami.

8. točka : regata za pokal JK MIPC 2009
O dosedanjih aktivnosti v zvezi s pripravami na regato sta poročala predsednica Karmen
Pahor in predsednik strokovnega sveta Andrej Janežič.
Po burni razpravi, kjer so se mnenja precej kresala, je bilo ugotovljeno, da se mora nivo
regate po strokovnem in organizacijski strani ohraniti ali pa še izboljšati. Potrebno je
zagotoviti, da ob končani regati ne pridelamo minusa.
Sprejme se organizacija Izola Cup kot sta jih predstavila predsednica Karmen Pahor in
predstavnik strokovnega sveta Andrej Janežič
Sklep je bil soglasno sprejet.

9. točka: pregled plačevanja članarine in predlog za izbris članov, ki dve leti niso
poravnali članarine
Poročilo o plačevanju članarine poda Katja Vidrih in Karmen Pahor . Ugotovi se, da kar nekaj
članov ni poravnalo članarine za leto 2008 in 2009 .
Pisno se pozove k plačilu zaostalih obeznosti naslednje člane:
Seznam neplačnikov je kot priloga.
V kolikor do 15.4.2010 ne poravnajo obveznosti, se jih izbriše iz članstva.
Sklep je bil sprejet z 22 glasovi za in 1 glas proti.
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10. točka: določitev članarine za leto 2010
Poda se predlog, da ostane članarina za leto 2010 v višini 50 €.

Članarina za leto 2010 je 50 €.
Zadržana sredstva za licenčnino za leto 2006 in 2007 v višini 258,52 €, se odpišejo.
Članov se za neplačilo ne terja.
Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta.

11. točka : razno
Katja Vidrih poda izjavo, da nepreklicno odstopa z mesta blagajnika kluba iz osebnih
razlogov.
Brane Horvat predlaga profesjonalnega človeka.
Predsedstvo kluba zbere informativne ponudbe do 15.4.2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Skupščina je bila zaključena 21,10 uri

Zapisnikar:
Maja Mlakar Hribar

Predsednik delovnega predsedstva:
Matjaž Pogačnik

Člana delovnega predsedstva:
Vlasta Golja
Feri Zagorc

Verifikacijska komisija:
:Darja Zalar,
Dejan Persen,
Ljuba Gale

Nadzorna komisija:
Nataša Horvat
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