
Zapisnik rednega letnega občnega zbora Astronomskega društva Javornik

Občni zbor je bil sklican za 23. januarja 2001 ob 18. uri v predavalnici 2 Fakultete za matematiko in
fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
2. Poročilo o delu za leto 2000.
3. Finančno poročilo za leto 2000.
4. Poročilo Nadzornega odbora (NO).
5. Poročilo Častnega sodišča (ČS).
6. Poročilo inventurne komisije.
7. Razprava o poročilih.
8. Razrešitev starih organov društva.
9. Volitve novih organov društva: predsednika, članov Izvršnega odbora (IO), NO, in ČS.
10. Določitev višine članarine za leto 2001.
11. Razno (prikaz diapozitivov).

Ob sklicani uri je bilo prisotnih manj kot 1/2 članov društva, zato smo skladno s pravili društva
počakali 30 minut in pričeli občni zbor ob 18:30. Takrat je bilo prisotnih 17 članov društva.

Ad 1: Občni zbor (OZ) je otvoril predsednik Stane Slavec. Soglasno smo izvolili naslednje organe
OZ:
 delovno predsedstvo: Bojan Dintinjana (predsednik), Mihaela Triglav, Uroš Čotar.
 zapisnikar: Aram Karalič, overitelja zapisnika: Urška Pajer, Borut Jurčič-Zlobec.
Ad 2:  Predsednik  društva  Stane  Slavec  je  podal  poročilo  o  delu  društva  v  letu  2000.  Skrbnik
observatorija Igor Grom je podal statistiko o obiskih društvenega observatorija: observatorij je bil v
letu 2000 obiskan 512 ur (okrog 80 delovnih ur in 432 opazovalnih ur oziroma 45 dni brez tabora
PAMET).
Ad 3:  Blagajničarka Mihaela Triglav je podala finančno poročilo (glej prilogo). Povedala, da še
niso bila opravljena določena izplačila za tabore, ki jih je ocenila na okrog 250.000 SIT. Igor Grom
je povedal, da on ta izplačila za mladinski tabor ocenjuje na 120.000 SIT in da je skupna vsota (za
Mladinski tabor in tabor PAMET) verjetno manjša od 250.000 SIT.
Ad  4: Predsednik  Nadzornega  odbora  Jure  Skvarč  je  podal  poročilo  NO  (glej  prilogo).  Na
delovanje društva in IO v letu 2000 ni bilo pripomb, glede na lansko leto pa se je izboljšala oblika
in preglednost finančnega poslovanja. NO meni, da bi bilo potrebno izboljšati obveščanje članov IO
in NO o sprejetih sklepih IO in o njihovem izvajanju. Jure je sporočil tudi, da je članica NO Maruša
Bradač v tujini.
Ad 5: V času obravnave te točke ni bilo prisotnega nikogar iz ČS. Stane Slavec je sporočil, da mu
je predsednik ČS povedal, da se v letu 2000 niso sestali, ker ni bilo potrebe. (Predsednik ČS Robert
Terčelj-Schweizer je na OZ prišel kasneje in podal poročilo (glej prilogo), skladno s Stanetovim
poročanjem.)
Ad 6: Nikolaj Štritof je podal poročilo inventurne komisije (glej prilogo).
Ad 7: Na podana poročila ni bilo večjih pripomb in OZ jih je soglasno sprejel.
Ad 8: OZ je soglasno razrešil stare organe društva (predsednika, IO, ČS, NO).
Ad 9:
 S 16 glasovi za in enim vzdržanim smo izvolili nov IO v sestavi Borut Jurčič-Zlobec, Aram

Karalič, Urška Pajer, Stane Slavec, Nikolaj Štritof, Mihaela Triglav.
 Soglasno smo izvolili nadzorni odbor v sestavi: Jure Skvarč (predsednik), Irena Maček, Viktor

Poredoš.



 Soglasno smo izvolili častno sodišče v sestavi: Robert Terčelj-Schweizer (predsednik), Bojan
Dintinjana, Herman Mikuž.

 Za predsednika društva je bil s 16 glasovi za in 2 glasovoma proti izvoljen Marko Pust.
Jure Skvarč je  predlagal,  naj  predsednik na naslednjem mesečnem sestanku poda program dela
društva.
Ad 10: Soglasno smo sprejeli sklep o višini članarine: Članarina za leto 2001 znaša 4000 SIT za
nove člane, dijake, študente in upokojence ter 8000 SIT za ostale. Novi člani v letu 2001 dobijo ob
vpisu po en izvod knjige Nekaj astronomskih tem.
Ad 11: Igor Grom nam je prikazal nekaj svojih najnovejših diapozitivov.

Občni zbor je bil končan ob 19 uri.

Zapisal: Aram Karalič

Overitelj: Urška Pajer                                                 Overitelj: Borut Jurčič-Zlobec.

Priloge:
 Poročilo o delu za leto 2000.
 Finančno poročilo za leto 2000.
 Poročilo Nadzornega odbora (NO).
 Poročilo Častnega sodišča (ČS).
 Poročilo inventurne komisije.
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