
ZAPISNIK IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA AD JAVORNIK

Datum: 21.10.2003
Prisotni: Stane Slavec, Mihaela Triglav Čekada, Miha Čekada, Niko Štritof, Irena Uršič, Patrik
Leskovec, Marko Igličar, Zorko Vičar, Bojan Dintinjana, Milan Anželj, Aram Karalič, Borut Jurčič
Zlobec.

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda

2. Ustanovitev Zveze astronomskih društev Slovenije

Občni zbor se je, po 75 minutnem čakanju zaradi premajhnega števila prisotnih, pričel ob 19:15.

Ad 1: Občni zbor je odprl Borut Jurčič Zlobec in predlagal delovno predsedstvo v naslednji sestavi.
Predsednik: Borut Jurčič Zlobec, zapisnikar: Aram Karalič, overovatelja zapisnika Mihaela Triglav
Čekada in Miha Čekada. Udeleženci so soglasno sprejeli predlagano delovno predsedstvo in potrdili
predlagani dnevni red.

Ad 2: Borut Jurčič Zlobec je predstavil trenutno situacijo glede ustanavljanja zveze. Pobuda je prǐsla iz
ZOTKS, ker se zaradi porasta števila astronomskih društev ne želijo pogovarjati z vsakim društvom
posebej, ampak si želijo imeti samo enega sogovornika. Za ustanovitev zveze sta potrebni najmanj
dve društvi. Poleg AD Javornik zvezo želi ustanoviti tudi AD Kmica. Borut je s predstavnikom
AD Kmica Mitjo Slavincem že pristopil k ustanavljanju (napisali so statut in ga dali v obravnavo
članom društev), za formalno ustanovitev pa mora vsako društvo-ustanovitelj potrditi svojo željo
na občnem zboru in predlagati kadrovsko sestavo organov zveze.

Borut je nato predlagal naslednjo kadrovsko sestavo, usklajeno s predlogi AD Kmica:
? Predsedstvo:

- predsednik: dr. Borut Jurčič Zlobec,
- podpredsednik zadolžen za organizacijske zadeve: dr. Mitja Slavinec,
- podpredsednik zadolžen za strokovne zadeve: dr. Aram Karalič,
- član zadolžen za popularizacijo astronomije: Niko Štritof in Robert Repnik,
- poslovni sekretar: strinjamo se, da sekretarja predlaga AD Kmica iz svojih vrst, ali pa

naj bo to nekdo iz ZOTKS.
? Nadzorni odbor: Rudi Cipot, Bojan Dintinjana, Renato Lukač.
? Častno sodǐsče: Rado Stojanovič, Stane Slavec, Marjan Čenar.

Nato smo glasovali o naslednjih sklepih:

SKLEP 1: AD Javornik se strinja z ustanovitvijo Zveze astronomskih društev Slovenije (ZAS)
in želi pristopiti k ustanovljeni zvezi.

Glasovanje: 12 za, 0 proti, 0 vzdržanih. Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2: Občni zbor se strinja s predlagano kadrovsko sestavo ZAS.

Glasovanje: 12 za, 0 proti, 0 vzdržanih. Sklep je bil sprejet.

SKLEP 3: Občni zbor se strinja s predlaganim statutom ZAS.

Glasovanje: 12 za, 0 proti, 0 vzdržanih. Sklep je bil sprejet.

Občni zbor smo zaključili ob 19:45.

Predsedujoči Občnega zbora:
dr. Borut Jurčič Zlobec

Prvi overovatelj zapisnika:
Mihaela Triglav Čekada

Drugi overovatelj zapisnika:
Miha Čekada

Zapisnikar:
Aram Karalič


