ZAPISNIK USTANOVNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA POMURSKA AKADEMSKO ZNANSTVENE UNIJA (PAZU)
Ustanovna skupščina je bila v petek 29. novembra 2002 ob 17. uri v prostorih galerije Kluba PAC, Lendavska 5a v Murski
Soboti. Udeležilo se ga je 30 pomurskih doktorjev znanosti, predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in drugih
organizacij.
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)

Uvodni nagovor
Ustanovitev društva
Sprejem statuta PAZU
Izvolitev organov PAZU
Razno

Ad 1
Sklicatelj ustanovne skupščine, doc. dr. Mitja SLAVINEC je uvodoma predstavil pobudo za ustanovitev ZDRUŽENJA
POMURSKA AKADEMSKO ZNANSTVENA UNIJA in aktivnosti, ki so s tem v zvezi bile narejene. Podal je informacijo da
je pristopno izjavo podpisalo preko 60 pomurskih doktorjev znanosti in kakšno je osnovno poslanstvo društva.
Ad 2
Sprejme se sklep, da se ustanovi ZDRUŽENJE POMURSKA AKADEMSKO ZNANSTVENA UNIJA (v nadaljevanju s
skrajšanim imenom PAZU), s sedežem na Lendavski 5a, 9000 Murska Sobota.
Ad 3
Predstavljen je bil osnutek statuta PAZU, ki je bil po krajšem usklajevanju soglasno sprejet.
Ad 4
Izvoljeni so bili naslednji organi PAZU:
predsedstvo
doc. dr. Mitja SLAVINEC, predsednik:
doc. dr. Renato LUKAČ, podpredsednik za matematično in naravoslovno tehnična področja
prof. dr. Karin BAKRAČEVIČ VUKMAN, podpredsednica za družbeno humanistična področja
dr. Stanko KAPUN, glavni tajnik
Podpredsednik za umetniška področja bo izvoljen naknadno, ko bo ustrezno področje formirano.
Nadzorni odbor:
prof. dr. Venčeslava ŠIKOVEC, predsednica
prof. dr. Dragica NOE, članica
doc. dr. Zvonko JAGLIČIČ, član
Časno razsodišče:
prof. dr. Karel BEDERNJAK, predsednik
doc. dr. Alojz SLAVIČ, član
dr. Jože MAGDIČ, član
Ad 5
Predstavljena je bila pobuda za predlog zakona o zagotavljanju skladnejšega razvoja najmanj razvitih regij.
Sprejet je bil sklep, da je letna članarina za člane PAZU vsaj 1 SIT. Ob tem vsak član prispeva v knjižnico PAZU eno kopijo
svoje doktorske disertacije.
Ustanovna skupščina bila zaključena ob 19. uri.
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