
Na osnovi  Zakona o društvih, Ur. l. RS štev. 64/2011, je Ob ni zbor Astronomskega č

društva Javornik dne 19. 6. 2012 sprejel istopis:č

PRAVILA ASTRONOMSKEGA DRUŠTVA JAVORNIK

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. lenč

Astronomsko društvo Javornik, v nadaljnjem besedilu društvo, je prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje fizi nih oseb - lanov, ki se združujejo zaradi skupno dolo enih č č č

interesov, opredeljenih v teh pravilih in v skladu z Zakonom o društvih.

2. lenč

Ime društva: ASTRONOMSKO DRUŠTVO JAVORNIK, s kratico: AD Javornik.
V angleškem jeziku: Astronomical Society Javornik s kratico:  AS Javornik,
.

3. lenč

Sedež društva je v Ljubljani. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja ga 
predsednik društva.

4. lenč

Društvo ima okrogel žig z obrobnim besedilom: ASTRONOMSKO DRUŠTVO JAVORNIK. V 
sredini je obris astronomskega teleskopa, ki predstavlja logotip društva. Pod znakom društva 
je napis LJUBLJANA.

5. lenč

Društvo se lahko združuje v druge sorodne organizacije in zveze v Republiki Sloveniji in v 
tujini.

2. NAMEN DRUŠTVA

6. lenč

Namen in cilji društva so: gojiti in širiti med svojimi lani in v širši javnosti astronomsko terč

splošno tehni no znanje. Društvo deluje v javnem interesu na podro ju vzgoje in č č

izobraževanja.

Osnovne dejavnosti društva:

● društvo združuje fizi ne osebe, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z astronomijo,č

● seznanja javnost preko ob il in na javnih predavanjih z znanjem iz astronomije,č
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● organizira astronomske mladinske raziskovalne tabore in delavnice,
● izobražuje svoje lane s podro ja astronomije,č č

● prireja javna opazovanja astronomskih pojavov,
● izdaja društveno glasilo,
● sodeluje z društvi in organizacijami s podro ja vzgoje in izobraževanja v RS in v č

tujini.

Občasna pridobitna dejavnost društva

 organizira seminarje iz astronomije, strokovno vodene oglede astronomskih objektov in
pojavov kot:astronomski vikend, astronomske po itnice, astronomski izobraževalni teden,č

šifra: 85.590,  drugo izobraževanje in usposabljanje izven rednega šolstva
 druženje ljubiteljskih astronomov;  š
 ifra: 82.300 prirejanje sre anj. č

3. JAVNOST DRUŠTVA

7. lenč

Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obveš a svoje lane:č č

● s pravico vpogleda lanov v zapisnike organov društva,č

● preko društvenega glasila,
● preko oglasne deske,
● preko množi nih ob il,č č

● z elektronsko pošto in preko spletne strani društva.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu:

● seje organov društva  so javne,
● organizira okrogle mize in tiskovne konference,
● na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter 

predstavnike množi nih ob il.č č

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja to nih informacij o delu društva  izvoli IO dva lanač č

izmed lanov IO, ki ju zadolži za stike z javnostmi. Za svoje delo sta odgovorna IO-ju.č

4. ČLANI DRUŠTVA, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

8. lenč

 lanstvo v društvu je prostovoljno, Č

 lani so redni, astni in podporni, č č
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 lan je lahko vsaka fizi na oseba, ki predloži pisno ali elektronsko pristopno izjavo vč č

kateri navede, da pod enakimi pogoji sprejema ta pravila in programske usmeritve 
društva, 

 lan društva je lahko slovenski ali tuj državljan,č

 astni lan društva lahko postane lan s posebnimi zaslugami, ki pomenijo č č č

pomemben prispevek za razvoj društva ali slovenske astronomije. astne lane Č č

imenuje ob ni zbor na predlog izvršnega odbora društva. Naziv astni lan se podelič č č

s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa in utemeljitev o podelitvi. 
 podporni lani finan no podpirajo društvo z donacijami. Podporni lan podpiše č č č

pristopno izjavo s katero izrazi željo biti podporni lan. Podporni lani nimajo č č

glasovalne in volilne pravice.

9. lenč

Mladoletne osebe od 7. do 15. leta starosti se v lanijo v društvo po predložitvi pisnega č

soglasja zakonitega zastopnika, pristopno izjavo pa podpiše mladoletna oseba. Mladoletni lanč

nima pravice biti izvoljen v organe društva.

10. lenč
Pravice članov so:

● da uresni ujejo svoje osebne interese na podro ju dejavnosti društva,č č

● da volijo in so izvoljeni v organe društva,
● da sodelujejo pri delu organov društva,
● da se udeležujejo društvenih prireditev,
● da dajejo predloge in mnenja organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
● da uporabljajo društvene prostore, inštrumente, literaturo in druge pripomo ke društva v č

skladu s pravilnikom o uporabi opreme,
● da prejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
● da so seznanjeni s programom dela društva ter njegovim finan nim in materialnim č

poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

● da spoštujejo pravila ter sklepe organov društva,
● da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresni itvi delovnega programa č

društva,
● da prenašajo svoje znanje na mlajše lane,č

● da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, ki so last društva oziroma društvo z 
njimi upravlja,

● da redno pla ujejo lanarino,č č
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● da varujejo ugled društva.

11. lenč

lanstvo v društvu preneha z izstopom, s rtanjem, z izklju itvijo ali s smrtjo. lan izstopi Č č č Č

prostovoljno, kadar da izjavo o izstopu. lana je mogo e izklju iti iz društva na osnovi Č č č

sklepa astnega sodiš a. lanu preneha lanstvo, e kljub opominu ne pla a lanarine za č č Č č č č č

teko e leto.č

5. ORGANI DRUŠTVA:

12. lenč

Organi društva so: Ob ni zbor - OZ, Izvršni odbor - IO, Nadzorni odbor - NO in astno č Č

sodiš e - S.č Č

13. lenč

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi lani.č

 Ob ni zbor skli e predsednik društva z objavljenim dnevnim redom najmanj 14 dni č č

pred sklicem, 
 ob ni zbor je lahko reden ali izreden,č

 redni ob ni zbor sklicuje predsednik enkrat letno,č

 izredni ob ni zbor mora predsednik na zahtevo IO sklicati v roku 30 dni od prejemač

za sklic. Izredni ob ni zbor, kadarkoli lahko skli e tudi najmanj 1/5 lanov društva, č č č

izredni ob ni zbor sklepa o zadevi, za katero je sklican.č

14. lenč

Ob ni zbor je sklep en, e je prisotnih ve  kot polovica lanov. e OZ ni sklep en, se č č č č č Č č

zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega asa je OZ sklep en, e je prisotnih č č č

najmanj 10 lanov.č

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se lani na samem zasedanju odlo ijo za tajni č č

na in glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne. O delu OZ se vodi zapisnik, č

ki ga podpišejo predsedujo i, zapisnikar in 2 overitelja.č

15. lenč
Naloge Občnega zbora so:

● sprejema letni delovni program društva,
● sklepa o dnevnem redu,
● razpravlja in sklepa o poro ilih in predlogih izvršnega in nadzornega odbora ter astnegač č

sodiš a,č
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● obravnava in sklepa o predlogih drugih strokovnih društev,
● ocenjuje delo in sklepe izvršnega odbora,
● odlo a o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora in o pritožbah proti sklepom astnegač č

sodiš a,č

● sklepa o finan nem na rtu za prihodnjo poslovno dobo ter potrjuje zaklju ni ra un za č č č č

minulo poslovno dobo,
● sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila in druge akte,
● voli predsednika društva, ki je njegov zastopnik in isto asno predsednik Ič zvršnega 

odbora,
● voli  in razrešuje lane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in astnega sodiš a,č Č č

● dolo a višino lanarine,č č

● odlo a o prenehanju obstoja društva,č

● dolo a o združitvi društva v sorodne organizacije in zveze,č

● imenuje astne lane,č č

● odlo a o nakupu ali prodaji nepremi nin,č č

● odlo a o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi društva.č

16. lenč
Izvršni odbor - IO

● je izvedbeni organ Ob nega zbora, ki opravlja strokovna tehni na in administrativna č č

dela ter vodi delo društva med dvema Ob nima zboroma po programu in sklepih č

sprejetih na Ob nem zboru,č

● blagajnika  IO imenuje izmed lanov IO,č

● IO šteje 5 lanov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in 3 lani,č č

● IO se sestaja najmanj 2 krat letno,
● IO je za svoje delo odgovoren Ob nemu zboru.č

17. lenč

Izvršni odbor ima sledeče naloge:
● izvaja sklepe sprejete na Ob nem zboru ,č

● sestavlja program delovanja društva za teko e leto,č

● skrbi za izvedbo programa dela društva,
● pripravi predlog finan nega plana,č

● skrbi za zakonito materialno in finan no poslovanje,č

● po potrebi imenuje stalna in za asna delovna telesa: podpredsednika, blagajnika in laneč č

sekcij,
● predlaga astne lane,č č
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● predlaga Ob nemu zboru nakup oziroma prodajo nepremi nin,č č

● odlo a o nakupu oziroma prodaji premi nin in opremeč č

● odlo a o spremembi naslova društva.č

18. lenč

IO dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 
ali tajnik društva. IO je sklep en, e je na seji navzo ih ve  kot polovica lanov. Sklepi soč č č č č

veljavni, e zanje glasuje ve ina prisotnih.č č

IO za izvajanje posebnih nalog imenuje komisije. Naloge, število lanov in predsednike č

komisij dolo i IO na svoji 1. seji. lani komisij so lani društva. Za svoje delo so komisije č Č č

odgovorne IO-ju. 

19. člen
Mandatna doba IO-ja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe lani IO lahko ponovno č

kandidirajo. IO je razrešen, ko mu Ob ni zbor izglasuje razrešnico. IO mora pred razrešitvijoč

odpraviti ugotovljene nepravilnosti. 

20. lenč

Nadzorni odbor - NO sestavljajo predsednik in dva lana. Izvoli ga ob ni zbor, njegov č č

mandat traja 4 leta. Mandat lanov se lahko ponovi.č

21. lenč

Nadzorni odbor spremlja delo IO-ja in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad 
finan no materialnim poslovanjem društva. NO opozarja na morebitne nepravilnosti IO ter č

najmanj enkrat letno pregleda celotno materialno in finan no poslovanje društva. O delu in č

ugotovitvah poro a Ob nemu zboru.č č

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Ob nemu zboru. lani NO ne morejo biti č Č

obenem lani IO. Lahko sodelujejo na sejah IO vendar brez pravice odlo anja. NO je č č

sklep en, e so na seji prisotni vsi trije lani. Veljavne sklepe sprejema z ve ino prisotnih.č č č č

22. lenč

Častno sodišče - ČS. Njegova naloga je razsojati o kršenju pravil društva.

23. lenč

astno sodiš e sestavljajo trije lani. Predsednik in dva lana, ki jih voli Ob ni zbor. MandatČ č č č č

astnega sodiš a traja 4 leta. S je pri svojem delu samostojno in neodvisno. Odlo itve č č Č č
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sprejema soglasno. Sestaja se po potrebi, na predlog pisnih zahtev lanov ali organov č

društva. S vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravilnikom S.Č Č

24. lenč

astno sodiš e lahko lanom izre e enega od naslednjih ukrepov:Č č č č

● opomin,
● javni opomin,
● nadomestilo za nastalo materialno škodo,
● izklju itev iz društva.č

O izre enem ukrepu astno sodiš e obvesti IO in Ob ni zbor. Zoper odlo itev astnega č č č č č Č

sodiš a se lahko prizadeti pritoži v 30 dneh ob nemu zboru kot drugostopenjskemu organu, č č

ki o kazni dokon no odlo i.č č

25. lenč
Predsednik društva:

● zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v 
državi Sloveniji in tujini,

● sklicuje redni in izredni ob ni zbor,č

● sklicuje in vodi seje IO, 
● podpisuje društvene listine, skrbi za izvedbo sklepov IO in je odredbodajalec za 

izvajanje finan nega na rta,č č

● je hkrati tudi predsednik IO.
Predsednika društva izvoli ob ni zbor za dobo 4 let. Predsednik je odgovoren za zakonito č

poslovanje društva z vsem svojim premoženjem v skladu s pravili društva in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja Ob nemu zboru. č

26.člen
Tajnik društva:

 skrbi za opravljanje strokovno tehni nih in administrativnih del ter za koordinacijo   č

med organi društva,
  tajnika voli Ob ni zbor in je za svoje delo je odgovoren OZ,č

  tajnik pripravlja seje IO in pomaga predsedniku pri izvajanju sklepov,
  vodi administrativna dela in arhiv društva.

27. lenč

Društvo ima sekcijo študentov ljubiteljev astronomije. Delo sekcije je odgovorno IO-ju.
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6. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

28. lenč

Premoženje društva sestavljajo vse premi nine in nepremi nine, ki so njegova last in kot č č

take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja IO.

Sredstva društva so:

● lanarina,č

● darila in volila,
● donacije in drugi prispevki,
● prihodki od pridobitne dejavnosti društva.

29. lenč

Društvo razpolaga s finan nimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finan nimi plani, ki č č

jih sprejme Ob ni zbor. Na rednem Ob nem zboru, lani vsako leto obravnavajo in č č č

sprejemajo zaklju ni ra un. Finan no in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimič č č

predpisi s tega podro ja.č

Društvo vodi finan no in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finan no č č

materialnem poslovanju, v katerem društvo dolo i na in vodenja in izkazovanje podatkov o č č

finan no materialnem poslovanju društva, katero mora biti v skladu z ra unovodskimi č č

standardi za društva v RS.

30. lenč

Finan no materialno poslovanje društva mora biti vodeno tako, da je dostopno tako lanom č č

društva, kakor tudi pristojnemu organu za pla ilni promet. Društvo ima svoj poslovni ra un.č č

31. lenč

Odredbodajalec v finan no materialnih poslih je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa č

tajnik. Finan no materialne listine podpisuje predsednik društva. Za vodenje finan nega č č

poslovanja društva ta lahko najame zunanjo organizacijo.

32. lenč

V primeru, da društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad 
odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka 
delitev premoženja med svoje lane je ni na.č č
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33. lenč

Društvo ima tudi donatorje. Ti so fizi ne ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako č

druga e pomagajo. Donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah Ob nega zbora, nimajoč č

pa pravice odlo anja.č

34. lenč

Delo v društvu je za lane astno in brezpla no. Za opravljanje obsežnejših strokovnih in č č č

administrativno tehni nih del IO nagrajuje lane društva, ki to delo opravljajo.č č

7. KONČNE DOLOČBE

35. lenč

Društvo preneha delovati:
● po volji lanov,č

● po samem zakonu,
● s spojitvijo z drugimi društvi.

lani društva izrazijo svojo voljo o prenehanju na Ob nem zboru. Po samem zakonu Č č

preneha društvo, e dejansko preneha delovati ali e deluje v nasprotju s pravnim redom č č

Republike Slovenije.

36. lenč

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na  drugo sorodno društvo oziroma
drugo nepridobitno pravno osebo.

37. lenč

Spremembe in dopolnitve teh pravil lahko potrdi Ob ni zbor društva. IO društva pripravi č

predlog za spremembe ali dopolnitve teh pravil.

38. lenč

V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte:
● pravilnik o astnem sodiš u,č č

● pravilnik o materialnem in finan nem poslovanju,č

● pravilnik o uporabi astronomske opreme in observatorija.
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39. lenč

Dopolnitve in spremembe teh pravil se sprejemajo po istem postopku kot ta pravila.

40. lenč

Ta pravila veljajo od dneva, ko jih sprejme Ob ni zbor društva in potrdi pristojni organ, da č

so pravila v skladu z Zakonom o društvih v RS.

Zastopnik društva:

Borut Jur i  Zlobecč č

..............................................                                                   
Ljubljana, junij  2012.
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