
Zapisnik občnega zbora
Astronomskega društva Javornik 2020

Dnevni red občnega zbora z dne 19.5. 2020 ob 18. uri:

1. ugotavljanje prisotnosti članov,
2. izvolitev delovnega predsedstva,
3. poročila o delu društva za leto 2019 (delovno, finančno, poročilo nadzornega 

odbora in častnega razsodišča),
4. razprava in potrditev poročil,
5. plan dela za leto 2020,
6. razrešnica zastopniku društva,
7. razno.

1. Ugotavljanje prisotnosti:

Prisotnih je bilo 10 članov od 31 članov društva, kar je manj kot polovica, zato smo počakali
30 minut ter pričeli z OZ, kot zahtevajo pravila društva. Dnevni red smo soglasno sprejeli.

2. Delovno predsedstvo:

● Rok Vidmar: predsednik, 

● Dušan Božič: zapisnikar,

● Borut Jurčič Zlobec in Aram Karalič: overitelja zapisnika.

3. Poročila

a. Poročilo o delu društva 

a. uspešno izpeljan Mladinski Astronomski Raziskovalni Tabor 2019,

b. opazovanje meteorjev (Stane Slavec: poročilo v glasilu),

c. za observatorij na Javorniku smo kupili in izvedli montažo peči ter dimnika. 
Preizkus je bil uspešen. Problem vlage se uspešno rešuje,

d. teleskop Meade LX200  je popravljen. Popravilo je bilo 250€. Darko Benzia je 
preveril delovanje.



b. Finančno poročilo:

a. na tekočem računu ADJ, odprtem pri NLB (SI56022220013758729) je na dan
19.5.2020 stanje 1538,63 EUR,

b. v letu 2019 smo imeli prihodkov na TRR za 3.581,07 EUR in stroškov na TRR za
4.015,04 EUR. Razlika na TRRju je -433,97 EUR,

c. investicije: nakup rabljene peči in dimnika ter montaža, nakup vzmetnic, nakup
pokvarjene GOTO ročke za podstavek GP. Za investicije smo dobili 16.10.2019
1.500,00 EUR,

d. društvo  je  poravnalo  vse  tekoče  obveznosti  in  druge  obveznosti  do  drugih
upnikov,

e. finančno  poročilo  je  bilo  izdelano  in  posredovano  nadzornemu  odboru  in
predsedniku,

f. DURS nam je iz dohodnin nakazal 496,27 eur.

c. Poročilo nadzornega odbora:

a. dokumenti pregledani in potrjeni - ni nepravilnosti,

b. izvedena sta bila dva sestanka IO v letu 2019.

d. Poročilo častnega sodišča:

niso obravnavali nobenega primera.

e.  Poročilo za AJPES:

Je bilo predstavljeno na OZ.

4. Razprava in potrjevanje poročil: 

poročila so bila soglasno potrjena.

5. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2020



● oprema za opazovanje

i. popravimo kupolo – Nika pozna nekoga iz društva Teleskop (Istok 
Radojčič),

ii. če ne bo  predrago, popravimo (brušenje/čišcenje stekla) binokular in all 
sky zrcalo.
 

● AOJ

i. leseno ostrešje: prebarvamo,

ii. očistimo cisterno in obnovimo zajem iz nje,

iii. okna in polkna: okna menjava, polkna popravilo/menjava,

iv. kupola v gozdu: razrežemo in odpeljemo,

v. Piksna: pločevino odstranimo, venec kupole podremo.
 

● ostalo:

i. gojimo sodelovanje z Univerzo v Novi Gorici,

ii. izpeljemo tabore z ZOTKS in ohranimo strokovni nivo,

iii. zavarujemo LX200 v kupoli.

6. Razrešnica: 

Saša Krapež se umakne iz IO.

Zapisal: Dušan Božič Ljubjana, 12.3.2021

Delovno predsedstvo

Predsednik: Overitelj: Overitelj:

ROK VIDMAR BORUT JURČIČ ZLOBEC ARAM KARALIČ


