
Občni zbor Astronomskega društva Javornik

Zapisnik
Datum: 16.3.2021

Dnevni red:
1. Ugotavljanje prisotnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Poročila o delu društva za leto 2020 (delovno, finančno, poročili nadzornega odbora in častnega 

razsodišča, poročilo za AJPES)
4. Razprava in potrditev poročil
5. Kadrovske posodobitve
6. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2021
7. Potrditev plana
8. Razno

1. Ugotavljanje prisotnosti

Ob 18h je bilo od 35 članov prisotno 8 članov, zato smo počakali do 18:30. Takrat je bilo prisotno 10 
članov: Tanja Serdt, Iztok Bončina, Urška Pajer, Stane Slavec, Tadeja Saje, Borut Jurčič Zlobec, Rok 
Vidmar, Aleš Berkopec, Dušan Božič, Aram Karalič.

2. Izvolitev delovnega predsedstva

Soglasno smo izvolili delovno predsedstvo v sestavi:
 predsednik: Aleš Berkopec,
 overitelja zapisnika: Iztok Bončina, Tanja Serdt,
 zapisnikar: Aram Karalič.

3. Poročila o delu društva za leto 2020
 Delovno poročilo je podal Aleš Berkopec. (priloga)
 Finančno poročilo je podal Dušan Božič. (priloga)

◦ skupaj prihodkov 1834,64 (iz dohodnine 426,28), skupaj odhodkov 1649,26
 Poročilo nadzornega odbora je podal Stane Slavec. Nekateri poudarki iz poročila:

◦ Poročilo je nepopolno, ker nadzorni odbor ni prejel vseh dokumentov.
◦ Društvo je prekomerno poslovalo z blagajno.
◦ Manjkajo zapisniki s sklepi o nakupu opreme.
◦ Društvo ima samo cca 1000 evrov, zato nadzorni odbor predlaga, naj se plačuje samo nujne 

stroške in naj se izvajajo samo nujni nakupi.
 Poročilo častnega razsodišča je podal Aram Karalič. (priloga)
 Poročilo za AJPES je oddano.

4. Razprava in potrditev poročil

Dušan Božič je podal odgovore na vprašanja, ki so se pojavila pri poročilu nadzornega odbora. Dvigi in 
pologi so služili kot rezervacije za nakup opreme, za katero smo se na razpisu MOL obvezali, da jo bomo 
kupili.

Soglasno smo sprejeli



SKLEP: Društvo do nadaljnjega opravlja samo nujne nabave in plačuje samo nujne stroške.

5. Kadrovske posodobitve

Aleš Berkopec je podal predlog kadrovskih sprememb:
 tajnik: Tanja Serdt,
 blagajnik: Urška Pajer.

Predlog je bil soglasno sprejet.

Dogovorili smo se, da ključe za pobiranje pošte dobi Borut Jurčič Zlobec.

6. Plan dela in denarnih sredstev društva za leto 2021

 minimiziramo stroške
 nadaljujemo z nujnimi vzdrževalnimi deli observatorija (ostrešje, voda)
 nadaljujemo s prirejanjem mesečnih sestankov
 nadaljujemo z izdajanjem društvenega glasila
 nadaljujemo sodelovanje z univerzo v Novi Gorici
 organiziramo poletni mladinski tabor
 podrobnejši plan sestavimo na sestanku IO

7. Potrditev plana

Plan smo soglasno potrdili.

8. Razno

Do nadaljnjega obiskov na AOJ ni. Spremljamo ukrepe in se prilagajamo situaciji.

Soglasno smo sprejeli
SKLEP: Dušan Božič lahko odkupi društveni razvlažilec, če je to izvedljivo v okviru obstoječih 
predpisov o poslovanju društva.

Priloge:
 delovno poročilo za leto 2020
 finančno poročilo za leto 2020
 poročilo nadzornega odbora
 poročilo častnega razsodišča

Zapisnikar: Aram Karalič

Overitelj: Tanja Serdt

Overitelj: Iztok Bončina
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