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Pravilnik o uporabi observatorija in astronomske opreme, AOJ.

1. Splošne določbe

1. člen

Astronomski observatorij Javornik in pripadajoča oprema, v nadaljevanju AOJ, je last AD Javornik iz
Ljubljane. AOJ stoji na gori Javornik v občini Idrija. Namenjen je astronomskim opazovanjem in
izobraževanju s področja astronomije.

2. člen

Pravico do uporabe AOJ imajo vsi člani društva, pod pogoji, ki so navedeni v tem pravilniku.

2. Oskrbnik AOJ

3. člen

AOJ upravlja oskrbnik, ki ga določi in razrešuje IO društva. Oskrbnik je lahko vsak polnoletni član društva,
ki ima lastni avtomobil.

4. člen

Naloge oskrbnika:
● hrani ključe AOJ, v primeru odsotnosti jih preda predsedniku društva,
● vodi prisotnost obiskov  v svoj dnevnik,
● vsebina dnevnika je sledeča: ime prevzemnika ključa, čas oddaje (dan, mesec leto in ura) podpis

prevzemnika, datum vrnitve ključa, pripombe o stanju na AOJ.

5. člen

● Oskrbnik obišče AOJ vsaj enkrat mesečno, v primeru številnejših obiskov (po taborih), pa po vsakem
obisku AOJ.

● opravlja manjša popravila na AOJ v dogovoru z predsednikom,
● organizira in vodi prostovoljna dela članov ADJ na AOJ,
● zadolžen je za izvedbo oskrbe AOJ z vodo, drvmi in kuhinjsko opremo,
● organizira in opravlja vzdrževanje bivalne stavbe in obeh kupol,
● poroča IO-ju o stanju  AOJ in da enkrat letno IO-ju v pregled dnevnik in knjigo obiskov,
● letno za IO izdela poročilo o stanju AOJ in predlog plana vzdrževanja AOJ.

6. člen

Oskrbnik prejme za svoje delo letno nagrado, katere višino vsako leto sproti določi IO.

3. Pravice in dolžnosti uporabnikov AOJ

3.1 pravice

7. člen



Člani društva lahko uporabljajo AOJ samo, če so si predhodno rezervirali obisk pri oskrbniku, drugi
obiskovalci pa samo s pisnim dovoljenjem predsednika društva oziroma po pogodbi.

8. člen

Pravico do uporabe AOJ imajo vsi člani, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
● so polnoletni,
● mladoletni člani morajo imeti spremljevalca, ki ga določi oskrbnik,
● da so v zadnjem letu opravili vsaj 10 delovnih ur potrjenih od IO-ja,
● imajo določeno  nalogo oziroma namen obiska,
Vsak član društva lahko vzame s seboj na AOJ enega nečlana. Člani društva imajo pravico do
enodnevne brezplačne uporab AOJ za vsaki dve opravljeni prostovoljni delovni uri.

3.2 dolžnosti

9. člen

Vsak član društva mora letno opraviti 10 prostovoljnih delovnih ur, s fizičnim delom (popravila na
observatoriju, opreme, inštrumentov) , oziroma s predavanji na mesečnih sestankih društva. Evidenco ur
vodi tajnik društva.

10. člen

Uporabniki AOJ se morajo ob svojem prihodu vpisati v knjigo obiskov, ki ima sledečo vsebino:
● ime in priimek, ura in datum prihoda in odhoda, članstvo, član (da/ne), stalno oziroma začasno

prebivališče, namen obiska AOJ in stanje na AOJ.

11. člen

Nečlani plačajo za vsak obisk AOJ s prenočevanjem uporabnino. Višino zneska uporabnine za vsako leto
določi IO.

12. člen

Obiskovalec oziroma uporabnik AOJ mora upoštevati hišni red. O poškodbah oziroma okvarah na AOJ
mora poročati oskrbniku ter jih vpisati v knjigo obiskov. Uporabnik mora ključ vrniti oskrbniku najkasneje
drugi dan po odhodu.

4. Oprema AOJ

13. člen

ADJ ima na AOJ za potrebe astronomskih opazovanj različne instrumente, teleskope: Meade LX200 12",
Celestron 8", fotoaparate, objektive, Allsky kamero, daljnoglede, računalnik, monitor, CCD kameri ST6 in
ST4 kameri in druge instrumente.

15. člen

Opremo delimo na :
● splošno, ki je dostopna vsem uporabnikom AOJ,
● posebno, ki se uporablja  samo pod vodstvom izučenih inštruktorjev, ki jih določi IO.

16. člen



Posebna oprema je sledeča:
● Teleskop Meade LX200 12" s kupolo in pripadajočo opremo,
● Teleskop Celestron 8",
● CCD kameri ST4 in ST6,
● fotoaparata Kiev 6x6 cm .
Vsa posebna oprema je shranjena v kupoli oziroma posebni sobi, ki je zaklenjena, ključ hrani oskrbnik.
Inštruktorji prevzem ključa potrdijo v oskrbnikov dnevnik.

17. člen
.
Člani društva in ostali uporabniki uporabljajo posebno opremo samo pod mentorstvom inštruktorjev.

18. člen

Vso opremo je dovoljeno uporablati tudi izven lokacije AOJ. Čas uporabe je omejen na 10 dni.
● splošno opremo lahko članu, z od IO odobrenim projektom, izda oskrbnik
● posebno opremo pa izda samo oskrbnik s pisnim dovoljenjem IO.

19. člen

Opremo prevzame le kvalificiran uporabnik, ki potrdi prevzem s podpisom potrdila ter s tem materialno
odgovarja za opremo.

20. člen

Usposobljeni inštruktor za uporabo posebne opreme postane lahko vsak član ADJ, ki opravi izpit iz
poznavanja opreme pri tehnični komisiji ADJ. Tehnično komisijo določi IO.

21. člen

ADJ lahko odda Astronomski observatorij pogodbeno v najem za določen čas.

22. člen

Uporaba AOJ in opreme V PRIVATNE PRIDOBITNIŠKE NAMENE je kazniva.

23. člen

Kršitve tega pravilnika se kaznujejo po Pravilniku častnega sodišča ADJ.

24. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi Občni zbor društva.
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