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Gimnazija Nova Gorica z izredno pridobitvijo!
Gimnazija Nova Gorica je nedavno postala bogatej∏a za sodobno
opremljen astronomski observatorij, ki ji ga lahko zavidajo prav vse
izobra∫evalne ustanove v Sloveniji. Brez slabe vesti lahko zapi∏emo,
da smo v uredni∏tvu izredno veseli, da se posamezne ∏ole v ≠asu ne-
nehnega kr≠enja sredstev kljub vsemu odlo≠ijo za tak∏en projekt in
s tem poka∫ejo, da se zavedajo pomena vlaganja denarja in ≠asa v
izobra∫evanje najmlaj∏ih.
Na strehi gimnazije je tako zrasel konstrukcijsko izredno zanimiv av-
tomatiziran observatorij, poleg pa sodijo ∏e sodobno opremljeni
spremljevalni prostori. V januarju so v observatorij namestili ∏e vr-
hunsko opazovalno opremo – nem∏ko ekvatorialno monta∫o G53F,
25-centimetrski Schmidt–Cassegrain in hlajeno kamero ASI1600-MC.
In kaj nam je ob tem povedal Miran Tratnik, profesor fizike na Gim-
naziji Nova Gorica in glavni motivator mladih astronomov? 
»Observatorij in oprema sta za nas velika pridobitev, predvsem pa
nam je pomembno, da je observatorij s teleskopom na ∏oli in nam
je torej vedno pri roki. Za ogled Sonca ali Lune lahko dijaki izkori-
stijo kar ≠as med ∏olsko uro ali odmorom, pridejo v observatorij in
pogledajo skozi okular. Tudi ve≠erna opazovanja bo zdaj preprosto
izvajati, saj ni treba organizirati prevoza nekam na oddaljeno opazo-
vali∏≠e. Kamera in povezava observatorija v ra≠unalni∏ko mre∫o bo
omogo≠ala prenos slike na vse ∏olske zaslone, ko bomo spremljali
kak∏en zanimiv dogodek, na primer mrk ali prehod Merkurja ≠ez Son-
≠evo ploskev. Vsekakor pa bodo navdu∏eni ≠lani astronomskega kro∫-
ka, ki jih ni malo, imeli teleskop in opremo vedno na razpolago za
opazovanja, fotografiranje in raziskovalne naloge. Observatorij bo-

mo ponudili v uporabo tudi na∏emu gori∏kemu astronomskemu dru∏-
tvu.«
Iz uredni∏tva Spike vam seveda ∫elimo ≠im ve≠ jasnih no≠i, ≠im ve≠
uspelih opazovanj in ≠im ve≠ posnemovalcev po Sloveniji. M. M.
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