
Na podlagi 37. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice Ur. l. 
RS 47/2009 izdaja direktorica naslednji

PRAVILNIK O POSREDOVANJU MUZEJSKEGA IN DRUGEGA GRADIVA, 
OPREME IN STORITEV 

Člen 1

Ta pravilnik ureja vrste in načine posredovanja muzejskega gradiva, opreme in storitev 
Gornjesavskega muzeja Jesenice in sicer: ogled stalnih zbirk in občasnih razstav, uporabe 
muzejskega gradiva, oddajanja muzejskih prostorov v najem, oddajanja muzejske opreme v 
najem in strokovne storitve.

I.

OGLED STALNIH ZBIRK IN OBČASNIH RAZSTAV

Člen 2

Razstavljeno gradivo je na ogled v okviru stalnih zbirk in razstav:
- ŽELEZARSKE, RUDARSKE IN PALEONTOLOŠKE ZBIRKE v Ruardovi graščini 

na Jesenicah
- ZBIRKE NOVEJŠE ZGODOVINE v Kosovi graščini na Jesenicah
- ETNOLOŠKE ZBIRKE V KASARNI NA STARI SAVI na Jesenicah
- KOLPERN na Stari Savi 

- SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJA v Mojstrani
- ETNOLOŠKE ZBIRKE V LIZNJEKOVI DOMAČIJI v Kranjski Gori
- ETNOLOŠKE ZBIRKE V KAJŽNKOVI HIŠI v Ratečah

Gradivo je na ogled v skladu z veljavnim urnikom Gornjesavskega muzeja Jesenice. 
Ogled zbirk je voden. Po poprejšnjem dogovoru se organizira vodenje v tujih jezikih.
Za najavljene skupine je možen ogled tudi izven delovnega časa.



II.

POSREDOVANJE MUZEJSKEGA GRADIVA

Člen 3

Za muzejsko gradivo se štejejo vsi predmetni eksponati, ki so uvrščeni v zbirke, fotografsko, 
arhivsko, slikovno in knjižno gradivo, ki ga hrani muzej.

Člen 4

Gradivo je javno in dostopno za kulturne in promocijske potrebe pravnih in fizičnih oseb. 
Gradivo je na voljo v času uradnih ur, vsak ponedeljek od 10.30 do 15. 30 ure oziroma po 
poprejšnjem dogovoru.

Člen 5

Omejitve:
- Javnosti gradivo ni dostopno, katerega izročitelj označi za zaupno oziroma neprimerno 

za javno uporabo
- Če izročitelj ne razpolaga z originalom
- Če je gradivo v izredno slabem stanju oziroma neurejeno v tolikšni meri, da ni 

primerno za izdajo
- Če je predmet strokovne obdelave v procesu izvajanja programa muzeja
- Če je gradivo umeščeno v stalno zbirko
- Če gre za gradivo izjemne muzejske vrednosti

Člen 6

Gradivo je ekskluzivne narave in je neodtujljivo. Posreduje ga lahko le pristojen 
kustos oziroma dokumentalist pod pogojem, da je zanj zbrana minimalna 
dokumentacija in izdan izhodni obrazec oziroma sklenjena pogodba in v skladu z 
določili cenika muzeja.

Člen 7

Gradivo se pod posebnimi pogoji varovanja, na podlagi pisne vloge in sklenjene 
pogodbe lahko reproducira, odda v najem ali izposodi. Pogoji varovanja se povzemajo 
po priporočilih Muzeološke knjižice Varovanje v muzejih, Ljubljana 1983;
Za reproduciranje fotografskega in slikovnega gradiva se upoštevajo neposredni 
materialni stroški, obraba gradiva in dejanske strokovne ure strokovnega delavca.
Za reproduciranje arhivskega gradiva se upoštevajo napotki Arhiva RS.
Za reproduciranje knjižnega gradiva se upoštevajo napotki Sekcije za specialne 
knjižnice pri Skupnosti muzejev Slovenije.
Vsi stroški se zaračunavajo po veljavnem ceniku Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Člen 8

Za vse storitve se vnaprej zaračuna 50% avans.



Člen 9

V primeru objave gradiva je uporabnik dolžan navesti, da gre za gradivo 
Gornjesavskega muzeja Jesenice po navodilih pristojnega strokovnega delavca, ki je 
gradivo posredoval.

ODDAJA PROSTORA V NAJEM

Člen 10

Prostori muzeja se lahko oddajo v najem. Tržijo se za razstave, predavanja, prireditve 
ali za snemanja.
V splošnih stroških najema so zajeti stroški čiščenja, ogrevanja, varovanja, 
zavarovanja ter uporaba opreme. Za ostale storitve muzeja se sklene poseben dogovor.
Oddaja prostora v najem se dogovori s pogodbo in v skladu z veljavnim cenikom.

ODDAJA OPREME V NAJEM

Člen 11

Oprema muzeja se lahko odda v najem. V stroških najema so zajeti stroški priprave, 
zavarovanja in izposoje panojev in vitrin za teden dni. Za ostale storitve muzeja se 
sklene poseben dogovor.
Oddaja opreme v najem se dogovori s pogodbo v skladu z veljavnim cenikom.
 

Člen 12

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski Gornjesavskega 
muzeja Jesenice.

Jesenice, 19. 4. 2011                                              Irena Lačen Benedičič,
                                                                                  Direktorica

Priloge:
- vloga za stranke
- vzorec pogodbe o izposoji muzejskega gradiva


