
Na podlagi določil Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Ur.l. RS, št. 30/2006 s spremembami, Pravilnika o uporabi javnega arhivskega gradiva v arhivih 
(Uradni list RS, št. 59/99) in na podlagi 37. člena Odloka o ustanovitvi Gornjesavskega muzeja 
Jesenice z dne 23.6. 2009 (Uradni list RS, št. 47/09), sprejema direktor

ČITALNIŠKI RED ARHIVSKE ČITALNICE GORNJESAVSKEGA MUZEJA JESENICE
V NOE Jesenice v Kasarni na Stari Savi in 

v NOE Kranjska Gora v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

1. člen

Javno in zasebno arhivsko gradivo se daje v uporabo v originalu ali kopijah samo v čitalnici arhiva 
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Izven muzeja pa se lahko izposoja v razstavne in podobne namene 
samo na podlagi pogodbe tako, da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo. 

2. člen

Čitalnica arhiva je odprta:
na Jesenicah in v Mojstrani vsako sredo od 9.00 do 17.00, izven urnika po dogovoru. 

3. člen

V čitalnici arhiva opravlja stalno dežurstvo kustos - arhivist, ki je odgovoren za poslovanje. V 
primeru odsotnosti opravljajo dežurstvo tudi drugi strokovni delavci muzeja. 

4. člen

Strokovni delavec v čitalnici sprejema naročila uporabnikov, daje na vpogled pripomočke za 
uporabo arhivskega gradiva in daje uporabnikom na vpogled arhivsko gradivo. Obiskovalcem mora 
nuditi strokovno pomoč, jih nadzirati, da se pri uporabi arhivskega gradiva ravnajo po Pravilniku o 
uporabi arhivskega gradiva v arhivih in Čitalniškem redu. Voditi mora evidenco uporabnikov 
arhivskega gradiva in obiskov za vsako enoto posebej.

5. člen

Uporabnik lahko naroči arhivsko gradivo osebno v čitalnici, pismeno, po telefonu, telefaksu ali po 
elektronski pošti. 

6. člen

Muzej ne more izpolniti naročila, če so podatki uporabnika za pripravo gradiva netočni ali  
pomanjkljivi. 

7. člen

Obiskovalci čitalnice ob prvem obisku v letu izpolnijo evidenčni list oziroma izpolnijo vlogo in 
naročijo gradivo. Ob vsakem obisku se vpišejo v knjigo obiskovalcev – čitalniški dnevnik.

8. člen

V čitalnici imajo uporabniki na razpolago arhivska pomagala (vodnike, inventarje, popise).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200630&stevilka=1229


9. člen

Uporabniki lahko uporabljajo tudi interno strokovno knjižnico muzeja.

10. člen

Uporabnik lahko dobi dnevno v uporabo praviloma največ 5 tehničnih enot arhivskega gradiva (pri 
tem šteje za tehnično enoto: fascikel, škatla, knjiga, mapa, kos – npr. pri listinah), med nje pa niso 
všteta arhivska pomagala.
Uporabnik sme praviloma naenkrat uporabljati le eno tehnično enoto.

11. člen

Na delovni mizi v čitalnici imajo lahko poleg arhivskega gradiva le tiste pripomočke, ki jih nujno 
potrebujejo pri uporabi (papir, pisalo in računalnik). 
Za vse druge pripomočke pri uporabi gradiva je potrebno dobiti dovoljenje.

12. člen

Če so z namenom, da bi zaščitili originale, izdelane kopije arhivskega gradiva, se dajejo v uporabo 
praviloma le kopije: fotokopije, mikrofilmski posnetki, fotografije, diapozitivi.
Muzej lahko začasno omeji uporabo neurejenega ali poškodovanega gradiva, vendar mora 
uporabnika obvestiti kdaj bo dostopno.

13. člen

Uporabnik mora arhivsko gradivo uporabljati tako, da se ohrani njegova urejenost oziroma 
zaporedje spisov in da se gradivo ne poškoduje. Upoštevati mora navodila pristojnih delavcev v 
čitalnici, sicer se mu uporaba prepove. 
Če pride po krivdi uporabnika do poškodbe arhivskega gradiva, je ta dolžan arhivu povrniti stroške 
restavriranja oziroma konserviranja, tudi če je bila poškodba nenamerna.

14. člen

Uporabniki morajo pri objavah, razstavah ali reprodukcijah gradiva citirati uporabljeno gradivo z 
navedbo imena ali kratice muzeja (GMJ, GMJ-SPM), imena ali signature arhivskega fonda oziroma 
zbirke ter številke tehnične ali arhivske enote, iz katere izvira arhivsko gradivo.

15. člen

Uporabniki, ki so na podlagi arhivskega gradiva iz arhiva objavili publikacijo ali članek, so dolžni 
muzeju izročiti vsaj en izvod publikacije ali separata.

16. člen

V arhivski čitalnici je možno naročiti reprodukcije arhivskega gradiva, ker muzej gradivo lahko 
fotokopira.
Reproduciranje arhivskega gradiva dovoljuje strokovni delavec v arhivski čitalnici. 
Če muzej iz tehničnih razlogov uporabnikom ne more izdelati ustrezne kopije, je možno arhivsko 
gradivo z dovoljenjem in v spremstvu strokovnega delavca kopirati tudi izven njega.



17. člen

Arhiv izdaja državljanom za uveljavljanje njihovih pravic, državnim organom in organom lokalnih 
skupnosti ter drugim pravnim osebam neoverovljene kopije, prepise in izpise na podlagi 
dokumentov, ki jih hrani.

18. člen

Uporabnik lahko naroči omejeno število kopij. Rok za izdelavo je odvisen od števila kopij in vrste 
kopiranega gradiva.
Naročnik kopij je pred prevzemom dolžan poravnati stroške reproduciranja po veljavnem ceniku 
muzeja.
Uporabnik ne more naročiti novih kopij arhivskega gradiva, dokler ne poravna stroškov iz 
prejšnjega naročila.

19. člen

Zaradi varstva arhivskega gradiva in iz različnih objektivnih razlogov ni mogoče fotokopirati:
- kompletnih fondov in zbirk oziroma večjih delov 
- načrtov, večjih od formata A3, načrtov na pavs papirju 
- zemljevidov, večjih od A3 
- listin 
- dokumentov z vtisnjenimi voščenimi pečati 
- rokopisov (kodeksov, šolskih kronik, zapisnikov, urbarjev, indeksov, delovodnikov ipd.)
- arhivskih popisov in inventarjev 
- monografij in serijskih publikacij iz interne knjižnice, večjih od formata A3.

20. člen

Katastrske mape, načrte, zemljevide, listine, dokumente z voščenimi pečati, rokopise, urbarje in  
knjige je možno fotografirati ali skenirati v muzeju ali z dovoljenjem in spremstvom v lastni režiji.

21. člen

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

Jesenice, 19. 4. 2011                                                           Irena Lačen Benedičič
                                                                                            Direktorica


