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Na podlagi Pravilnika o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega 
gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne 
službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12) in 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS 29/2011 26/2014, 51/2014, 
50/2016, 32/2018,) in soglasju 2. dopisne seje Sveta zavoda, z dne 19. 7. 2019 določa  
direktorica naslednji 
 

PRAVILNIK 
O ODPIRALNEM ČASU IN VSTOPNINI 

Gornjesavskega muzeja Jesenice  
 
 
I.   Splošna dolo čba 

1.  člen 
 

S tem pravilnikom določa direktorica odpiralni čas in uradne ure ter način določanja 
vstopnine v Gornjesavskem muzeju Jesenice (v nadaljevanju zavod). 
 
II. Odpiralni čas in uradne ure 

2.  člen 
 

Odpiralni čas za obiskovalce je stalno določen, to je najmanj 40 ur tedensko. Razporejen 
je tako, da zagotavlja čim boljše možnosti obiskovalcem, da zadovoljujejo svoje potrebe 
na področju kulture oziroma dejavnosti muzejev. 
 

3.  člen 
 

Stalno so določene tudi uradne ure v Gornjesavskem muzeju Jesenice za uporabnike 
muzejskega in arhivskega gradiva na upravi in v Slovenskem planinskem muzeju 
(sedežu enote). 
 

4. člen 
 

Odpiralni čas v železarski zbirki v Ruardovi graš čini  in v Kasarni  na Stari Savi je:  
Poletni čas od 1. 5. do 30. 9. 
od torka do sobote:  10.00 –18.00  
Zimski čas od 1.10. do 30. 4. 
pon., tor., čet., pet:   8.00 –16.00  
sreda:         8.00 –17.00  
Zaprto: nedelje in prazniki. Izven urnika odprto za najavljene skupine (skupno vsaj 10 
oseb – tako odrasli kot otroci). 
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5. člen 
 

Odpiralni čas v galeriji in stalni razstavi mestne zgodovine v Kosovi graš čini  je: 
od torka do petka                       10.00  - 12.00  in 16.00 –18.00 
sobota, nedelja, ponedeljek in prazniki      zaprto. 
 

6. člen 
 

Odpiralni čas v  Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani  je:                    
Poletni čas od 1. 6. – 14. 9. 
vsak dan      9.00 -19.00   
Zimski čas 15. 9. -  31. 5.  
vsak dan      9.00 -  17.00  
Zaprto: 1. 11. in 1. 1. 
Izven urnika odprto za najavljene skupine 
 
V času prireditve „Žive jaslice“ v Mla čci : od 25. decembra do 4. januarja (razen 
31.decembra): 12.00 - 20.00 ure . V primeru odpovedi prireditve velja zimski odpiralni 
čas. 
 

7. člen  
 

Odpiralni čas v Liznjekovi doma čiji  v Kranjski Gori  je: 
Poletni čas od 1. 5. do 14. 10.  
torek – nedelja              9.00 – 17.00 
Zimski čas od 15.10. do 30. 4.  
torek – nedelja              9.00 – 16.00 
Zaprto: 1. 11.  
Izven urnika odprto za najavljene skupine. 
 

8. člen  
 

Odpiralni čas v Kajžnkovi hiši v Rate čah je: 
Muzej je odprt po vnaprejšnjem dogovoru. 

 
9. člen 

 
Uradne ure za uporabnike muzejskega in arhivskega  gradiva so: 
sreda        8.00 – 16.00   ali po  vnaprejšnjem dogovoru. 
 

10. člen 
 

Zbirke in galerije so poleg stalnega odpiralnega časa izredno odprta za obiskovalce tudi 
v primerih odprtja razstav, pedagoških dejavnosti, koncertov in drugih prireditev v 
večernih urah in drugih urah, ki so sicer za obiskovalce zaprta. 
 
III. Vstopnina 

11. člen 
 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda GMJ direktorica oblikuje in določa 
cene storitev. Svet zavoda daje soglasje k vstopninam. 
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12. člen 

 
Stalna etnološka zbirka z multimedijo v Kasarni, že lezarska in 
paleontološka zbirka v Ruardovi graš čini, zbirka novejše zgodovine v 
Kosovi graš čini 
Cena vstopnice  EUR 
Železarska zbirka  odrasli 2,50     
 otroci in mladina 2,00     
Skupina nad 10 oseb  odrasli 2,00     
 otroci in mladina 1,50     
Etnološka zbirka z multimedijo v Kasarni odrasli 1,50     
 otroci in mladina 1,00    
Zbirka novejše zgodovine v Kosovi graščini odrasli 1,50     
 otroci in mladina 1,00     
Skupna vstopnica za vse zbirke odrasli 3,50     
 otroci in mladina 2,00     
Družinska vstopnica za posamezne zbirke 6,00     
Vodenje po razstavi (skupina nad 10 oseb)  za obiskovalca 1,00  
Strokovno vodenje na terenu                       60,00  
člani SMD, ICOM   prost vstop  

 
13. člen  

 
 

Slovenski planinski muzej cena vstopnice v EUR  Od 1. 8.  
Odrasli 9,00 
Člani PZS, SGK Skala 7,00 
Učenci, dijaki, študenti, upokojenci, invalidi 4,50 
Družinske vstopnice (starša in šoloobvezni 1 ali več otrok) 19,00 
Pobeg v bivak (za 2 - 4 osebe) 25,00 
Pobeg v bivak in ogled muzeja (za 2 - 4 osebe) 35,00 
Skupine nad 10 oseb / osebo   
Odrasli 7,50 
Člani PZS, SGK Skala  6,00 
Učenci, dijaki, študenti, upokojenci, invalidi 4,00 
Skupine nad 10 oseb z vodenjem) / osebo   
Odrasli 9,00 
Člani PZS, SGK Skala 7,00 
Učenci, dijaki, študenti, upokojenci, invalidi  4,50 
Vodenje  na osebo za skupine nad 20 oseb 1,00 
Vodenje - pavšal za skupine do 20 oseb 20,00 
Ogled občasne razstave 2,00 
Letna vstopnica  Klub SPM (vse prireditve SPM tudi ped in 
andr. programi) Če kupiš 2, druga vstopnica 20, skupaj 50  

30,00 

Člani SMD, ICOM, novinarji, predšolski otroci, spremljevalci Prost vstop  
 
Cene muzejskih večerov, pedagoških in drugih programov oblikujemo na osnovi stroškov 
programa.  
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14. člen 
 

Kajžnkova hiša, Rate če 
Cena vstopnice EUR 
 Stalne in občasne razstave odrasli  2,50 

 
otroci in mladina 1,70 

Skupina nad 10 oseb  odrasli 2,00 

 
otroci in mladina 1,50 

Družinska vstopnica za posamezno zbirko 6,00 
Pedagoške delavnice 2,00 
Člani SMD, ICOM, novinarji, predšolski otroci Prost vstop  

 
15. člen  

 
Liznjekova doma čija, Kranjska Gora 
Cena vstopnice  EUR 
 Stalne in občasne razstave odrasli  2,50 

 
otroci in mladina 1,70 

Skupina nad 10 oseb  odrasli 2,00 

 
otroci in mladina 1,50 

Družinska vstopnica za posamezno zbirko 6,00 
Pedagoške delavnice 2,00 
Člani SMD, ICOM, novinarji, predšolski otroci Prost vst op 

 
16. člen  

 
Informacije o odpiralnem času,  uradnih urah zavoda in vstopnini morajo biti izobešene 
na vidnih mestih ob vhodu v zavod oziroma v razstavne  prostore ter objavljene na 
spletni strani. 
  
IV.   Kon čna dolo čba 
 
 

17.  člen 
 

Pravilnik se uporablja od  1. 8. 2019 dalje. 
 
 
 
Jesenice, 19. 7.  2019       Direktorica:                                                                                           
        Irena Lačen Benedičič 

         

       


