
 

Na podlagi 37. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (v 

nadaljevanju GMJ (Ur. l. RS 29/2011 — UPB1, 26/14, 51/14, 50/16 in 32/18) izdaja v. d. 

direktorice naslednji 

PRAVILNIK O UPORABI FOTOGRAFSKEGA IN DIGITALNEGA GRADIVA 

GORNJESAVSKEGA MUZEJA JESENICE S CENIKOM 

1. člen  

S tem pravilnikom urejamo način uporabe muzejskega fotografskega, digitalnega in 

multimedijskega gradiva Gornjesavskega muzeja Jesenice z enoto Slovenski planinski muzej (v 

nadaljevanju GMJ) za zunanje uporabnike. Pravilnik ureja tudi materialne in druge stroške, ki 

nastajajo pri tovrstni uporabi muzejskega gradiva. 

2. člen  

Gradivo GMJ je javnega značaja, zato je pod določenimi pogoji dostopno za uporabo 

različnim zainteresiranim javnostim. 

3. člen  

(Spletna stran GMJ in družbena omrežja) 

Vsi podatki (besedilo, fotografije in druge informacije) na spletnih straneh muzeja GMJ, kar 

vključuje vse spletne strani (gmj.si, planinskimuzej.si), družbene medije (facebook, instagram 

…) in komunikacijska sporočila gmj (e-novice, pošta, …), so avtorsko zaščiteni in so avtorska 

last GMJ. Komercialna uporaba teh vsebin brez pisnega dovoljenja in plačila po ceniku je 

strogo prepovedana. 

Uporabniki lahko besedilo in fotografije uporabljajo le v nekomercialne in izobraževalne 

namene, pri čemer morajo navesti vir (spletno stran muzeja). Vsaka fotografija na spletu je 

opremljena z vodnim znakom – logotipom. 

 

         4. člen 

(Pravila za objavo fotografij) 

1. Nakup reprodukcije fotografije, diapozitiva ali digitalne fotografije ne zajema dovoljenja za 

objavo fotografije v kakršni koli obliki. Avtorska zaščita za vse fotografije ostaja v lasti GMJ.  

2.  Za nakup fotografije se sestavi najemna oziroma kupoprodajna pogodba. 



 
3. Uporabnik mora za želeno objavo fotografije zaprositi za pravico do objave. GMJ bo sklenil 

pogodbo oziroma izdal račun v skladu s priloženim cenikom materialnih avtorskih pravic za 

uporabo fotografij GMJ. 

 

Pravica do objave je mogoča ob upoštevanju navedenih pogojev: 

a) Če je reprodukcija pridobljena iz enote Gornjesavski muzej Jesenice, bo ob vsaki reprodukciji 

navedeno: 

»Ime in  priimek avtorja fotografije, Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice« 

oziroma »Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice«, če ime avtorja ni znano. 

 

b) Če je reprodukcija pridobljena iz enote Slovenski planinski muzej, bo ob vsaki reprodukciji 

navedeno: 

»Ime in priimek avtorja fotografije, Slovenski planinski muzej – Gornjesavski muzej Jesenice« 

oziroma »Slovenski planinski muzej – Gornjesavski muzej Jesenice«, če ime avtorja ni znano. 

 

c) Vsakokratna uporaba gradiva je mogoča le v skladu s sklenjenim dogovorom oziroma 

pogodbo. Če uporabnik namerava objaviti le del reprodukcije, za soglasje najprej zaprosi GMJ. 

GMJ si pridržuje pravico, da ne dovoli objave dela reprodukcije. V podnaslovu objavljenega 

dela reprodukcije mora pisati »detajl«. 

 

d) V primeru barvnih reprodukcij morajo biti korekture predložene GMJ v potrditev. V 

primeru slabe kakovosti reprodukcije si GMJ pridržuje pravico, da ne dovoli objave 

reprodukcije. 

 

e) V skladu s Cenikom GMJ bo zaračunana primerna odškodnina za pravico do objave 

reprodukcije. Obvezen izvod publikacije, v kateri je bila objavljena reprodukcija, bo poslan na 

naslov Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice. 

 

f) Separati vseh člankov z objavo reprodukcij bodo poslani GMJ. Če to ni mogoče, bo 

uporabnik poslal točen citat, kje je bila reprodukcija objavljena. 

 

g) Če je pri objavljeni fotografiji izpuščena navedba avtorja/muzeja, je doplačilo +100 %. 

 

4. Dovoljenje za objavo se nanaša samo na eno izdajo v enem jeziku (v kolikor ni drugače 

opredeljeno). Podeljene pravice niso ekskluzivne in za vsako nadaljnjo uporabo fotografije je 

potrebno ponovno zaprositi.  

 

5. člen  

 

Naročilo oz. nakup fotografij ‒ Cenik materialnih avtorskih pravic za uporabo fotografij. 

   

Fotografije 

- Tiskanje fotografij v fototeki GMJ (fotopapir) 

 

           10 x 15 cm  1,50 EUR 

A5    (15 x 20 cm)  2,00 EUR 



 
A4    (20 x 30 cm)  4,00 EUR 

A3    (30 x 40 cm)  8,50 EUR 

A3+  (34 x 48 cm) 12,00 EUR 

 
- Skeniranje 

1 : 1 do 1200 DPI, JPG             3 EUR  

1 : 2 ali več, do 3200 DPI, TIFF       6 EUR 

Priprava gradiva (nedigitalizirano gradivo) 15 EUR/uro 

Ura obdelave fotografije 20 EUR/uro 

 
- Fotografiranje predmeta 

Obstoječi digitalni posnetek predmeta 10 EUR 

Nov posnetek predmeta 20 EUR 

 

Nakup fotografije oziroma reprodukcije ne vsebuje pravice do objave. V tem primeru je 

potrebno zaprositi za pravico do objave fotografije. 

 

Za obstoječe digitalne posnetke v resoluciji do 300 dpi ne zaračunavamo za osebno uporabo in 

upravne postopke, prav tako ne zaračunavamo učencem, študentom, učiteljem in predavateljem 

za raziskovanje, šolske projekte, diplomske in druge naloge.  

Vse cene so podane z vključenim DDV. V cenah digitalnih posnetkov nista vračunana CD 

ROM – nosilec zapisa in poštnina. 

 

 

Cenik dovoljenj za objavo fotografije (licenčnina) 

 

Ni razlik v ceni dovoljenja za objavo črno-bele ali barvne fotografije. 

Vse cene veljajo za eno objavo gradiva, za vsako naslednjo izdajo odobrimo do 50-odstotni 

popust.  

 

Knjiga, razglednica, revija, časopis  

naklada EUR naslovnica 

3000 20,00 140,00 

5000 30,00 180,00 

 

Razglednice, voščilnice, čestitke (licenca za 3 leta) 90,00 EUR 

Prospekti (naklada 10.000 izvodov) 80,00 EUR 

Koledarji, plakati: (naklada do 1000 izvodov, licenca za 1 leto) 180,00 EUR  

Oglasi 250 EUR 

Ovitki za CD/video 250 EUR 

Ovojni papir/vrečke 200,00 EUR 

Uporaba v filmih 40 EUR 

Znamke/ovitki prvega dne 100 EUR 

 

* Uporaba v oglasih + 100 % 

* Šolski učbenik: – 10 % 

* Po preteku licence je treba pravice ponovno pridobiti, za to je odgovoren uporabnik. 

* Izpuščena navedba avtorja/muzeja: + 100 % 



 
Za izobraževalne oddaje velja 20-odstotni popust. Ob oceni, da oddaja prispeva k promociji 

muzeja, je objava lahko brezplačna. Zunanji sodelavci muzeja (darovalci fotografij oziroma 

ljudje, ki so nam pomagali) ali sorodne neprofitne organizacije plačajo le materialne stroške po 

kriteriju nekomercialne uporabe. 

 

6. člen 

Pravilnik sprejme v. d. direktorice in začne veljati z objavo na oglasni deski GMJ – uporablja 

se od 1. 3. 2021 dalje. Pravilnik je objavljen tudi na spletni strani muzeja. Soglasje k pravilniku 

je podal Svet Gornjesavskega muzeja Jesenice na (predlog) 5. redni seji,  26. 2. 2021. 

 

Jesenice, 26. 2. 2021       Irena Lačen Benedičič,  

         v. d. direktorice 

        


