
~ Narodna galerija 

PRAVILNIK O UPORABI MUZEJSKEGA GRADIVA, 

PRODAJI TRGOVSKEGA BLAGA 

IN ODDAJI PROSTOROV S CENIKI 

v 

TRZNA DEJAVNOST NARODNE GALERIJE 

Ljubljana, september 2022 



Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22, z dne 28.01.2022), Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD-1 - Ur. l. RS 16/2008, 123/2008, 8/2011 , 90/2012 in 111/2013), 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 (Ur. l. RS, št. 47/2012), v skladu s 5. členom Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Narodna galerija (Ur. l. RS, št. 8/2004 in 31/2009) ter kodeksom poklicne etike ICOM, je 
direktorica Narodne galerije, po predhodnem soglasju Sveta javnega zavoda, z dne, . . ... . ... . .. .. . .. . , sprejela 
naslednji 

PRAVILNIK O UPORABI MUZEJSKEGA GRADIVA, 

PRODAJI TRGOVSKEGA BLAGA 

IN ODDAJI PROSTOROV NARODNE GALERIJE, S CENIKI 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja način uporabe in rokovanja zaposlenih in zunanjih uporabnikov z muzejskim 
gradivom ter določa pravice in obveznosti pri oddaji prostorov Narodne galerije (v nadaljevanju: 
NG) ter materialne in druge stroške, ki pri tem nastanejo. 

B. UPORABA MUZEJSKEGA GRADIVA 

2. člen 

(opredelitev muzejskega gradiva) 

Muzejsko gradivo obstaja v naslednjih oblikah: 

• arhivsko gradivo, 

• fotografsko gradivo, 

• dokumentarno avdiovizualno gradivo, 

• muzejski predmeti, 

• računalniške baze podatkov. 

3. člen 

(značaj muzejskega gradiva) 

Muzejsko gradivo je javnega značaja in je pod pogoji, ki jih določata veljavna zakonodaja in ta 
pravilnik, dostopno zainteresirani javnosti. 
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4. člen 

(uporaba muzejskega gradiva) 

Uporaba muzejskega gradiva se glede na namen deli na nepridobitno (nekomercialno) in pridobitno 
(komercialno) uporabo. 

Nepridobitna uporaba pomeni uporabo muzejskega gradiva za raziskovalno delo, izobraževalne 
namene in osebno rabo. 

Pridobitna uporaba pomeni uporabo muzejskega gradiva za oglaševanje, promocijo in v druge tržne 
ter pridobitne namene. 

Uporaba in izposoja muzejskega gradiva za nepridobitne namene je brezplačna. 

Uporaba in izposoja muzejskega gradiva za pridobitne namene je plačljiva in se finančno ovrednoti 
s Cenikom uporabe muzejskega gradiva in storitev, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. 

5. člen 

(dostop do muzejskega gradiva in depoja) 

Prosilcu za dostop (v nadaljevanju: prosilcu) je muzejsko gradivo na voljo v prostorih NG. 

Vstop v depojske prostore nezaposlenim v muzeju ni dovoljen, razen s posebno predhodno 
odobritvijo vodstva NG. V stop v depojske prostore je v tem primeru mogoč le ob spremstvu skrbnika 
zbirke. 

Pri pregledovanju muzejskega gradiva je treba ravnati v skladu z muzejskimi standardi. 

6. člen 

(postopek dostopa do muzejskega gradiva) 

Za ogled fotografskega in arhivskega gradiva in računalniških baz podatkov prosilec v Oddelku 
dokumentacije/ Fototeki izpolni vlogo za ogled gradiva. V njej navede namen uporabe gradiva ter s 
podpisom potrdi, da se strinja s pogoji uporabe, ki jih določa ta pravilnik. 

Za ogled predmetnega in dokumentarnega avdiovizualnega gradiva prosilec odgovornemu kustosu 
pošlje vlogo za ogled gradiva; v njej navede tudi namen uporabe. 

Za izposojo in ogle gradiva se je mogoče dogovoriti tudi po elektronski pošti: vloga za ogled gradiva 
je na spletni strani NG dostopna v elektronski obliki; prosilec podpisano vrne v muzej. 

S prosilci oz. uporabniki muzejskega gradiva se po potrebi sklene pisni dogovor/ pogodba o uporabi, 
v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. 
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7. člen 

(pogoji izposoje, odnašanja, reproduciranja in dostave muzejskega gradiva) 

Arhivskega, fotografskega in dokumentarnega avdiovizualnega gradiva ter muzejskih predmetov ni 
dovoljeno odnašati iz prostorov muzeja. 

Izjemoma se dovoli odnesti arhivsko in fotografsko gradivo ter muzejske predmete (npr. za pripravo 
razstave, restavriranje in tehnične storitve, kijih ni mogoče izvesti v muzeju) ob pogoju, daje sklenjen 
dogovor/ pogodba z natančno določenimi pogoji varovanja, zaščite in vrnitve gradiva. Prosilec potrdi 
prevzem gradiva s podpisom reverza, kjer so navedeni datum in namen izposoje, uporabnik, seznam 
gradiva in oseba, ki je gradivo izročila. Ob vrnitvi gradiva se navede datum vrnitve in podpis 
prevzemnika. 

Vse gradivo se lahko reproducira le na način, ki gradivu ne škoduje, in ob upoštevanju priporočenih 
standardov. 

Gradivo v digitalni obliki se lahko dostavi tudi z varno izmenjavo večjih datotek med uporabniki, ob 
pogoju, daje prej sklenjen dogovor/ pogodba. 

8. člen 

(omejitve dostopa do muzejskega gradiva) 

Prosilci lahko v uporabo pridobijo le določeno muzejsko gradivo NG. 

NG si na podlagi strokovne presoje pridržuje pravico, da zavrne uporabo (kopiranje, fotografiranje, 
snemanje, izposojo) muzejskega gradiva, če predvidena uporaba ni v skladu s poslanstvom NG ali s 
pogoji uporabe po tem pravilniku. 

Predmetov, ki so posebnega pomena in pri katerih obstaja možnost poškodbe ali izgube dediščine 
nacionalnega pomena, NG ne posoja. 

9. člen 

(fotografiranje, skeniranje in snemanje muzejskega gradiva) 

Muzejsko gradivo lahko fotografira, skenira ali snema le oseba, zaposlena v NG, s strani NG izbrani 
zunanji pogodbeni izvajalci ter mediatorji in študenti na praksi po nalogu NG. 

Na razstavah je dovoljeno fotografiranje z neprofesionalno fotografsko opremo brez bliskavice in 
stojala ter izključno za osebno uporabo. 

Snemanje na razstavi je dovoljeno, če gre za vest, oddajo ali dokumentarec o razstavi oziroma NG. 

Fotografiranje in snemanje v pridobitne namene je dovoljeno le z dovoljenjem NG na podlagi 
sklenjene pogodbe o uporabi muzejskega gradiva. 
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10. člen 

(obvezna navedba podatkov o gradivu in obvezni izvod) 

Uporabnik je ob objavi za vsako reprodukcijo gradiva NG dolžan navesti podatke, ki jih je v 
dogovoru/ pogodbi določil NG. Če je navedba v kolofonu ali zaključnih napisih filma skupinska, 
mora biti omogočena identifikacija za vsako reprodukcijo gradiva ali filmski odlomek. 

Uporabnik je dolžan v roku 30 dni po objavi NG dostaviti obvezni izvod izdaje, v kateri je bilo 
objavljeno gradivo NG. Če je bilo gradivo objavljeno v izdaji z manj kot petimi izvodi, zadostuje 
digitalna verzija. 

Za ponovno uporabo istega gradiva v drugi izdaji/ izdelku je potrebna nova vloga. 

11. člen 

(zavarovanje predmetov za čas izposoje) 

Prosilec pred prevzemom muzejskih predmetov na zahtevo NG predloži zavarovalno polico o 
zavarovanju izposojenih predmetov za čas trajanja izposoje, prevoza in vrnitve. 

Zagotoviti mora ustrezne klimatske in varstvene pogoje hrambe in transporta. 

12. člen 

(plačilo stroškov za izposojo muzejskega gradiva in morebitno škodo) 

Prosilec lahko muzejsko gradivo prevzame potem, ko na osnovi izstavljenega računa poravna stroške. 

Prosilec kot uporabnik muzejskega gradiva plača vse stroške in nastalo škodo zaradi morebitne 
izgube, nevračila, poškodbe ali zlorabe muzejskega gradiva. 

C. UPORABA IN ODDAJA PROSTOROV 

13. člen 

(opis prostorov, namen in pogoji njihove oddaje) 

Prostori v NG, ki se dajejo v uporabo, so namenjeni razstavni dejavnosti in izvedbi eno- ali 
večdnevnih kulturnih dogodkov (predavanja, okrogle mize, projekcije, podelitve priznanj, dogodki 
stanovskih združenj, novinarske konference, predstavitve, koncerti, predstave ipd.) kot tudi za druge 
namene. 

Za uporabo in najem so zunanjim uporabnikom na voljo naslednji prostori NG: 

• Vhodna avla, Mezanin in balkon (1.580 m2, 180 do 400 ljudi) 

• Vhodna avla, pritličje (870 m2, do 300 ljudi) 

• Slavnostna dvorana (31 O m2, 180 ljudi) 

• Zlata dvorana ( 118 m2, do 80 ljudi) 
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• Kripta (170 m2, do 150 ljudi) 

• Avditorij (82 m2, do 72 ljudi) 

• Ustvarjalni atelje (66 m2, do 25 ljudi) 

S prostori je mogoče najeti tudi razpoložljivo tehnično opremo v teh prostorih in storitve tehničnega 
osebja NG. 

14. člen 

(postopek najema prostorov, tehnične opreme in ekipe) 

Prosilec odda pisno vlogo za uporabo muzejskih prostorov, tehnične opreme in uslug tehnične ekipe 
odgovornemu za oddajo prostorov NG. 

Za uporabo prostorov, tehnične opreme in uslug tehničnega osebja NG se s prosilcem sklene dogovor 
/ pogodba o uporabi, v kateri se določijo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. 

15. člen 

(cena najema prostorov, tehnične opreme in ekipe) 

Cena najema prostorov NG zajema stroške uporabe prostora in tehnične opreme ter stroške dela 
dežurstva, varovanja in čiščenja. 

Stroški uporabe prostorov, tehnične opreme m storitev tehničnega osebja NG se ovrednotijo na 
osnovi Cenika uporabe prostorov, tehnične opreme in storitev tehničnega osebja, ki je kot Priloga 
1, Ceniki, sestavni del tega pravilnika. 

Uprava NG oz. direktorica lahko izjemoma odobri, da se prostor ali tehnična oprema ob upoštevanju 
73. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) oddata v brezplačno uporabo izvajalcem javnih 
kulturnih programov, izvajalcem dobrodelnih prireditev ter stanovskim organizacijam. 

Za uporabo prostorov se je mogoče dogovoriti tudi zunaj poslovnega časa NG (po 18. uri, ob sobotah 
in nedeljah), pri čemer uporabnik prostorov poleg stroškov dežurne ekipe in čiščenja plača tudi 
stroške podaljšanega varovanja galerije. 

16. člen 

(prednostne dejavnosti) 

V primeru, da je za isti termin podanih več vlog za uporabo prostorov, imajo praviloma prednost 
prireditve, ki so povezane z dejavnostjo NG. O prednosti odloča odgovorna služba NG. 

17. člen 

(stroški varovanja razstav in povračilo škode) 

Varovanje razstav zagotovi NG, uporabnik prostorov paje dolžan plačati stroške varovanja. 
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Uporabnik se zaveže, da bo poravnal vso morebitno škodo, ki bi v času uporabe prostorov nastala po 
njegovi krivdi. 

D. PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA V TRGOVINI 

18. člen 

(prodaja trgovskega blaga v galerijski trgovini) 

Galerija izvaja prodajo blaga v galerijski trgovini tako, da zagotovi za lastne produkte s prodajo najmanj pokritje 
vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov, za produkte v komisiji pa tudi minimalen dobiček. Produkti v 
trgovini se prodajajo na rabatni sistem, kar pomeni, da dobimo za prodajo trgovskega blaga običajen rabat, ki 
je dogovorjen za trgovsko skupino blaga, ki ga prodajamo v galerijski trgovini ali je določen glede na uzance 
(običaje in poslovno prakso), torej od 30 do 50 % rabat oz. popust. 

E. KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

(cenovna razmerja in možne ugodnosti) 

Sprejete cene za uporabo galerijskega gradiva, storitev, oddajanje prostorov in opreme 
predstavljajo najvišji določen znesek stroškov. 

Glede na število opravljenih storitev, vrsto uporabnikov in prostorsko razpoložljivost se lahko z 
odgovorno službo dogovorijo tudi nižje cene ali drugačni načini plačila, ki ga vedno odobri 
direktorica Narodne galerije. 

20. člen 

(uveljavitev pravilnika) 

Ta pravilnik s prilogami začne veljati dan po njegovi objavi na spletni strani NG. 

Svet Narodne galerije je k Pravilniku s prilogami dal soglasje dne, 30.9.2022 (VI. dopisna seja Sveta 
Narodne galerije). 

Št. 1/1-2022 

dr. Barbara Jaki 

direktorica 
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Priloga 1 

Ceniki 

A. Cenik vstopnin, Narodna galerija 

B. Cenik uporabe galerijskega gradiva 

C. Cenik oddaje prostorov Narodne galerije 

D. Cenik tečajev in delavnic 

E. Cenik restavratorjev in konservatorjev 

F. Cenik hrambe umetnin 

G. Cenik urnih postavk za delo 

8 



~ Narodna galerija 

CENIK VSTOPNIN / ADMISSION FEE PRICE LIST 

STALNA ZBIRKA/ PERMANENT COLLECTION 

VSTOPNINA /ADMISSION 

VSTOPNINA S POPUSTOM 
(Vodene skupine otrok, učenci, dijaki, študentje, 
upokojenci, U3; potrebno dokazilo) / 
REDUCEDFEE 
(Guided groups of children, pupils, students, 
retirees, Third Age University students; 
verification required) 

SKUPINA 10 IN VEČ ODRASLIH 
(max 25) / 
GROUP OF AT LEAST 10 ADULTS 
(max 25) 

DRUŽINSKA VSTOPNICA 
(Velja za ogled nqjmanj dve osebi iz dveh 
generacij; starši in otroci) / 
FAMILY TICKET 
(Validfor at least two personsfrom two 
generations; parents with children) 

OBČASNE RAZSTAVE/ TEMPORARY EXHIBITIONS 

VSTOPNINA/ ADMISSION 

VSTOPNINA S POPUSTOM 
(Vodene skupine otrok, učenci, dijaki, študentje, 
upokojenci, U3,· potrebno dokazilo) / 
REDUCEDFEE 
(Guided groups of children, pupils, students, 
retirees, Third Age University students,· 
verification required) 

SKUPINA 10 IN VEČ ODRASLIH 
(max 25) / 
GROUP OF AT LEAST 10 ADULTS 
(max 25) 

8,00 € 

5,00 € 

5,00 € 

15,00 € 

5,00€ 

3,00 € 

3,00 € 
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DRUŽINSKA VSTOPNICA 
(Velja za ogled najmanj dve osebi iz dveh 
generacij; starši in otroci) / 
FAMILY TICKET 
(Validjor at least two personsjrom two 
generations; parents with children 

10,00 € 

STALNA ZBIRKA IN OBČASNE RAZSTAVE/ 
PERMANENT COLLECTION AND TEMPORARY EXHIBITIONS 

VSTOPNINA/ ADMISSION 

VSTOPNINA S POPUSTOM 
(Vodene skupine otrok, učenci, dijaki, študentje, 
upokojenci, U3; potrebno dokazilo) / 
REDUCEDFEE 
(Guided groups oj children, pupils, students, 
retirees, Third Age University students; verification 
required) 
SKUPINA 10 IN VEČ ODRASLIH 
(max 25) / 
GROUP OF AT LEAST 10 ADULTS 
(max 25) 

DRUŽINSKA VSTOPNICA 
(Velja za ogled najmanj dve osebi iz dveh 
generacij,· starši in otroci) / 
FAMIL Y TICKET 
(Validfor at least two personsfrom two 
generations,· parents with children 

10,00 € 

7,00 € 

7,00 € 

20,00 € 

DOPLAČILA ZA VODSTVA/ ADDITIONAL TOUR FEES 

DOPLAČILO ZA VODSTVO / osebo 
(sk. 1 O in več odraslih) / 
ADDITIONAL TOUR FEE / person 
(group oj at least 1 O adults) 

DOPLAČILO ZA VODSTVO / skupina 3-9 oseb 
ADDITIONAL TOUR FEE / group of 3-9 adults 

PROTOKOLARNO VODSTVO/ 
GUIDED TOUR OF AN OFFICIAL VISIT 

3,00 € 

50,00 € 

100,00 € 
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PROST VSTOP/ ADMISSION FREE FOR 

Častni člani NG, Prijatelji NG, člani Galovega kluba, imetniki veljavnih muzejskih kartic 
SMD in ICOM - ICOMOS, SUZD, ZDSLU, Univerza v Ljubljani, FF, oddelek za 
umetnostno zgodovino in ALUO, Pedagoška fakulteta - Likovna pedagogika, Srednja šola 
za oblikovanje in fotografijo, člani Društva restavratorjev Slovenije, predšolski otroci, 
novinarji, invalidi, spremljevalci invalidov, brezposelne osebe, maturanti programa 
umetnostna zgodovina. 

Honorary members ofthe National Gallery ofSlovenia, Friends ofthe Gallery, members of 
Gal 's Ciuh, members of Slovenian Museum Society, ICOM, S/ovene Art History Society, 
and Slovenian Association of Fine Arts Societies, students from Art History department 
(Faculty of Arts, University of Ljubljana), students of Academy of Fine Arts and Design and 
Faculty of Education - Art Education, and Secondary School of Design and Photography, 
members ofthe Conservator-Restorers' Society of Slovenia, pre-school children, 
journalists, disabled persons and their carers, the unemployed, students preparing for 
Matura in Art History. 
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~ Narodna galerija 

FOTOTEKA 

CENIK MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC 
ZA UPORABO FOTOGRAFIJE 

SNEMALNE URE· FOTOATELJE 

Trajanje 

Do 3 ure 

Pol delovnega dne 

En delovni dan 

Cena z DDV 

210€ 

250€ 

500 € 

SNEMALNE URE NA TERENU 

Trajanje 

1 do 2 dneva 

3 dni in več 

Cena z DDV 

60 € na dan 

50 € na dan 

SNEMALNE URE· FOTOATELJE 

Trajanje 

Do 3 ure 

Pol delovnega dne 

En delovni dan 

Cena z DDV 

210€ 

250€ 

500 € 
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Naklada/ format 

3.000 

5.000 

10.000 

20.000 

30.000 

50.000 

100.000 

+ Obvezni izvod! 

DODATKI: 

Cena 
¼str. 

35€ 

45€ 

55€ 

70 € 

85 € 

100€ 

130€ 

KNJIGE 

Cena Cena 
½ str. 1/1 str. 

45€ 60€ 

55 € 70 € 

70€ 85€ 

85€ 100 € 

100€ 125€ 

120€ 170 € 

155€ 210€ 

• Slika čez naslovnico in hrbet: + 50% na ceno naslovnice. 

• Ekskluzivna pravica: po dogovoru, vendar min. + 20 %. 

Cena 
2/1 str. 

85 € 

95 € 

105€ 

125 € 

155 € 

200€ 

240€ 

• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije:+ 100 % POPUSTI: 

• Hrbet: - 20 % glede na ceno naslovnice. 

• Več kot 20 fotografij v eni knjigi: - 20 % 

• Ponatis iste izdaje: - 50 % na najmanjši format slike. 

• Kolaž iz 4 ali več slik: - 20 % 

• Šolske knjige: - 1 O % 

• Enciklopedije: 1 kolonska slika v barvah: - 30% 

v ČB: - 45% glede na najmanjši format. 

Cena 
Nasi./ 
ovitek 
120 € 

140€ 

170 € 

200 € 

250€ 

340€ 

420€ 
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KOLEDARJI 

Naklada/ format Cena Cena Cena Cena Cena 
¼ str. ½ str. 1/1 str. 2/1 str. Nasi./ 

ovitek 
3.000 75€ 90€ 115€ 130€ 150€ 

5.000 90€ 105€ 135 € 150€ 175€ 

10.000 100€ 120€ 150 € 175€ 200 € 

15.000 110€ 130€ 160€ 190€ 225 € 

20.000 125 € 145€ 185€ 220€ 255 € 

25.000 145€ 170 € 215 € 240€ 280€ 

50.000 180€ 210€ 250€ 295€ 350€ 

Več 225€ 250€ 300€ 350€ 400€ 

Enolistni koledar Cena kot plakat! 

+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• Pravica do uporabe: 1 leto. 
• Narodna galerija stranki jamči, da noben posnetek, prodan za uporabo v koledarju, v tistem 

letu ne bo na slovenskem trgu prodan drugemu uporabniku v enak namen. 

DODATKI: 
• Posebno dobri in / ali tehnično dragi posnetki: cena po dogovoru. 
• Naslovnica pri večlistnem koledarju: + 50% 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije:+ 100% 
• Neprijavljen ponatis:+ 150 % 

POPUSTI 
• Uporaba istega posnetka v več koledarjih ali ponatis: - 20 % 
• Ponovitev naslovnice v koledarju: - 25 % na honorar za notranjo sliko. 
• Iz več posnetkov sestavljena stran: - 20 % za posamezno sliko glede na naklado/ format. 
• Žepni koledarček: - 50 % na najmanjši format. 
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PLAKATI 

naklada do / format A4 A3 A2 Al A0 A4/1 A6/l A 16/1 
100 125 € 155€ 180€ 215 € 315 € 405 € 480€ 850€ 
500 155 € 190 € 225 € 270€ 390€ 510€ 600€ 1.200 € 

1.000 185 € 210 € 250€ 300€ 420€ 575€ 715€ 1.430 € 
2.000 210€ 250 € 290€ 375€ 475 € 650 € 820€ 1.640 € 
5.000 250€ 290 € 325 € 450€ 600 € 775€ 925€ 1.850 € 

10.000 290€ 325€ 585€ 715€ 815€ 925€ 1.070€ 2.140 € 
za vsakih 1.000 25€ 40€ 50€ 65€ 80€ 85€ 115€ 140€ 
preko 10.000 
+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• Pravica do uporabe: - 1 leto 

- vsako nadaljnje leto + 50%! 
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RAZGLEDNICE, ČESTITKE, VOŠČILNICE 

Naklada/ format 
5.000 

10.000 
25.000 
50.000 

100.000 
Več 

+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• Pravica do uporabe: 3 leta. 

A6 
75€ 
95€ 
115€ 
140 € 
165€ 
200€ 

A7 
95€ 
115€ 
140€ 
165€ 
205€ 
235€ 

• Ponatis oz. podaljšanje veljavnostnih pravic: po dogovoru. 

DODATKI: 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije:+ 100 % 

POPUSTI: 
• Več motivov na eni razglednici: najmanjša cena- 30 % za vsak posnetek. 
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ZNANSTVENE REVIJE, MLADINSKI TISK 

Naklada/ format 1/4 str. 1/2 str. 1/1 str. 2/1 str. Naslovnica 
3.000 30 € 35€ 40€ 55€ 90€ 
5.000 35 € 40 € 45€ 60 € 100€ 

10.000 40 € 45€ 50 € 70 € 110€ 
Več 45€ 55 € 55€ 80€ 125 € 

+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• Objava črno-bele slike z barvnega originala: honorar za barvni posnetek. 

DODATKI: 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije: + 100 % 

POPUSTI: 
• Kolaži iz 4 ali več posnetkov: - 20 % na honorar glede na naklado in format. 
• Ponovni natis v isti izdaji: - 50 % na honorar za format manjše slike. 
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DNEVNIKI, TEDNIKI 
naklada / format 1 stolpec več kot 1 stolpec 
do 50.000 40 € 50 € 
do 100.000 50 € 60 € 

nad 100.000 70 € 85 € 
+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• TEDNIKI: honorar za naslednjo večjo naklado! 
• Pod naklado se razume povprečje naklad v vseh dneh izhajanja. 
• Za ponovno uporabo se plača celoten honorar. 
• Objava črno-bele slike iz barvnega posnetka: honorar za barvno sliko. 

DODATKI: 
• Naslovna stran:+ 100% na honorar za velik format. 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije:+ 100% 
• Honorar za serijsko uporabo: po dogovoru, vendar najmanj 8x osnovni honorar. 
• Ekskluzivne pravice (roki): doplačilo po dogovoru. 

POPUSTI: 
• Kolaž iz 4 ali več posnetkov: - 20 % na honorar glede na naklado in format. 
• Ponovni natis v isti izdaji: - 50 % na honorar za format manjše slike. 
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Naklada/ format 
5.000 

10.000 
15.000 
25.000 
50.000 
nad 50.000 

+ Obvezni izvod 

DOLOČILA: 

1/4 str. 
35 € 
40€ 
45€ 
50 € 
55 € 
60€ 

ILUSTRIRANE REVIJE 

1/2 str. 
60€ 
65€ 
75 € 
85 € 
95 € 
105€ 

1/1 str. 
100€ 
115€ 
125 € 
145€ 
160 € 
175 € 

2/1 str. 
175 € 
195 € 
210€ 
240 € 
265 € 
295€ 

• Pod naklado se razume povprečje naklad v vseh dneh izhajanja. 
• Objava črno-bele slike z barvnega originala: honorar za barvni posnetek. 
• Posterji, priloženi reviji: - do 4/1 str. - honorar kot za naslovnico. 

naslovnica 
200€ 
230 € 
255€ 
280€ 
315€ 
350€ 

- večji od 4/1 str. - honorar kot za naslovnico+ 50 o/o 

DODATKI: 
• Ekskluzivne pravice (roki): doplačilo po dogovoru. 
• Manjša slika vkomponirana na naslovnici:+ 100 o/o na honorar za odgovarjajoči format 

v rev1J1. 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije: + 100 o/o 
• Slika preko naslovnice in potegnjena prek hrbta: + 60 o/o 
• Za ponovno uporabo se plača celoten honorar. 
• Honorar za serijsko uporabo: po dogovoru, vendar najmanj 8 x osnovni honorarja. 

POPUSTI: 
• Kolaž iz 4 ali več posnetkov: - 20 o/o glede na naklado in format. 
• Ponovni natis v isti izdaji: - 50 o/o na honorar za format manjše slike. 
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OGLASI 

Format slike do: 1/4 str. 1/2 str. 1/1 str. 2/1 str. 
1.000 125€ 150 € 175€ 250€ 
5.000 155 € 175 € 210€ 315€ 

10.000 175€ 210€ 245€ 350 € 
15.000 185 € 220€ 265€ 370 € 
25.000 195 € 230 € 280€ 385 € 
50.000 210€ 245€ 315€ 455€ 

+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• Rok uporabe: po predloženem mediaplanu. 
• Za honorar se šteje skupna naklada vseh propagandnih nosilcev. Ponovitev oglasa v istem 

mediju se šteje k nakladi! 

DODATKI: 
• Ekskluzivna pravica: po dogovoru. 
• Izpustitev navedbe avtorja/ Narodne galerije: + 100 % 
• Oglas na hrbtni strani: + 50 % 

POPUSTI: 
• Kolaž iz 4 ali več posnetkov: - 20 % na naklado in format. 
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KATALOGI, ZLOŽENKE, PROSPEKTI, PROPAGANDNE RAZGLEDNICE, LETNA 
POROČILA, ZBORNIKI 

DIN A 8 7 6 5 4 3 
Cm 52x 74 74x105 105x148 148x210 210x297 197x420 

1.000 30€ 45 € 50 € 65 € 85 € 100€ 
2.000 35€ 50€ 60€ 75€ 95 € 115€ 
3.000 45€ 55€ 70€ 85€ 110€ 125€ 
5.000 50 € 60 € 80€ 95 € 120€ 145€ 

10.000 55€ 70€ 90€ 110€ 135 € 170 € 
25.000 65€ 80€ 95€ 120€ 150€ 180 € 
50.000 70€ 90€ 110€ 135€ 170€ 200€ 

100.000 80€ 95€ 120 € 150 € 185€ 225€ 
nad 100.000 90 € 110€ 135€ 170 € 210 € 250€ 
+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA : 
• Pravica do uporabe: - 1 leto. 

- vsako nadaljnje leto: + 50 % 

DODATKI: 
• Več posnetkov na naslovnici: cena formata v publikaciji + 33 % za vsak posnetek. 
• Cena posnetka prek naslovnice in hrbta: + 60 % 
• Ekskluzivna pravica: cena po dogovoru 
• Istočasna uporaba enega posnetka v več prospektih: - do 4 prospekti: + 25 % 

- 5 do 1 O prospektov: + 50 % 
- več:+ 100 % 

• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije:+ 100% 
• Nejavljena nadaljnja raba po izteku roka:+ 150% 

POPUSTI: 
• Ponatis: - 50 % 
• Ponovitev posnetka v isti izdaji: - 50 % na najmanjši format. 

naslovnica 

170 € 
190€ 
215€ 
240€ 
265€ 
300€ 
340€ 
370€ 
420€ 
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12. PROSPEKTI IN KATALOGI ZA POTOV ANJA 

Naklada/ format 
10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
nad 100.000 
+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 

1/4 str. 
40€ 
50€ 
70 € 

100 € 
140€ 

• Cene veljajo za sezono! 

DODATKI: 
• Hrbtna stran: 1/1 + 100 % 

1/2 str. 
50€ 
60€ 
80 € 
110€ 
150€ 

1/1 str. 
65 € 
70€ 
95€ 
125 € 
165€ 

• Ponovitev naslovnice v katalogu ali prilogi: + 25 % 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije: + 100 % 

POPUSTI: 
• Kolaž iz 4 ali več posnetkov: - 20 % na naklado in format. 
• Ponovna uporaba posnetkov v drugih izdajah: - 20 % 
• Ponatis istega prospekta ali kataloga: - 50 % 

2/1 str. 
85 € 
95€ 
115€ 
145 € 
185 € 

naslovnica 
175 € 
200€ 
250€ 
310€ 
435€ 
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EMBALAŽA, ETIKETE, NALEPKE 

Naklada/ format A7 A6 AS A4 A3 
1.000 90€ 100€ 125€ 150 € 200€ 
3.000 100€ 120€ 150€ 175 € 225€ 
5.000 115€ 150€ 175€ 215 € 250€ 

10.000 130€ 170 € 190 € 230€ 265€ 
25.000 150€ 190 € 215€ 250€ 290 € 
50.000 190€ 225€ 265€ 300€ 350€ 

100.000 225 € 275€ 315 € 350€ 400 € 
500.000 275€ 340€ 375€ 425€ 490€ 

1 mio 340€ 375€ 425€ 490€ 575€ 
+ Obvezni izvod! 

DOLOČILA: 
• Pravica do uporabe: - do 3 let 

- do S let:+ 50 % 
- nad 5 let: + 100 % 

DODATKI: 
• Ponovitev posnetka na isti embalaži: + 50 % 
• Ponovitev posnetka na notranji strani: + 20 % 
• Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije: + 100 % 
• Ekskluzivne pravice: po dogovoru. 

POPUSTI: 
• Posnetek samo na notranji strani: - 20 % 
• Več posnetkov do velikosti 4 x 4 cm: - 20 % 
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ZNAMKE, OVITKI PRVEGA DNE 

Naklada / znamka 
50.000 - 100.000 65 € 

Naklada / ovitek 
1.000 30 € 
2.000 35 € 
3.000 45 € 
5.000 50 € 

10.000 55 € 
+ Obvezni izvod! 

POPUSTI 
• Ponovitev posnetka za znamko na ovitku 'prvega dne': - 50 % 

SEJEMSKI PANOJI, POVEČA VE ZA DEKORACIJO PROSTOROV, SLIKE ZA 
IZLOŽBE, SVETLOBNI DISPLA Y 

površina do: lm2 2m2 3m2 4m2 5m2 8m2 10m2 več 
1 kom. 100 125 150 175 200 285 385 Po dogovoru 
5kom. 125 150 200 225 250 400 525 Po dogovoru 

10 kom. 150 200 250 275 300 400 650 Po dogovoru 
50 kom. 250 300 350 400 450 700 800 Po dogovoru 
nad 50 kom Cene po dogovoru 

DOLOČILA: 
• Veljavnost pravice do uporabe: 1 leto. 
• Podaljšanje pravic: + 50 % za vsako leto. 
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ŠOLSKI ZVEZKI, RISALNI IN PISALNI BLOKI 

Naklada/ format 
do 10,000 
nad 10.000 

+ obvezni izvod! 

DOLOČILA: 

A6 
105€ 
150€ 

AS 
120€ 
170 € 

• Pravica do uporabe: 2 leti. 

PUZZLE 
IGRALNE KARTE 
FOTOTAPETA 

DOLOČILA: , 

RAZNE UPORABE 

125€ 
125€ 
250€ 

• Pravica do uporabe: 3 leta. 

DOLOČILA: 

INTERNET 

Čas uporabe 
1 teden 
1 mesec 
3 mesece 
6 mesecev 
1 leto 
Več 

• Ekskluzivne pravice: po dogovoru. 

90€ 
105€ 
130€ 
170€ 
210€ 
260€ 

A4 
140 € 
200 € 

• DODATKI: Izpuščena navedba avtorja/ Narodne galerije: + 100% 

A3 
160€ 
230 € 
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SPLOŠNI POGOJI ZA IZPOSOJO IN NAJEM FOTOGRAFSKIH 
DOKUMENTOV 

FOTOTEKA Narodne galerije hrani gradivo, vezano na fond umetnin, ki jih hrani v 
mejah in zunaj meja Republike Slovenije. V primeru, da umetnina na posnetku ni last 
Narodne galerije, si mora stranka sama priskrbeti pismeno soglasje lastnika umetnine z 
dovoljenjem za reprodukcijo in ga predložiti fototeki Narodne galerije pred izposojo 
dokumenta. 

LASTNIŠTVO DOKUMENTOV IN PRAVIC: Fotografsko gradivo, ki ga hrani 
fototeka Narodne galerije je last Narodne galerije. Tega gradiva ni moč prodati; zaupani so 
v najem in izposojo. 

PRIDOBITEV PRAVIC: Pravico je mogoče pridobiti za reprodukcijo ali predstavitev: te 
pravice Narodna galerija odstopi za točno določeno omejeno uporabo. Vsaka drugačna 
uporaba od prijavljene (vključno ponovitev) zahteva nov predhodni pristanek Narodne 
galerije in novo plačilo pravic. 

SNEMANJE: V primeru, da fototeka Narodne galerije ne hrani posnetka umetnine iz 
svojega fonda, se stroški snemanja zaračunajo po veljavnem internem ceniku za tovrstne 
storitve, ki je priložen galerijskemu Ceniku materialnih avtorskih pravic za uporabo 
fotografij (če v pogodbi med Narodno galerijo in stranko ni določeno drugače). 

PRAVICA DO SNEMANJA: Umetnine iz fonda Narodne galerije lahko snema le 
fotograf Narodne galerije ali s strani Narodne galerije izbran zunanji sodelavec. 

REVERZ: Za vsako izposojo fotografskega dokumenta se podpiše reverz v dveh izvodih, 
kjer je navedeno predano gradivo in čas izposoje. En izvod dobi stranka skupaj z 
gradivom, drug ostane fototeki Narodne galerije. 

POGODBA ALI SOGLASJE O NAJEMU: Za vsak najem se podpiše Pogodba ali 
Soglasje o najemu. 
V dokumentu so določeni stroški (cena najema, morebitni drugi stroški) in obveznosti. 
Stranka mora predložiti Narodni galeriji v korekturo poskusne odtise na papirju enake 
kvalitete, na kakršnem bo celotna naklada; stranka je obvezana po izidu publikacije 
Narodni galeriji izročiti vsaj 1 obvezni izvod. 

AVTORSKE PRAVICE IN DRUGI STROŠKI: Vrednost materialnih avtorskih pravic 
se določi na osnovi internega galerijskega Cenika materialnih avtorskih pravic za uporabo 
fotografije. Vrednost stroškov je navedena na Pogodbi o najemu. 

DAJATVE: Vse cene so navedene brez davkov! 

ZA VRNITEV IZPOSOJE ALI ODSTOPA PRAVIC: Narodna galerija si pridržuje 
pravico, da zavrne ali prekliče katerokoli izposojo ali odstop pravic, če stranka ne zagotovi 
zadostnih garancij. 
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ODGOVORNOST: Pred vsako uporabo se stranka obveže opozoriti uporabnika ali tretjo 
osebo o omejenosti dovoljene uporabe, odvisno od pravic, ki jih je dobila od Narodne 
galerije. Stranka je v celoti odgovorna za vsako zlorabo in njene posledice. 

SOODGOVORNOST: Če se Narodna galerija in stranka dogovorita, da bo Narodna 
galerija izstavila račun tretji osebi, mora biti Pogodba ali Soglasje o najemu sopodpisana 
tudi s strani tretje osebe. Stranka ostane soodgovorna za posledice izposoje, za vse 
dolžnosti do Narodne galerije ter še posebej za vse nezakonite uporabe ali poklicne napake. 

NAVEDBA AVTORJA/ NARODNE GALERIJE: V smislu zakona o avtorskih 
pravicah je stranka dolžna navesti podatke, katere zahteva Narodna galerija. 

OBVEZNI IZVOD: V roku 30 dni po izidu mora biti Narodni galeriji dostavljen vsaj 1 
izvod kompletne in originalne izdaje, v kateri je bil dokument objavljen; če je bilo gradivo 
objavljeno v izdajah z manj kot 5 izvodi, zadošča kot dokazni material pdf format. 
Obvezni izvod omogoča nadzor nad dogovorjeno uporabo in navedbo obveznih podatkov 
(določenih s strani Narodne galerije). 

ODŠKODNINA: Če dokazni izvod ni dostavljen Narodni galeriji, ima le-ta pravico do 
odgovarjajočega nadomestila, ki znaša min. 100% na osnovne avtorske pravice. 

C .k 1· d Q. t -10- 2022 em veJa o .. •, ....... . 
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~ Narodna galerija 

CENIK ODDAJANJA PROSTOROV V NARODNI GALERIJI 

VHODNA AVLA 

Vrsta dogodka Opis dogodka Cena 
(vse cene vključujejo DDV/ 

bruto cene) 

DOGODEK! Dogodek z bogatim do 12.900 € 
spremljevalnim programom, 
priprave lahko 
dan prej (doplačilo), dogodek traja 
do 6 ur (tehnično in 
izvedbeno zahteven dogodek, ki 
terja predhodne priprave in več 
časa za pospravljanje prizorišča, 
posegi s scenografijo v prostor, 
razsvetljava, catering 

DOGODEK2 Dogodek s spremljevalnim do 5.900 € 
programom, slavnostna večerja; 
priprave in dogodek se zgodi v 
enem dnevu ( enostaven dogodek 
z več udeleženci, enostavni 
catering, več etaž, brez posebnih 
posegov v prostor) 

DOGODEK3 Seminarji, konference, predavanja 2,900 € 
- do 150 ljudi, do 4 ure 

DOGODEK4 Predavanje, podelitve priznanj, 1.000 € 
tiskovna konferenca 
do 50 ljudi, dogodek do 2 uri 
(skupaj priprava, izvedba in 
pospravljanje, največ 1 dan) 

VELEPOSLANIŠTVA Cocktail sprejem (stoje) 400 ljudi 3.050 € 
-sprejem Sedeži, dvoranska razporeditev 

180 ljudi 
Banket, večerja 200 ljudi 
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KOMERCIALNO 
SNEMANJE, 
Razstavišča 

KOMERCIALNO 
SNEMANJE, 
Vhodna avla, 
stopnišča 

FOTOGRAFIRANJE 

SNEMANJE V 
NOČNEM ČASU, 
po zaprtju galerije 

SNEMANJE 
KULTURNIH 
VSEBIN 

Vrsta dogodka 

DOGODEKl 

DOGODEK2 

DOGODEK3 

Cene vključujejo najem prostora 

(največ 4 ure na dogodek plus 
priprava in pospravljanje), 

uporabo komunikacij in energije, 

obvezno prisotnost osebja narodne 
galerije, garderoba, osnovno 

čiščenje po prireditvi, varovanje. 

Cena na uro 

Cena na uro 

Cena na uro 

SLAVNOSTNA DVORANA 

Opis dogodka 

Najem prostora do 2 uri 

Najem prostora od 2 do 4 ure 

Najem prostora od 4 do 8 ur 

VSAKA DODATNA URA 

KONCERT 

Sedeži, dvoranska razporeditev: 180 ljudi 

950€ 

490€ 

240€ 

100 % višja cena 

50 % popust 

Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

1.900 € 

2.900 € 

4.900 € 

370€ 

2.000 € 
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Vrsta dogodka 

DOGODEKl 

DOGODEK2 

DOGODEK3 

VSAKA DODATNA URA 

ZLATA DVORANA 

Opis dogodka Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

Najem prostora do 2 uri 1.000 € 

Najem prostora od 2 do 4 ure 1.900 € 

Najem prostora od 4 do 8 ur 3.500 € 

200 € 

Cocktail sprejem (stoje) 100 ljudi 
Sedeži, dvoranska razporeditev 80 ljudi 

Vrsta dogodka 

DOGODEKl 

DOGODEK2 

KRIPTA 

Opis dogodka Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

Najem prostora do 2 uri 400 € 

Najem prostora od 2 do 4 ure 600 € 

Cocktail sprejem (stoje) 150 ljudi 

POROKA (ZLATA DVORANA) 

Vrsta dogodka Opis dogodka Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

POROČNI OBRED 

POROČNO 
FOTOGRAFIRANJE 

Do 80 ljudi 

Do dve uri 

Brez obreda, do dve uri 

2.900 € 

300 € 
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Vrsta dogodka 

DOGODEKl 

DOGODEK2 

DOGODEK3 

VSAKA DODATNA URA 

AVDITORIJ 

Opis dogodka Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

Najem prostora do 2 uri 400 € 

Najem prostora od 2 do 4 ure 700 € 

Najem prostora do 8 ur 900 € 

100€ 

USTVARJALNI ATELJE 

Vrsta dogodka 

DOGODEK 1 

DOGODEK2 

Do 25 oseb 

Opis dogodka 

Najem prostora do 4 urE 

Najem prostora za en dan 
( od 10. do 18. ure) 

v 

Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

200 € 

500€ 

PRORACUNSKI UPORABNIKI 

VHODNA AVLA IN ZLATA DVORANA 

Uporabnik 

MINISTRSTVO ZA 
KULTURO 

STANOVSKE 
INSTITUCIJE 

PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI IN 
KULTURNE INSTITUCIJE 

Opis dogodka Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

V času odprtja galerije brezplačno 

Do 16. ure brezplačno 

V času odprtja galerije, 900 € 
trajanje prireditve do 6 ur 
(vključno s pripravami) 
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PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI IN 
KULTURNE INSTITUCIJE 

VSAKA DODATNA URA 
VSAKA DODATNA URA 

Uporabnik 

DOGODEK! 

DOGODEK2 

Po zaprtju galerije, trajanje 
prireditve do 6 ur (vključno 

s pripravami) 

V času odprtja galerije 
Po zaprtju galerije 

AVDITORIJ 

Opis dogodka 

V času odprtja galerije, 
. trajanje do 4 ure 

Po zaprtju galerije 
trajanje do 4 ure 

. . . 0:1· -10- 2022 Cemk stopi v velJavo ... •;• .............. . 

1.900 € 

150€ 
200€ 

Cena 
(vse cene vključujejo DDV 

/ bruto cene) 

320€ 

650€ 
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~ Narodna galerija 

v 

CENIK TECAJEV, DELAVNIC IN VODSTEV 

v 

TECAJI 

Število Dolžina Skupno Cena Cena za 
srečanj srečanj število ur paketa posamezno 

(vse cene srečanje 

so z DDV- (vse cene so 
jem) z DDV-jem) 

Tečaj AKVAREL 8 2 uri 16 ur 170 € pnJava 
možna le za 

cel sklop 

Tečaj GRAFIKA 5 3 ure 15 ur 140,00 € pnJava 
možna le za 

cel sklop 

Tečaj 5 3 ure 15 ur 150€ pnJava 
KIPARJENJE možna le za 

cel sklop 

Tečaj RISANJE 8 3 ure 24 ur 170 € pnJava 
možna le za 

cel sklop 

Tečaj SLIKANJE 10 3 ure 30 ur 220€ pnJava 
možna le za 

cel sklop 

Tečaj SLIKANJE- 10 3 ure 30 ur 360€ pnJava 
po živem modelu možna le za 

cel sklop 

Tečaj MANGA 5 2 uri 10 ur 100€ pnJava 
(12+) možna le za 

cel sklop 



.., .., 
POCITNISKE DELAVNICE 

Število Dolžina Skupno Cena Cena za 
srečanj srečanj število ur paketa posamezno 

(vse cene srečanje 

so z DDV- (vse cene so 
jem) z DDV-jem) 

POČITNIŠKE 5 (en 5 ur 25 ur 125€ 25,00 € 
DELAVNICE teden) 
Devetošolci 

Počitniške delavnice 5 (en 8 ur 40 ur 130€ 27,00 € 
Otroci (6-12let) teden) 

Počitniške delavnice 5 ( en 5 ur 25 ur 125 € 25,00 € 
Mladi (12+) teden) 

.., 
PODARI VODSTVO, ROJSTNI DAN, DOZIVLJAJSKI KULTURNI 

TURIZEM 

Število Dolžina Skupno Cena Cena za 
srečanj srečanj število ur paketa (vse posamezno 

cene so z srečanje 

DDV-jem) (vse cene so 
z DDV-jem) 

PODARI VODSTVO 1 1 ura 1 ura 40€ 
- za dve osebi 

PODARI VODSTVO 1 1 ura 1 ura 50€ 
- za dve osebi z mini 
pogostitvijo (čaj/kava, 
mignon) 

PODARI VODSTVO 1 1 ura 1 ura 60€ 
- za dve osebi z maxi 
pogostitvijo 
(kozarec penine, kos 
torte) 

VODSTVO ZA 1 1 ura 1 ura 35€ 
DRUŽINE (vsaj en 
odrasel in vsaj en 
otrok) 
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Število Dolžina Skupno Cena Cena za 
srečanj srečanj število ur paketa posamezno 

(vse cene so srečanje 

z DDV-jem) (vse cene so 
z DDV-jem) 

ROJSTNI DAN 2 uri 120 € 
Za otroke (do 20 

otrok) 

ROJSTNI DAN 1 2 uri 100€ 
Za mladino (do 6 

udeležencev) 

PODARITE 1 3 ure 100€ 
USTVARJANJE 

Za eno odraslo osebo 

PRAZNUJTE, 1 3 ure 200€ 
USTVARJAJTE S (za skupino 

PRIJATELJI do JO oseb) 
Za odrasle 

DOŽIVLJAJSKI 1 2 uri 210 € 
KULTURNI ( do 15 ljudi) 
TURIZEM 

Risanje pred 
umetninami 

DOŽIVLJAJSKI 1 3 ure 240€ 
KULTURNI (do 10 ljudi) 
TURIZEM 

Ustvarjanje v 
grafičnem ateljeju 

DOŽIVLJAJSKI 1 2 uri 210€ 
KULTURNI (do 15 ljudi) 
TURIZEM 

Slikanje na prostem 

DOŽIVLJAJSKI 1 3 ure 240 € 
KULTURNI (do 15 ljudi) 
TURIZEM 

Slikanje v ateljeju 

DOŽIVLJAJSKI 1 3 ure 240€ 
KULTURNI ( do 1 5 ljudi) 
TURIZEM 

Ustvarjanje z glino 
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~ Narodna galerija 

CENIK KONSERVIRANJA - RESTAVRIRANJA 
(TRŽNA DEJAVNOST) 

Opis dela Cena 
(vse cene so DDV-jem, bruto) 

Strokovna ura restavratorja 60€ 

Strokovna ura restavratorja za papir in 
fotografijo (z opremljanjem slike) 

60 € + stroški materiala po naročilu 

Prevzem umetnin na terenu - spremstvo 
restavratorja 

Dnevnice 

*V tržno dejavnost se uvršča konserviranje-restavriranje umetnin, ki niso del rednega 
programa galerije in za katere se zaračuna storitev po ceniku A v celoti (100%). Cena ure 
konservatorja-restavratorja je višja od cene primerljive storitve na trgu. Razlog je visoka 
usposobljenost konservatorjev-restavratorjev in dejstvo, daje naša prioriteta restavriranje 
lastnega fonda in umetniških del v lasti zasebnikov, do katerih ima Narodna galerija poseben 
interes (razstave, raziskovanje). 
** Konserviranje-restavriranje vladnega fonda se obračunava po ceniku As 30% popustom. 

CENIK KONSERVIRANJA - RESTAVRIRANJA 
(V INTERESU NARODNE GALERIJE) 

Opis dela Cena 
(vse cene so DDV-jem, bruto) 

Strokovna ura restavratorja 30€ 

Strokovna ura restavratorja za papir in 
fotografijo (z opremljanjem slike) 

30 € + stroški materiala po naročilu 

*Za konserviranje-restavriranje umetniških del, ki so v posebnem interesu galerije - v 
primerih izposoje umetnin iz zasebnih zbirk za namen razstavljanja in preučevanja velja 
znižana vrednost urne postavke (B). Lastniku umetniškega dela, ki za namene razstavljanja 
posodi delo galeriji za določen čas, se lahko zaračuna participacija v obsegu 1 - 30% cene 
posega po ceniku B. 
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~ Narodna galerija 

CENIK ZA HRAMBO UMETNIN V DEPOJIH NARODNE 
GALERIJE 

Naziv 

Letna hramba 

Strošek zavarovanja umetnine - požar, 
rop, vandalizem 
Strošek zavarovanja umetnine - izliv vode 
(meteorna voda), poplava 

Popolno zavarovanje - obe postavki 

Cenik velja od l. l. 2016. 

Cena 
(vse cene vključujejo DDV/ bruto cene) 

90 € / umetnino 

0,49 % vrednosti umetnine / leto 

0,49 % vrednosti umetnine / leto 

0,91 % vrednosti umetnine / leto 



Oddelek 

Trgovina 

Trgovina 

Trgovina 

Trgovina 

Trgovina 

Trgovina 

Trgovina 

~ Narodna galerija 

TARIFE ZA DELO 2022 

ZUNANJI SODELAVCI 

Vrsta dela Cena Cena 
neto bruto 

Delo študentov, 
diplomantov, zunanjih 

sodelavcev 

Na napotnico ŠS, 
podjemna pogodba, 
avtorska pogodba 

Varovanje (podjemna 4,49€ 6,17 € 
pogodba) 

Varovanje, garderoba 5,21 € 6,17 € 
(ŠS) 

Blagajna Prešernova, 10,00 € 
delo v gal. trgovini 

(S.P.) 

Blagajna Cankarjeva 9,00€ 
(S.P.) 

Adm.dela (S.P.) 8,80€ 

Varovanje (S.P.) 8,30 € 

Koordinacija varuhi 8,50 € 
(S.P.) 

Cena 
bruto 
bruto 

8,30 € 

8,71 € 

10,00 € 

9,00 € 

8,80 € 

8,30 € 

8,50 € 

1 



Oddelek Vrsta dela Cena Cena Cena 
neto bruto bruto 

Delo študentov, bruto 
diplomantov, zunanjih 

sodelavcev 

Na napotnico ŠS, 
podjemna pogodba, 
avtorska pogodba 

Tehnični Pomoč tehnični službi 6,00€ 7,10 € 10,02 € 
oddelek - fizično delo (ŠS) 

Tehnični Pomoč tehnični službi 10,02 € 10,02 € 
oddelek - fizično delo (S.P.) 

Splošno Pomoč v trgovini, 5,21 € 6,17 € 8,71 € 
pisarni, fototeki, 
pedag. odd (ŠS) 

Splošno Samostojno strokovno 12,53 € 12,53 € 
delo v galeriji (S.P.) 

Splošno Samostojno strokovno 7,50€ 8,88 € 12,53 € 
delo v galeriji (ŠS) 
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Oddelek Vrsta dela Cena Cena Cena 
neto bruto bruto 

Delo študentov, bruto 
diplomantov, zunanjih 

sodelavcev 

Na napotnico ŠS, 
podjemna pogodba, 
avtorska pogodba 

Odd. za izobr. Vodenje, izvajanje 7,00 € 11,46 € 12,53 € 
in anim. delavnic - samostojno (brezp. 

strokovno delo, dipl., oseba) 
(Avtorska pogodba) 

8,33 € 
(zaposl. 
oseba) 

Odd. za izobr. Vodenje, izvajanje 7,50€ 8,88 € 12,53 € 
in anim. delavnic, galerijski 

animatorji (ŠS) 

Odd. za izobr. Vodenje, izvajanje 9,38 € 11,10€ 15,67 € 
in anim. delavnic, galerijski 

animatorji - nedelja 
(+ 25 %) (ŠS) 

Odd. za izobr. 5,00€ 8,18 € 8,95 € 
in anim. (brezposelna 

Pomoč na delavnicah, oseba) 
dnevi odprtih vrat, 

RD 5,95 € 
(avtorska pogodba) (zaposlena 

oseba) 

Odd. za izobr. Galerijski animatorji 5,21 € 6,17 € 8,71 € 
in anim. -pomoč na 

delavnicah, dnevi 
odprtih vrat, RD 

(ŠS) 
Odd. za izobr. Galerijski animatorji 6,51 € 7,70€ 10,87 € 
in anim. -pomoč na 

delavnicah, dnevi 
odprtih vrat, RD -

nedelja 
(ŠS) 
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Oddelek Vrsta dela Cena Cena Cena 
neto bruto bruto 

Delo študentov, bruto 
diplomantov, zunanjih 

sodelavcev 

Na napotnico ŠS, 
podjemna pogodba, 
avtorska pogodba 

Odd. za izobr. Vodstvo v tujem 9,75 € 11,53 € 16,28 € 
in anim. jeziku (+ 30 % urne 

postavke) 
(ŠS) 

Odd. za izobr. Vodstvo v tujem 12,19 € 14,42 € 20,36 € 
in anim. jeziku (+ 30 % urne 

postavke)- nedelja 
(ŠS) 

Odd. za izobr. Vodstvo v tujem 11,38 € 18,63 € 20,37 € 
in anim. jeziku ( + 30 % urne 

postavke)- nedelja 
(avtorska pogodba) 

Odd. za izobr. Program/priprava in 50,00 € 81,83 € 89,50 € 
in anim. l. vodstvo delavnice -

brezposelna oseba 
(avtorska pogodba) 

Odd. za izobr. Program/priprava in 50,00 € 68,75 € 75,20 € 
in anim. l. vodstvo delavnice -

zaposlena oseba 
(avtorska pogodba) 
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Oddelek Vrsta dela Cena Cena Cena 
neto bruto bruto 

Delo študentov, bruto 
diplomantov, zunanjih 

sodelavcev 

Na napotnico ŠS, 
podjemna pogodba, 
avtorska pogodba 

Splošno Predavanje 105,45 € 145,00 € 
(zaposlena oseba) 

Splošno Ponovitev istega 72,00 € 
predavanja 

(zaposl. oseba) 

Splošno Priprava in vodstvo 55,00 € 
( ter potni stroški) 

zunanjega 
strokovnjaka po 

razstavi 

Splošno Vodenje na izletu za 30,55 € 50,00 € 54,69 € 
prijatelje Narodne 

galerije - priprava na 
izlet 

Vodenje na izletu za 85,55 € 140,00 € 153,14 € 
prijatelje Narodne 
galerije - enodnevni 

izlet 

Vodenje na izletu za 116,10€ 190,00 € 207,82 € 
prijatelje Narodne 
galerije - enodnevni 

izlet 

Delo v nedeljo ali praznik (S.P., ŠS, AP, PP): + 25 % redne urne postavke 
Vodstvo v tujem jeziku (S.P., ŠS, AP, PP): + 30 % redne urne postavke 
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NOTRANJI SODELAVCI NARODNE GALERIJE 

TEHNIČNI ODDELEK 

Vrsta dela 

Ura dela mizarja 

Ura priprave in pakiranja 

Cena 

24€ 

15€ 

STROKOVNI SODELAVCI 

Vrsta dela 

Ura kustosa registratorja 

Ura resornega kustosa 

Ura kustosa za teren 

Vrsta dela 

Izdelava zaboja 

Izposoja starega zaboja 

Veljavnost od l. 2. 2022 
ŠS veljavnost od 15. l. 2022 

DODATNO 

Cena 

40 € 

40€ 

Dnevnice + 40 € na uro 

Cena 

Po veljavnih cenah za material + delo 

150 € mali zaboj, 300 € veliki zaboj 
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