Hišni red spomenikov na PKD Žirovnica
Fotografiranje in snemanje





V Prešernovi, Čopovi in Finžgarjevi rojstni hiši obiskovalci lahko amatersko fotografirajo za
lastne potrebe. Pri tem ne smejo kršiti pravil obnašanja (se dotikati muzejskih predmetov, ki
niso za to primerni, plezati za ograjo … ). Uporaba bliskavic je dovoljena, v kolikor ne moti
ostalih obiskovalcev.
Fotografiranje in snemanje vodnikov in razlage je brez soglasja vodnika v Prešernovi,
Finžgarjevi in Čopovi rojstni hiši prepovedano.
Profesionalno fotografiranje in snemanje ter fotografiranje in snemanje za komercialne
namene mora predhodno odobriti upravljavec spomenikov. Mediji in ostali, katerim mora
vodstvo tudi odobriti fotografiranje ali snemanje, morajo pred snemanjem pridobiti soglasje
upravljavca. Brez tega soglasja profesionalno fotografiranje in snemanje v Prešernovi,
Finžgarjevi in Čopovi rojstni hiši ni dovoljeno.

Obisk Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše s psom




V Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo je vstop s psom dovoljen le v primeru, če gre za pse
vodnike, pomočnike za vodstvo slepih in slabovidnih oseb ter pse pomočnike invalidov, ki
imajo skupaj s skrbnikom ustrezno potrjeno licenco in so obiskovalcu nujno potrebni za ogled
hiše, skrbniku pa dodeljeni zaradi njegovega zdravstvenega stanja. Obiskovalcem, ki takega
psa nimajo, vstop v hiši s psom ni dovoljen.
V Čopovo rojstno hišo je vstop s psom dovoljen.

Varstvo muzejskih predmetov v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši







Prepovedano se je dotikati muzejskih predmetov, ki so razstavljeni v hišah, razen, če so temu
namenjeni. V tem primeru je to vidno označeno.
Vodnikom in obiskovalcem je tudi prepovedano premikanje in prenašanje muzejskih
predmetov po hiši. Muzejske predmete, ki jih vodniki uporabljajo za vodenje, so v ta namen
narejene in na voljo replike.
V Prešernovi rojstni hiši so posedanju obiskovalcev (v času delavnic) namenjene premične
rjave klopi in klopi v razstavnem prostoru. Po koncu vodenja (delavnice) se klopi pospravijo. V
hiši so premične klopi pospravljene pod fiksnimi klopmi, v razstavnem prostoru pa so lahko
postavljene, če ne motijo obhoda po razstavi, drugače se pospravijo pod vitrine. V primeru,
da je skupina dovolj majhna, da je premičnih klopi dovolj za celotno skupino, je posedanje po
fiksnih (starih) klopeh v hiši prepovedano. Posedanje po stolih okoli mize je prepovedano.
Individualnim obiskovalcem je posedanje v hiši, razen v razstavnem prostoru, prepovedano.
V zimskem času so v Finžgarjevi rojstni hiši premične klopi za sedenje obiskovalcev (v času
delavnic) pospravljene v prostoru kamra. Prepovedano je posedanje na klopeh okoli mize,
skrinje in stari klopi desno ob vratih. Če je skupina velika, da je premičnih klopi premalo, je
izjemoma dovoljeno posedanje na klopi ob peči. Po koncu vodenja, naj se premične klopi



pospravijo na svoje mesto v kamri. V toplih mesecih, naj se delavnice izvajajo v skednju ali na
prostem. V ta namen, se v aprilu premične klopi iz hiše prestavijo v skedenj. Individualnim
obiskovalcem je posedanje v hiši prepovedano.
Vodnik v Prešernovi rojstni hiši mora nemudoma obvestiti nadrejenega, če opazi, da kakšen
predmet potrebuje oskrbo oziroma popravilo. Posebno skrb naj vodniki v hišah posvečajo
varnosti predmetov. Zaradi muzejske postavitve, so predmeti razporejeni po celi hiši in lahko
hitro pride do odtujitve.

Čistoča
Tedensko čiščenje Čopove, Prešernove in Finžgarjeve rojstne hiše z okolico izvaja čistilni servis enkrat
tedensko (Prešernova in Finžgarjeva rojstna hiša – ob ponedeljkih, Čopova rojstna hiša – ob
nedeljah).
Vodnik v posameznih hišah je dolžan v času dela:






Prezračiti prostore po obisku vsake skupine.
Po obisku skupine je potrebno preveriti ali je voda na lijakih zaprta, ko to ni možno se
sanitarije pregleda ob prvi priložnosti.
Pregled in morebitno hitro čiščenje sanitarij po obisku skupine, ko to ni možno se
sanitarije pregleda ob prvi priložnosti.
Polnitev toaletnega papirja, mila, brisačk po obisku skupine, ko to ni možno se to
stori ob prvi priložnosti.
Po potrebi izprazniti koše v sanitarijah.

Vodnik v posameznih hišah je dolžan pred zaprtjem hiše:








Pospraviti in počistiti prostore v hiši: pomesti pod, po potrebi tudi pomiti.
Pospraviti okolico hiše.
Počistiti sanitarije: pomesti pod, po potrebi tudi pomiti.
Zamenjati manjkajoča čistila, toaletni papir, brisačke.
Izprazniti koše za smeti v sanitarijah in vstaviti nove vrečke.
Napolniti razkuževalnike za roke.
Zakleniti vsa vrata (hiša, moške sanitarije, ženske sanitarije, razstavne prostore v
Čopovi rojstni hiši in Finžgarjevi rojstni hiši itd.).

Vodenje v Prešernovi, Finžgarjevi in Čopovi rojstni hiši




V Prešernovi, Finžgarjevi in Čopovi rojstni hiši lahko vodijo le zaposleni pri upravljavcu
spomenikov in zunanji sodelavci (vodniki). Ostali morajo pred vodenjem pridobiti soglasje
upravljavca. Brez soglasja upravljavca vodenje v Prešernovi, Finžgarjevi in Čopovi rojstni hiši
ni dovoljeno.
Vodniki naj izvajajo vodenja v skladu z etičnim kodeksom za vodnike, ki ga je pripravil
upravljavec.






Vodenje se izvaja samo za skupine, Individualni obiskovalci in družine si hišo ogledajo
samostojno, vodnik pa jim je na voljo za kratko vodenje in za vprašanja. Vodenje naj ne
presega 35 minut za skupine in 10 minut za individualne obiskovalce.
Avdio vizualni mediji na razstavi morajo biti dostopni ves čas obratovanja (prižgani) in na
voljo vsem obiskovalcem.
V času, ko je v hiše na PKD Žirovnica na obisku skupina, je vstop za individualne obiskovalce
prepovedan.

Vnos in uživanje hrane in pijače v Prešernovo in Finžgarjevo rojstno hišo
V hiši je strogo prepovedan vnos in uživanje hrane in pijače.

Garderoba v spomenikih PKD Žirovnica
Vstop z nahrbtniki in dežniki je zaradi muzejske postavitve prepovedan.




Obiskovalci Finžgarjeve rojstne hiše na lastno odgovornost pred vstopom v hišo odložijo
nahrbtnike v skedenj.
Obiskovalci Prešernove rojstne hiše naj, kadar je možno, na lastno odgovornost pred
vstopom v hišo odložijo nahrbtnike v pokrito nadstrešnico na vrtu.
Obiskovalci Čopove rojstne hiše lahko odložijo nahrbtnike v prostoru predavalnica. Ogled sob
tako opravijo brez nahrbtnika.

Sanitarije v Prešernovi in Finžgarjevi rojstni hiši
Sanitarije so na voljo samo za obiskovalce hiš.




Ključ je na voljo pri vodniku in jih odklene samo za obiskovalce.
Ko ni najavljenih skupin, naj bodo sanitarije zaklenjene.
Ob koncu dneva se vrata moških in ženskih sanitarij zaklenejo.

Ogrevanje v Prešernovi rojstni hiši





Prešernova rojstna hiša se ogreva na elektriko.
Električni radiator v pisarni naj bo nastavljen na 17C, ko ni nikogar v pisarni. Ob zasedenosti
pisarne se ga lahko nastavi na max 20C in se ga ob odhodu ponastavi na 17C.
Električni radiator v hiši je vedno nastavljen na 17C.
Talno in stensko ogrevanje je nastavljeno na 16C.

Odpadki






Koši za odpadke so na voljo samo v sanitarijah in so namenjeni papirju (brisačke), v ženskem
stranišču tudi higienskim vložkom. V koše za odpadke v sanitarijah je prepovedano odlagati
embalažo.
Šolske skupine, ki malicajo na vrtu, vso embalažo odnesejo s sabo.
Vodniki so dolžni spremljevalce šolskih skupin seznaniti z ravnanjem z odpadki.

Ključi
Prešernova rojstna hiša
o
o
o
o

Ključi od hiše je v prostoru pri ženskih sanitarijah.
Ključi od sanitarij so v zunanjem sefu pri sanitarijah. Kodo ima vsak vodnik.
Ključe za sanitarije se potem uporablja za obiskovalce in so pri blagajni.
Ključi se po koncu dneva pospravijo na svoje mesto.

Finžgarjeva rojstna hiša
o
o
o

Ključavnica s kodo na skednju. Kodo ima vsak vodnik.
Ključi za sanitarije, razstavo, hišo in kuhinjo se nahajajo v sefu v skednju. Kodo ima vsak
vodnik.
Ključi se po koncu dneva pospravijo na svoje mesto.

Čopova rojstna hiša
o
o
o

Vhodni ključ se nahaja v sefu za ključe pri vhodu. Kodo ima vsak vodnik.
Ključi za Muzejsko sobo Ajdna in spominsko sobo Matije Čopa so v predalu v kuhinji.
Ključi se po koncu dneva pospravijo na svoje mesto.

Brezplačen vstop v hiše
Brezplačen vstop velja za osebe s karticami ICOM, Slovensko muzejsko društvo (SMD), PRESS,
turistični vodniki z licenco, spremljevalce skupin (učitelje, vodnike) in otroke OŠ Žirovnica in za otroke
vrtca Žirovnica.
Invalidne osebe in upokojenci so upravičene do nakupa cenejše vstopnice.



Dokazila za brezplačen vstop: kartica ICOM, kartica SMD, Mednarodna novinarska izkaznica,
druga veljavna novinarska izkaznica, dokazilo za lokalne turistične vodnike (kartica) .
Dokazila za cenejšo vstopnico: dokazilo o statusu upokojenca (upokojenska kartica), dokazilo
o statusu invalida (Evropska kartica ugodnosti za invalide).

V Žirovnici, 22. 11. 2022
ZTK Žirovnica, Matjaž Koman

