
 

 
Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je na podlagi  19. člena Akta o ustanovitvi Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010), sprejel 

 

PRAVILNIK O DELOVANJU SLOVENSKEGA ZBOROVSKEGA ARHIVA 

1. člen 

S tem pravilnikom so podrobneje določene pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov 

slovenskega zborovskega arhiva, ki se nahaja v mansardnih prostorih Uršulinskega samostana, 

Plečnikov Trg 1a. 

Upravljalec Slovenskega zborovskega arhiva je Javni sklad RS za kulturne  dejavnosti, Štefanova 5, 

1000 Ljubljana, zanj, mag. Igor Teršar, direktor.  

2. člen 

Pravilnik se sprejema z namenom, da se zagotovi nemotena uporaba arhiva ter da se vzdržuje red in 

varnost v prostorih. Določila tega pravilnika veljajo tudi za vse druge osebe, ki začasno/občasno 

uporabljajo navedene prostore  

3. člen 

Slovenski zborovski arhiv trenutno razpolaga z 10000 digitalno obdelanimi skladbami za vse zasedbe. 

Skladbe so razvrščene po skladateljih. Iskalnik omogoča tudi iskanje po naslovu skladbe in drugih 

specifikah.  

Uporabniki v Slovenskem zborovskem arhivu lahko pregledujejo digitalno obdelana notna gradiva. 

Avtorsko nezaščitene skladbe, katerih izdajatelj je JSKD in njegove predhodne organizacije, so 

uporabnikom na voljo v pdf obliki po e-pošti. Maksimalno število skladb oz. število strani na 

uporabnika letno določi direktor sklada z letnim sklepom. 

Uporabniki lahko iz seznama, ki je objavljen na spletni strani JSKD, lahko dobijo notno gradivo tudi na 

vpogled.  

Slovenski zborovski arhiv dovoljuje kopiranje in skeniranje samo avtorsko nezaščitenih skladb in 

skladb s katerimi ima JSKD urejene medsebojne odnose avtorstva in založništva. 

Prav tako lahko uporabniki po predhodnem dogovoru zaprosijo za avdio posnetek, ki je dostopen 

samo v arhivu.  



3. člen 

Slovenski zborovski arhiv stalno dopolnjuje arhiv z novo literaturo in literaturo s katero ne razpolaga 

v sami zbirki, zato lahko posamezniki ali inštitucije donirajo skladbe zborovskemu arhivu. Enako velja 

za avdio posnetke (LP plošče, CD) in knjige o glasbeni umetnosti.  

Zbirka Slovenskega zborovskega arhiva je uvrščena v program digitalizacije pri Ministrstvu za kulturo 

RS, zato bo vsako leto dopolnjevala digitalno obdelavo novih skladb in posnetkov. V prihodnje bo za 

nezaščitene skladbe in del posnetkov omogočena prosta uporaba preko spleta. 

Slovenski zborovski arhiv omogoča tudi izobraževanja za zborovodje, skladatelje in pevce. 

4. člen 

Slovenski zborovski arhiv – Cudermanova zbirka - je za uporabnike odprt dvakrat tedensko, in sicer v 

torek in četrtek med 10:00 in 12:00 uro.  

Dostop v Uršulinski samostan je s Plečnikovega trga 1a – pritisnite na zvonec JSKD. 

Vsak dan med 9:00 in 12:00 uro dobite informacije na tel. 05 909 0075. Elektronska pošta 

Slovenskega zborovskega arhiva je zborovski.arhiv@jskd.si ali cudermanova.zbirka@jskd.si 

14. člen 

Ta pravilnik sprejme direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter začne veljati z dnem 

podpisa. 

14. člen 

Pravilnik se z dnem sprejema objavi na spletni strani JSKD: www.jskd.si. 

Ljubljana, 1.6.2015 

          

 

mag. Igor Teršar, direktor sklada 
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