Na podlagi 18.člena Zakona o naravni in kulturni dediščini ( UL SRS št.1/81, 42/86 )
in 17.člena Statuta občine Kranjska Gora ( UVG 4/95 ) je Občinski svet občine
Kranjska Gora na 40. seji, dne 23.12.1997 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik

1. člen
Z namenom, da se ohrani premično kulturno dediščino, se Triglavsko muzejsko zbirko
v Mojstrani razglasi za kulturni spomenik s področja etnologije in zgodovine.
2. člen
Zbirka ima veliko kulturno-zgodovinsko vrednost, saj je v republiškem okviru edina,
ki v tolikšnem obsegu in na enem mestu združuje predmete in dokumente s področja
zgodovine, planinstva, alpinizma in gorske reševalne službe (GRS).
3. člen
S tem odlokom je Triglavska muzejska zbirka v Mojstrani pod posebnim družbenim
varstvom v skladu z Zakonom o varstvu naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Zbirka se nahaja v Mojstrani, v stavbi na Triglavski cesti 50, št.parcele 1349 in 1350
k.o.Dovje. Zbirka je bila odprta 5.8.1984 pod pokroviteljstvom Kulturne skupnosti
Jesenice, strokovno delo so opravili strokovni delavci Gorenjskega muzeja Kranj.
5. člen
Za zbirko velja varstveni režim prve stopnje - zbirke se torej ne sme krčiti in
odtujevati, lahko pa se strokovno dopolnjuje.
6. člen
Zbirko sestavljajo inventarizirani predmeti kulturne dediščine- 373 inventarnih enot
predmetov, ki se navezujejo na zgodovino planinstva, alpinizma in gorske reševalne
službe, in sicer: kamni, fosili, okamnine, likovna dela, fotografije, makete, razna
planinska oprema t.j. planinske palice, krplje, smuči, dereze, planinska obleka in
obutev, cepini, vrvi, razno orodje za nadelavo, popravilo in zavarovanje planinskih
poti, plezalni klini, vponke, kažipotne in druge table, štampiljke, medalje, priznanja,
diplome, vodniški znaki, prapori, našitki, značke, vodniške knjižice, planinske

izkaznice, oprema GRS ter knjige, časopisi in ostale publikacije z omenjenega
področja.
Inventarna knjiga je sestavni del tega Odloka.
Večino je zbrala in za zbirko podarila slovenska planinska javnost oziroma člani
planinskih društev, predvsem PD Jesenice in PD Dovje-Mojstrana.
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom zbirke opravlja Muzej Jesenice ( po predhodnem
dogovoru z ustanoviteljem Muzeja Jesenice - Občino Jesenice ), oziroma druga
strokovna organizacija.
8. člen
Za prekrške v zvezi s spomenikom veljajo določbe Zakona o naravni in kulturni
dediščini.
9. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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