
 

URADNE OBJAVE OBČINE TOLMIN 

 

Datum objave:  2.12.2003 

Kraj objave:   PRIMORSKE NOVICE Uradne objave, ŠT. 45,   

__________________________________________________________________________ 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 

13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 

za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 17. člena statuta Občine Tolmin je Občinski svet Občine 

Tolmin na 9. redni seji, dne 25.11.2003 sprejel 

 

ODLOK 

o ustanovitvi javnega zavoda  

TOLMINSKI MUZEJ 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem odlokom Občina Tolmin uskladi delovanje javnega zavoda Tolminski muzej, Mestni trg 4, 

Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter 

temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda. 

 

Ustanovitelj zavoda je Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin (v nadaljnjem besedilu: 

ustanovitelj), ki opravlja tudi vse ustanoviteljske pravice. 

 

2. člen 

 

Zavod je pravni naslednik Tolminskega muzeja, s sedežem v Tolminu, Mestni trg 4, katerega je z 

Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Tolminski muzej z dne 23.12.1999 (Uradno glasilo, št. 1/2000) 

ustanovila Občina Tolmin. 

 

Pred ustanovitvijo Tolminskega muzeja je muzej deloval od leta 1950 do leta 1958 kot Muzej za 

Tolminsko, od leta 1958 dalje pa kot Tolminska muzejska zbirka v okviru Goriškega muzeja. 

 

3. člen 

Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, 

prezentiranja, razstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja arheologije, 

zgodovine, etnologije, kulturne zgodovine in zgodovine umetnosti, za območja, za katera je zadolžen 

po Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične 

kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00). Zavod ima 

pomembno vlogo v izobraževalnih procesih, še posebej pri domoznanstvu. S svojo strokovnostjo 

zavod na primeren način ohranja, varuje in prezentira premično kulturno dediščino Tolminske s 

stalnimi in občasnimi razstavami ter z založniško in pedagoško dejavnostjo, jo popularizira in opozarja 

na njen pomen in vlogo v preteklosti, kar je zelo pomembno pri utrjevanju narodne zavesti in 

identitete. 

 

V skladu z uredbo iz prvega odstavka tega člena zavod zagotavlja izvajanje javne službe na območju 

občin Tolmin, Bovec in Kobarid. 

 

4. člen  

Ime zavoda: Tolminski muzej. 

Sedež javnega zavoda: Mestni trg 4, 5220 Tolmin. 



Zavod je pravna oseba, z vsemi pravicami in odgovornostmi v pravnem prometu. 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod registrsko številko 

1/03994/00.      

5. člen 

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, na obodu je izpisano ime zavoda 

Tolminski muzej in Tolmin, na levi strani žiga sta v barvni ploskvi v obliki elipse, nagnjeni pod kotom 

30º, izpisani inicialki Tolminskega muzeja (T in M). 

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike s premerom 20 mm, z enako vsebino, kot jo ima 

pečat iz prvega odstavka tega člena. 

 

Število pečatov iz prvega in drugega odstavka tega člena, njihovo uporabo, način varovanja in 

uničenja določi direktor zavoda s pravilnikom. 

 

II. DEJAVNOSTI ZAVODA 

 

6 .člen  

Zavod opravlja na področju varstva premične kulturne dediščine, kot javno službo, naslednje 

dejavnosti:  

- skrbi za kulturno dediščino, s katero upravlja, 

- prepoznava in dokumentira premično kulturno dediščino, 

- preiskuje, raziskuje in vrednoti premično kulturno dediščino, 

- pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini 

ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav, 

- razvija vlogo osrednjega muzeja za področje svojih zbirk, 

- izdaja strokovne publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, 

razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega področja dela, 

- vzdržuje strokovno knjižnico, 

- opravlja razvojno in svetovalno delo na področju varstva premične kulturne dediščine, 

- načrtno spremlja stanje, rabo in promet s premično kulturno dediščino, 

- dokumentira  posege na premični dediščini, 

- pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino, z arheološko metodo (načrtovane arheološke 

raziskave), 

- opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave ter sodeluje pri nadzoru arheoloških 

najdišč na prostoru, pomembnih za zgodovino, 

- popularizira kulturno dediščino in njeno varstvo, 

- sodeluje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami, društvi in lokalnimi skupnostmi pri 

pedagoškem in promocijskem delu na področju kulturne dediščine, 

- sodeluje s strokovnimi organizacijami s področja kulture doma in v tujini, 

- sodeluje pri evidentiranju podatkov in svetovanju s področja premične kulturne dediščine 

Slovencev v Videmski pokrajini, 

- opravlja druge naloge v zvezi z varstvom premične kulturne dediščine. 

 

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje naloge: 

- oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve, 

- nudenje strokovnih uslug pravnim in fizičnim osebam, 

- prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja 

fotografske dokumentacije, vseh vrst reprodukcij, replik, 

- gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev. 

 

V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod opravlja tudi naloge, določene z zakonom in 

drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva kulturne dediščine ter druge naloge v skladu z 

veljavnimi predpisi in potrebami ustanoviteljice. 

 

Opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena ne sme ogrožati izvajanja javne službe. 

 



Na podlagi predpisov in pooblastil pristojnih organov lahko zavod opravlja dejavnosti na podlagi 

pogodb tudi na področju občin Bovec in Kobarid. 

 

7. člen 

Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne 

klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene: 

 

 O/92.521  Dejavnost muzejev 

 O/92.522  Varstvo kulturne dediščine 

 O/92.511  Dejavnost knjižnic 

 O/92.512  Dejavnost arhivov 

 O/92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

 O/92.310     Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 

 O/92.110   Snemanje filmov in video filmov 

 O/92.120  Distribucija filmov in video filmov 

 O/92.130  Kinematografska dejavnost 

 DE/22.110   Izdajanje knjig 

 DE/22.130   Izdajanje revij in periodike 

 DE/22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa 

 DE/22.150   Drugo založništvo 

 DE/22.220  Drugo tiskarstvo 

 DE/22.310  Razmnoževanje zvočnih zapisov 

 DE/22.320  Razmnoževanje video zapisov 

 DE/22.330  Razmnoževanje računalniških zapisov 

 G/51.190   Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

 G/52.471  Dejavnost knjigarn 

 G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki 

 G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n 

 G/52.500  Trgovina na drobno z rabljenim blagom 

 G/52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 

 G/52.630  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln 

 G/52.610  Trgovina na drobno po pošti 

 G/55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij 

 G/55.303  Dejavnost slaščičarn, kavarn 

 G/55.400  Točenje pijač 

 K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem 

 K/71.402     Dejavnost videotek 

 K/71.403  Izposojanje drugih predmetov široke porabe 

 K/72.300  Obdelava podatkov 

 K/72.400  Omrežne podatkovne storitve 

 K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 

 K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike 

 K/74.810  Fotografska dejavnost 

 K/74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 

 K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n. 

 K/74.400  Oglaševanje 

 M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.   

 M/80.421     Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol 

 

III. ORGANI ZAVODA 

 

8. člen 



 

Organa zavoda sta: 

- direktor zavoda in 

- svet zavoda. 

 

Svet zavoda opravlja tudi naloge strokovnega sveta skladno s 40. členom Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo. 

 

Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za 

zakonitost poslovanja zavoda. 

 

Direktor zavoda 

 

9. člen 

Direktor zavoda opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor zastopa, 

predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 
 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja. 

 

Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. 

Poleg javnega razpisa ustanovitelj lahko povabi posamezne kandidate za direktorja zavoda tudi 

neposredno. 

 

Če svet  zavoda ne poda mnenja iz tretjega odstavka tega člena v roku 30 dni, ko je bil zanj zaprošen, 

se šteje, da je mnenje pozitivno. 

 

Mandat direktorja traja  pet  let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. 

 

Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda 

njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata, 

delovno razmerja pa se jasno opredeli v pogodbi o zaposlitvi. 

 

10. člen 

Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po 

prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto 

delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 

 

11. člen 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: 

 

 da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri  

 najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ali izkazane izkušnje in 

rezultate pri dosedanjem delu, povezane z dejavnostmi, ki jih opravlja zavod, 

 poznavanje dejavnosti s področja dela muzeja, 

 ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, 

 da aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en svetovni jezik. 

 

Ob prijavi na razpis, kot tudi v primeru neposrednega povabila iz prvega odstavka prejšnjega 

člena, je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela muzeja za mandatno obdobje. 
 

 

12. člen 

Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata zaradi razlogov, ki jih določata Zakon o zavodih in 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 



 

Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter 

seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 

 

Če svet zavoda ne da mnenja iz drugega odstavka tega člena v roku 30 dni od dneva ko je bil zanj 

zaprošen, se šteje, da se z razrešitvijo strinja. 

 

Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek 

njegovega imenovanja direktorja. 

 

13. člen  

Postopek imenovanja direktorja se prične najmanj tri mesece pred iztekom mandatne dobe direktorja. 

 

14. člen 

Naloge direktorja: 

- načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

- sprejema strateški načrt (2), 

- sprejema program dela in finančni načrt (3), 

- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda, 

- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih 

sindikatov v zavodu (5), 

- sprejema kadrovski načrt (6), 

- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja (7), 

- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda, 

- poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje 

zavoda, 

- pripravi letno poročilo, 

- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,  

- izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov, 

- imenuje vodje oddelkov oziroma dislociranih enot muzeja 

- skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,  

- skrbi za promocijo zavoda, 

- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami, 

- določa podatke, ki se štejejo za poslovno, uradno in državno tajnost, 

- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi, 

- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi, 

- odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa  

- določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanjih zaposlenih v skladu s predpisi, 

- odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge 

pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo, 

- izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za proučitev 

določenih vprašanj ali izvedbo določenih nalog, 

- zagotavlja javnost dela, 

- zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi, 

- opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon, drugi predpisi ter splošni akti zavoda. 

 

K aktom iz druge, tretje, pete, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, daje soglasje svet 

zavoda. 
      

15. člen 

 

Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru 

finančnega načrta, razen pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je 

potrebno soglasje lastnika nepremičnin. 

 



Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese 

opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o 

notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. 

 

 

Svet zavoda 

 

16. člen 

 

Svet zavoda sestavlja 6 članov: 

- trije (3) predstavniki ustanovitelja,  

- dva (2) predstavnika delavcev zavoda in  

- eden (1) predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti, ki ga na predlog zavoda imenuje 

ustanovitelj. 

 

Na prvi konstitutivni seji sveta zavoda člani izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. 

 

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor 

je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda. 

 

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. 

 

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. 

 

Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.  

 

17. člen 

Naloge sveta so: 

- nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda, 

- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda, 

- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor 

ustanovitelja, 

- ocenjuje delo direktorja, 

- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji, 

delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo 

izvajanje, 

- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 

- daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja, 

- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 

- spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko ustanovitelja, 

- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je 

javni zavod ustanovljen, 

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, 

predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, 

- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, 

- izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda ter 

daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda. 

 

18. člen 

 

Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi 

predstavnikov delavcev in prejemu predlogov. 

 

Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja. 

 



19. člen 

 

Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če: 

-    sam zahteva razrešitev, 

-    se ne udeležuje sej, 

-    pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi, 

-    ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno. 

 

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po 

istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. 

 

 

20. člen 

 

Mandat predstavniku delavcev v svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, če: 

-    mu preneha delovno razmerje v zavodu, 

-    mu je izkazana nezaupnica, 

-    je sprejet njegov odstop in  

-    če nastopi delo oziroma funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu. 

 

Mandat preostalim članom sveta preneha:  

-    predstavniku ustanovitelja na podlagi odpoklica ustanovitelja, 

-    predstavniku uporabnikov oz. zainteresirane javnosti na podlagi odpoklica ustanovitelja na     

    predlog  zavoda. 

 

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST  

ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

 

21. člen 

Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z nepremičninami, ki jih določi ustanovitelj s sklepom 

oziroma pogodbo o upravljanju, opremo in inventariziranimi muzejskimi predmeti.  

 

Zavod na podlagi pogodb upravlja tudi z drugimi objekti.  

 

22. člen 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, proračuna 

ustanovitelja ter iz proračuna drugih lokalnih skupnosti.  

 

Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov: 

          -     z vstopninami, 

          -     s prodajo blaga in storitev na trgu, 

          -     z donacijami, darili, sponzorstvi, 

          -     s kandidaturo na javnih natečajih v Republiki Sloveniji in mednarodnih natečajih in razpisih, 

          -     iz drugih zakonitih virov. 

 

23. člen  

 

Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. 

 

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja 

po predhodnem soglasju sveta zavoda. 

 

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po 

predhodnem soglasju sveta zavoda. 

 



Soglasje za izplačevanje povečane delovne uspešnosti lahko v skladu s predpisi izda pristojni organ 

ustanovitelja. 

 

 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 

24. člen 

 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi 

pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. 

 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. 

 

25. člen 

 

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter 

odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja. 

 

26. člen 

 

Premoženje, s katerim zavod upravlja na podlagi sklepa ustanovitelja oziroma pogodbe o upravljanju 

je last ustanovitelja. S premoženjem upravlja zavod samostojno, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti 

nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti z bremeni brez predhodnega soglasja ustanovitelja. 

 

 

VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER 

MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 

 

27. člen 

Za obveznosti zavoda odgovarja ustanovitelj subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu 

zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. 

 

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za 

druge naročnike. 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

28. člen 

Svet zavoda se konstituira najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo 

njegove naloge obstoječi organi. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata, za katerega je 

bil imenovan.  

 

 

29. člen 

Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt mora biti sprejet najkasneje do 29.11.2003. Do 

sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki ni v nasprotju z zakoni in 

tem odlokom. 

 

30 .člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Statut javnega zavoda Tolminski muzej, z dne 

19.06.2000, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno 

uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s predpisi in tem 

odlokom. 



 

31. člen 

Določbe prvega odstavka 129. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki se 

nanašajo na financiranje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je ob uveljavitvi tega zakona občina, 

financira pa jih država, se pričnejo uporabljati s 1.1.2004 pod pogojem, da se do tedaj zagotovi v 

okviru zakonske ureditve financiranja občin, sedežnim občinam dodatna sredstva iz drugega odstavka 

129. člena navedenega zakona. 

 

32. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tolminski muzej z 

dne 23.12.1999, objavljen v Uradnem glasilu občin, št. 1/2000. 

 

33. člen 

Direktor poskrbi za vpis na podlagi tega odloka v sodni register. 

 

34. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Primorskih novicah – uradne objave.  

 

 

 

 

                                                                         Župan 

                                                                            Ernest Kemperle 
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