
                                                              

 

 

URADNE OBJAVE OBČINE TOLMIN 

 

Datum objave:  23.5.2008 

Kraj objave:   PRIMORSKE NOVICE URADNE OBJAVE, ŠT. 12,   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96), 26. in 135. 

člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 53/07,) in 17. 

člena Statuta Občine Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/99, Primorske novice Uradne objave, št. 38/03, 

19/04, 11/05, 35/05) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 20.5.2008 sprejel 

 

ODLOK  

O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA TOLMINSKI MUZEJ 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Tolminski muzej (Primorske novice Uradne objave, št. 45/03) 

se spremeni 21. člen tako, da se glasi: 

 

» (1) Zavod upravlja z nepremičninami, ki so last Občine Tolmin, z opremo in inventariziranimi 

muzejskimi predmeti.  

   (2) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so last ustanovitelja: 

-  Coroninijeva graščina, Mestni trg 4, Tolmin, parc. št. 61, vpisana v vl. št. 998 k.o. Tolmin, 

-  Domačija Cirila Kosmača, Slap ob Idrijci 15, parc. št. 278/5, vpisana v vl. št. 257 k.o. Slap, 

-  Depo Grahovo, Grahovo ob Bači 17, parc. št. 3/2, vpisana v vl. št. 216 k.o. Grahovo. 

   (3) Zavod na območju občine ustanoviteljice strokovno skrbi še za Arheološki muzej Most na Soči v 

prostorih Osnovne šole Dušana Muniha na Mostu na Soči in Stalno zbirko Jakovkna hiša v 

Podbrdu.  

   (4) Zavod upravlja tudi z vso opremo in muzejskimi predmeti ter eksponati, ki se nahajajo v 

objektih, navedenih v točki (2) in (3) tega člena.  

   (5) S premoženjem upravlja zavod samostojno skladno z zakonom.« 

 

2. člen 

Za 21. členom se doda 21.a člen, ki se glasi: 

 

» (1) Po posebni pogodbi lahko zavod upravlja tudi z nepremičninami, opremo in muzejskimi 

predmeti, ki se nahajajo na območju drugih občin. 

(2) Po Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva 

premične kulturne dediščine in določitve državnih muzejev (Uradni list RS, št. 79/00, 105/01) 

zavod opravlja javno službo na območju občine ustanoviteljice ter na območjih občin Kobarid in 

Bovec. 

(3) V Občini Bovec strokovno skrbi za Etnološko zbirko v Trenti ter za stalno zbirko Izza somraka 

stoletij v trdnjavi Kluže. V Občini Kobarid strokovno skrbi za Zbirko pesnika Simona 

Gregorčiča na Vrsnem ter Etnološko zbirko in stalno razstavo fotografij Jake Čopa v starem 

vaškem jedru Breginja.« 

 

3. člen 

Besedilo 26. člena se črta. 

 

4. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Sklep o prenosu premoženja v upravljanje, št. 64000-

0005/03, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 17. seji dne 16.11.2004. 

 

5. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v časopisu Primorske novice Uradne objave. 

 



                                                              

 

 

 

         Uroš Brežan, 

               župan 


