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15c) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 
67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 
Kadrovske zadeve – 

Soglasje k imenovanju člana Sveta Zavoda za kulturo Bled. 
 

 

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval višji svetovalec za pravne zadeve 
Andrej Eržen. 
 
 
 
Predlog SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled, z dnem 28.2.2012, razreši člana Sveta Zavoda za 
kulturo Bled g. Janeza Fajfarja. 

 
Občinski svet Občine Bled v Svet  Zavoda za kulturo Bled, z dnem 29.2.2012, 
imenuje g. Franca Sirca.  
 
 
 
 

    
                       Župan Občine Bled 
             Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Pravna podlaga: 
Statut Zavoda za kulturo Bled v 11. členu določa, da ima Svet zavoda 7 članov, ki jih imenuje 
ustanovitelj in sicer izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, po 
en predstavnik pa je iz Ministrstva za kulturo RS in Narodnega muzeja Slovenije.  
 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 v svojem 27. členu določa, da 
poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali 
zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih 
zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, 
razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. 
 
Obrazložitev: 
Občinski svet občine Bled je na 1. izredni seji, dne 11.1.2011 imenoval, v skladu z 11. 
členom Statuta predstavnike občine Bled, izmed katerih je bil tudi župan Janez Fajfar.  
Glede na veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije župan ne more biti v svetu 
Zavoda. V skladu s to določbo, se župan od izvolitve dalje tudi ni udeleževal sej Sveta. 
 
Komisija predlaga, da občinski svet imenuje novega predstavnika občine Bled in sicer g. 
Franca Sirca, predsednika nadzornega odbora Občine Bled. Komisija meni, da je zaradi 
zagotovitve nadaljnjega nemotenega delovanja sveta zavoda, prav tako pa tudi zaradi 
zastopanja interesov Občine Bled, predlagani kandidat primeren. 
 
Glede na navedeno se predlaga sprejetje predlaganih sklepov. 
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Priloga 1: 
 
27. členZakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) 

 
(prepoved članstva in dejavnosti) 
(1) Poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali 
zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih 
zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, 
razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. 
(2) Nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora 
ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji 
funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. 
(3) Prepoved iz prvega odstavka tega člena glede članstva oziroma opravljanja dejavnosti 
upravljanja, nadzora ali zastopanja v javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih 
osebah javnega ali zasebnega prava, če je oseba zasebnega prava nosilec javnega 
pooblastila ali izvajalec javne službe, velja tudi za nepoklicne župane in podžupane, ki 
opravljajo funkcijo v občini, ki je s subjekti iz tega odstavka ustanoviteljsko, lastniško, 
nadzorstveno ali finančno povezana. 
 
 
 
Priloga 2: 
11. člen Statuta Zavoda za kulturo Bled 

 
11. člen 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.  
(2) Svet zavoda šteje 7 članov, ki jih imenuje ustanovitelj. Člani sveta zavoda se imenujejo 
izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, po en predstavnik pa 
je iz Ministrstva za kulturo RS in Narodnega muzeja Slovenije.  
 
 


