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OBČINA LOG - DRAGOMER  
OBČINSKI SVET 

Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja 

in administrativne zadeve 

  

Dragomer, Na Grivi 5  
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici 
tel.:   01/750 77 00 
e-naslov: obcina@log-dragomer.si  

 
Številka 013-7/2015-13 
Datum 9. 12. 2015 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE LOG - DRAGOMER 
 
 
 
 
ZADEVA:  Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet 

zavoda Osnovna šola Log - Dragomer  
 
PRAVNA PODLAGA:  – Statut Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) 

– Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Log - Dragomer (Uradni list RS št. 
65/07, 90/07, 110/09) 

 
NAMEN: 
 
POROČEVALEC:  

obravnava in sprejem 
 
Alenka Kuzma, predsednica KMVVIAZ 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
je dne 29. 10. 2015 posredoval političnim strankam in listam, zastopanim v Občinskem svetu 
Občine Log - Dragomer in županu dopis, da je potrebno predlagati kandidate za 
predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Log - Dragomer, zaradi poteka 
mandata dosedanjim predstavnikom z dnem 13. 2. 2016. 
 
Na podlagi prve alineje 14. člena Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Log - Dragomer (Uradni list RS št. 65/07, 90/07, 110/09) zavod 
upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in 
predstavniki staršev. Prvi odstavek 15. člena predmetnega odloka pravi, da predstavnike 
ustanoviteljev imenuje ob činski svet izmed delavcev ob činske uprave ali članov 
občinskih organov oziroma ob čanov iz pripadajo čega šolskega okoliša . Skladno z 2. 
odstavkom 14. člena predmetnega odloka svet zavoda sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja . 

8. člen navedenega odloka določa, da šolski okoliš obsega območje Občine Log - Dragomer 
in v skladu z dogovorom Občino Vrhnika naselji Bevke in Blatna Brezovica. 
 
Rok za podajo predlogov za imenovanje kandidatov je bil do 9. 11. 2015 do 12.00 ure  na 
naslov: Občina Log - Dragomer, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, v zaprti kuverti s 
pripisom: »Ne odpiraj – kandidat za svet zavoda OŠ Log - Drago mer«. Do navedenega 
roka je prišel predlog župana, s strani političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu 
Občine Log - Dragomer, ni prišel do roka noben predlog, prispela pa sta 2 predloga 10. 11. 
2015, ki pa sta zamujena. 
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KMVVIAZ je dne 11. 11. 2015 ponovno pozvala politične stranke in liste, zastopane v 
Občinskem svetu Občine Log - Dragomer, da podajo predloge do 20. 11. 2015 do 12.00. 
Do roka so prispeli naslednji predlogi: 
- predlog župana 
- predloga LiDLL-a, 
- predlog SDS, 
- predlog N.Si, 
- predloga  OO SD Log - Dragomer. 
 
Kandidatka Hajdi Kosednar (predlog N.Si) je bila članica v Svetu zavoda OŠ Log - Dragomer 
2 mandata, in ker je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma (skladno s šestim 
odstavkom 15. člena Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 
Log - Dragomer, Uradni list RS, št. 65/07, 90/07, 110/09), je predsednica ugotovila, da ni 
primerna kandidatka za predstavnico ustanovitelja v Svetu zavoda OŠ Log - Dragomer. 

 
Predmetno zadevo je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve na 12. redni seji dne 25. 11. 2015. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja  in administrativne zadeve 
predlaga Ob činskemu svetu Ob čine Log - Dragomer, da izmed predlaganih 
kandidatov: 
1.  Jolande Fon, Ljubljana, predlog župana,  
2. Mitja Kalina, Log pri Brezovici, predlog LiDLL,  
3. Domna Cukjatija, Dragomer, predlog SDS, 
4. Milene Bernik, Log pri Brezovici, predlog SD,  
imenujejo 3 predstavnike ustanovitelja v Svet zavod a Osnovna šola Log - Dragomer.  
 
 
 

 
         Predsednica komisije 

 Alenka Kuzma, l.r. 
 
 
Vložiti v zadevo št. 013-7/2015 


