ZAPISNIK
8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
dne 22. 10. 2020, ob 19.00 v dvorani Centra Ig
Prisotni: Alenka Jeraj – predsednica, Suzana Bratkovič Zavodnik, Anton Modic, Zlatko Usenik, Franc Toni
Ostali prisotni: Maja Zupančič
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje
2. Obravnava prispelih predlogov za kandidata, predstavnika Občine Ig, v Razvojni svet Ljubljanske
urbane regije 2021–2027
3. Poziv za predloge za člana Nadzornega odbora (dodatna točka)
Uvodoma je predsednica Komisije predlagala dodatno točko dnevnega reda, namreč poziv za popolnitev
mesta v Nadzornem odboru.
Člani komisije so soglasno potrdili dopolnjen dnevni red.
Ad 1 Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Člani komisije so soglasno potrdili zapisnik 7. seje.
Ad 2 Obravnava prispelih predlogov za kandidata, predstavnika Občine Ig, v Razvojni svet Ljubljanske
urbane regije 2021–2027
Predsednica komije je predstavila prejete predloge, ki so vsi legitimni.
Nato je obrazložila razloge zakaj je podala soglasje k njeni kandidaturi. Zdi se ji, da ima Občina Ig premalo
od LUR-a. Govorila je z nekaj župani, ki so člani Razvojnega sveta (RS) – izvedela, da se sestanki RS približno
enkrat na 1,5/2 meseca, v dopoldanskem času. Pomembno je, da vemo, kaj želimo. Občina Ig mora, po
njeno, biti bolj aktivna v RS LUR.
Zlatko Usenik je povedal, da je bil razočaran nad prvotnim postopkom imenovanja kandidata, ko je bila
sklicana dopisna seja občinskega sveta in predlagan Anton Modic. Zdi se mu bolje, da se funkcije svetnikov
porazdelijo – Anton Modic je npr. že vpet v sodelovanje s SOU 5G. Ob tem je opozoril, da svetniki niso
seznanjeni z dogajanjem v SOU 5G, manjkajo poročila o njihovem delovanju in sestankih.
Poudaril je, da sam že 30 let dela za skupnost; ko je dal soglasje h kandidaturi, je tudi že sam izvedel, da so
sestanki RS LUR v dopoldanskem času. Sam se, zaradi narave svojega dela – menja službo – , v
dopoldanskem času ne bi mogel udeleževati dolgih sej, zato umika kandidaturo. Za tistega, ki bo izbran, pa
upa, da bo s srcem pri stvari.
Anton Modic je pojasnil okoliščine njegove prvotne kandidature in odločitve, da v drugo ni kandidat. V
nadaljevanju je na kratko orisal problematiko delovanja SOU 5G. Sestanki z SOU 5G so, a brez konkretnih
rezultatov.
Razprava, v kateri je sodelovalo več članov komisije, se je nato oddaljila od točke dnevnega reda in se vrtela
okrog slabe komunikacije med Občino in svetniki oz. odbori. Mdr. so govorili o prometni strategiji, ki je
Občina Ig nima in nekaterih problematičnih točkah v prometu po občini Ig.

Suzana Bratkovič Zavodnik je nato obrazložila še njene razloge za kandidaturo. Zahvalila se je za zaupanje
SLS, ki jo je predlagala. Povedala je, da se bo, če bo izbrana, potrudila po svojih najboljših močeh;
dopoldanski termini sestankov niso težava. S sodelovanjem v RS LUR vidi možnost povezav in sodelovanja z
ostalimi občinami. Zdi se ji, da bi lahko uspešno delovala v RS LUR. Presenečena je bila nad odstopom
kandidature Zlatka Usenika in ga vprašala, čemu je sploh dal soglasje h kandidaturi.
Zlatko Usenik ji je odgovoril, da je šele pred tremi dnevi izvedel za spremembo delovnega mesta, poleg tega
je sam tudi predsednik SVS in društva.
Alenka Jeraj se je čudila, zakaj tako pozen poziv k oddaji kandidatur za RS LUR; opisala je tudi primer JSKD,
kjer Občina v preteklem mandatu edina ni imela svojega predstavnika. Maja Zupančič je pojasnila, da je tudi
LUR Občino obvestil relativno pozno. Rok za oddajo imen kandidatov, ki jih mora imenovati oz. potrdili
občinski svet je do 30. oktobra.
Anton Modic je nato ponovno načel temo slabe komunikacije – pomembno se mu zdi, da se začnejo
svetniki med seboj pogovarjati, brez metanja očitkov, vsi imajo v mislih dobro za občino Ig. Zlatko Usenik je
predlagal, da bi se dobivali enkrat mesečno. Anton Modic se je strinjal, Alenka Jeraj pa je opozorila, da je
potrebno vsebine predebatirati tudi na sejah občinskega sveta. Zlatko Usenik je tudi predlagal, da bi Anton
Modic na sejah občinskega sveta redno poročal o aktivnostih SOU 5G oz. sestankih, ki se jih udeležuje. S
čimer se je Anton Modic strinjal.
SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu v glasovanje za
predstavnika Občine Ig, v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije 2021–2027 predlaga kandidatki Alenko
Jeraj in Suzano Bratkovič Zavodnik.
Ad 3 Poziv za predloge za člana Nadzornega odbora
Alenka Jeraj je predlagala, da Komisija pozove svetniške skupine k oddaji predlogov za manjkajočega člana
Nadzornega odbora. Pri Nadzornem odboru naj se preveri, ali jim kakšen profil izobrazbe manjka oz. bi si ga
želeli. Za dopis poskrbi Občina Ig. Rok za oddajo je 14 dni, do 6. novembra.
Komisija se je strinjala s predlogom predsednice Komisije.
Seja je bila zaključena ob 20.15.
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