
 
Številka: 0600-28/2002-26 
Datum:   9. 12. 2002 
 
 

Z A P I S N I K 
1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila sklicana: 
 
• v ponedeljek 9. decembra 2002 ob 15.30 uri.  

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, 
Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je po pooblastilu Županje Mestne občine 
Ljubljana Viktorije POTOČNIK, ki je sklicala 1. sejo na podlagi 28. in 51. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana ter 9. in 11. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Janez ŽELEZNIK. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton 
COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, 
Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka 
LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor 
OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav Radovan PEJOVNIK, 
Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Danica 
SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter 
SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in 
Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se ni udeležil: dr. Milan ZVER-opr. 
 
1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.45 uri ob navzočnosti 43 
svetnikov. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Predsedujoči se je najprej zahvalil dosedanji Županji Mestne občine Ljubljana gospe Viktoriji 
POTOČNIK za izkazano čast s pooblastilom za vodenje konstitutivne seje mestnega sveta.  
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Nato je pozdravil vse navzoče in k izvolitvi čestital novi Županji Mestne občine Ljubljana 
gospe Danici SIMŠIČ ter članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Na seji so bili navzoči tudi predsednica in člani Mestne volilne komisije Mestne občine 
Ljubljana ter predstojniki oddelkov in služb mestne uprave. Navzoči so bili tudi predstavniki 
sredstev javnega obveščanja. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli  D N E V N I  R E D  KONSTITUTIVNE SEJE, ki je 
določen v 11. členu poslovnika: 
 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov 
2. a) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev v Mestni svet Mestne 

občine       
          Ljubljana dne 10. 11. 2002  
      b) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev za Župana Mestne občine       
          Ljubljana dne 10. 11. 2002 in 1. 12. 2002 

3. Imenovanje Mandatne komisije 
4. Poročilo Mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi      

županje 
5.   Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6.   Slovesna  prisega županje in njen pozdravni nagovor. 
 
 
O dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet skladno z drugim odstavkom 11. člena 
poslovnika ni razpravljal in ne odločal. 
 
 
 

AD 1. 
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH SVETNIKOV 

 
Pri prvi točki dnevnega reda je predsedujoči ugotovil število navzočih novoizvoljenih svetnic in 
svetnikov v dvorani z uporabo glasovalne naprave. 
 
Svojo navzočnost je priglasilo 41 svetnic in svetnikov. 
 
 
 

AD 2. 
A) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV V 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE  LJUBLJANA DNE 10. 11. 2002  
 

B) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA 
ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 10. 11. 2002 IN 1. 12. 2002 

 
Gradivo za 2 a) točko so svetniki prejeli s sklicem seje, gradivo za točko 2 b) točko so svetniki 
prejeli naknadno. 
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A) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV V  
     MESTNI SVET MESTNE OBČINE  LJUBLJANA DNE 10. 11. 2002  
 
Predsedujoči je predal besedo predsednici Mestne volilne komisije dr. Tjaši STROBL, ki je 
predstavila poročilo o izidu rednih volitev v mestni svet. 
 
Razpravljala sta svetnika Franc SLAK in Peter SUŠNIK, ki sta podala pripombe na delo in 
organizacijo volitev Mestne volilne komisije.  
 
Na pripombe svetnikov je odgovarjala dr. Tjaša STROBL. 
 
Po odgovorih dr. Tjaše STROBL sta z razpravo nadaljevala dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha 
JAZBINŠEK, ki je postavil vprašanje glede zapisa preferenčnih glasov v zapisnikih volilnih 
odborov. Predsednica mestne volilne komisije je predsedujočega prosila za odmor, da se lahko 
posvetuje s člani Mestne volilne komisije glede vprašanja svetnika Mihe JAZBINŠKA. Temu je 
nasprotoval svetnik Peter SUŠNIK, ki je menil, da odmor ni potreben, ker bo o tem vprašanju 
odločal mestni svet v okviru 4. točke dnevnega reda ob obravnavi poročila Mandatne komisije. 
Predsedujoči je soglašal z mnenjem svetnika Petra SUŠNIKA.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije o 
izidu rednih volitev v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002.  
 
Navzočih je bilo 41 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
B) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA 
ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 10. 11. 2002 IN 1. 12. 2002 

 
Predsedujoči je dal besedo predsednici Mestne volilne komisije dr. Tjaši STROBL, ki je 
predstavila  poročilo o izidu rednih volitev župana. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije o 
izidu rednih volitev za Župana Mestne občine Ljubljana dne 10. 11. 2002 in 1. 12. 2002. 
 
Navzočih je bilo 43 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3. 

IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE 
 

 
Na začetku je predsedujoči pojasnil, da v skladu z 12. členom poslovnika mestnega sveta, svet 
izmed navzočih svetnikov imenuje predsednika in dva člana mandatne komisije, ki jih predlaga 
predsedujoči.  
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje svoj PREDLOG SKLEPA: 
 
V Mandatno komisijo se imenujejo: 
 
1. Angela MURKO PLEŠ, predsednica, 
2. Janko MŐDERNDORFER, član in 
3. Peter SUŠNIK, član. 
 
Navzočih je bilo 43 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE, POTRDITEV MANDATOV SVETNIKOV IN 

UGOTOVITEV O IZVOLITVI ŽUPANJE 
 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli pritožbo Stranke ekoloških gibanj Slovenije in Evite 
LESKOVŠEK, pred sejo pa še izjavo novoizvoljene županje Danice SIMŠIČ o izbiri funkcije. 
Med zasedanjem pa še 45 pritožb svetnika Petra SUŠNIKA, zoper odločitve Mestne volilne 
komisije o mandatih vseh svetnic in svetnikov. 
 
Predsedujoči je ob 16.30 uri odredil pol urni odmor, da Mandatna komisija skladno z 12. členom 
poslovnika pripravi poročilo s predlogi odločitev. Odmor je predsedujoči zaradi daljšega 
zasedanja Mandatne komisije podaljšal.  
 
Mandatna komisija je pripravila poročilo s predlogi odločitev. Poročilo so prejeli vsi svetniki v 
pisni obliki, predstavila pa ga je predsednica Mandatne komisije Angela MURKO PLEŠ. 
 
Ker ni bilo razprave, je predsedujoči pred glasovanjem o predlogih odločb o pritožbah, 
svetnikom pojasnil, da jih mestni svet skladno s tretjim odstavkom 207. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku sprejme z večino glasov navzočih svetnikov. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOGE ODLOČITEV MANDATNE KOMISIJE: 
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1. PREDLOG ODLOČBE: 
 
Pritožba Stranke ekoloških gibanj Slovenije, Litostrojska 40, Ljubljana, in Evite 
Leskovšek, Ulica 28. maja 3, Ljubljana, z dne 22. 11. 2002, zoper sklep Mestne volilne 
komisije Mestne občine Ljubljana štev.: MVK-393/02 z dne 15. 11. 2002, se zavrne kot 
neutemeljena. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Odločba je bila sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG ODLOČBE: 

I. 
Pritožbe gospoda Petra SUŠNIKA z dne 9. 12. 2002 zoper odločitev Mestne volilne 
komisije, ki je ugotovila mandate vseh svetnic in svetnikov v Poročilu o izidu rednih volitev 
v Mestni svet Mestne občine Ljubljana se združijo v en postopek, ker se opirajo na isto 
oziroma podobno dejansko stanje in isto pravno podlago.  
 

II. 
Pritožbe Petra SUŠNIKA z dne 9. 12. 2002 zoper odločitev Mestne volilne komisije, ki je 
ugotovila mandate vseh svetnic in svetnikov v Poročilu o izidu rednih volitev v Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana, se zavržejo kot prepozne. 
 
Navzočih je bilo 39 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Odločba je bila sprejeta. 
 
 
3. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članicam in članom 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
 
1. ga. dr. Bojani BEOVIČ, 
2. g. Petru Jožefu BOŽIČU, 
3. g. Stanko BREZOVARJU, 
4. g. Andreju BRUČANU, 
5. g. Antonu COLARIČU, 
6. g. dr. Dragu ČEPARJU, 
7. ga. Maji ČEPIČ, 
8. g. Dominiku Savi ČERNAJKU, 
9. g. mag. Janezu DROBNIČU, 
10. ga. Stanislavi Mariji FERENČAK MARIN 
11. g. dr. Gregorju GOMIŠČKU, 
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12. g. Romanu JAKIČU, 
13. g. Mihaelu JARCU, 
14. g. Mihi JAZBINŠKU, 
15. g. Mihi KOPRIVŠKU, 
16. g. Dimitriju KOVAČIČU, 
17. g. Samu KUŠČERJU, 
18. ga. Marinki LEVIČAR, 
19. g. Borisu MAKOTERJU, 
20. g. Janku MÖDERNDORFERJU, 
21. ga. Angeli MURKO PLEŠ, 
22. g. mag. Igorju OMERZI, 
23. g. Branko OMERZUJU, 
24. g. Milošu PAVLICI, 
25. g. prof. dr. Stanislavu PEJOVNIKU 
26. g. Zvonetu PENKU, 
27. ga. Mariji Dunji PIŠKUR KOSMAČ, 
28. ga. Viktoriji POTOČNIK, 
29. ga. Cvetki SELŠEK, 
30. ga. Danici SIMŠIČ, 
31. g. Francu SLAKU, 
32. g. Slavku SLAKU, 
33. g. Janezu SODRŽNIKU, 
34. ga. Evi STRMLJAN KRESLIN, 
35. g. Petru SUŠNIKU, 
36. ga. Majdi ŠIRCA, 
37. ga. Mariji ŠTRBENC, 
38. g. prof. dr. Darku ŠTRAJNU, 
39. ga. dr. Metki TEKAVČIČ, 
40. ga. Marjeti VESEL-VALENTINČIČ, 
41. g. Janezu VRBOŠKU, 
42. g. Jožetu ZAGOŽNU, 
43. g. dr. Milanu ZVERU, 
44. g. Janezu ŽAGARJU in 
45. g. Janezu ŽELEZNIKU. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi Poročila o izidu rednih volitev Župana 
Mestne občine Ljubljana 10. novembra 2002 in 1. decembra 2002, štev. 525-MVK/02 z dne 
4. 12. 2002, in Potrdila o izvolitvi za Županjo Mestne občine Ljubljana, štev. MVK-524/02 z 
dne 4. 12. 2002, ugotavlja, da je za Županjo Mestne občine Ljubljana izvoljena gospa 
Danica SIMŠIČ. 
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Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Gospe Danici SIMŠIČ preneha mandat članice Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na 
podlagi njene izjave z dne 9. 12. 2002, ker je bila na rednih volitvah dne 1. 12. 2002 
izvoljena za Županjo Mestne občine Ljubljana, in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo 
članice mestnega sveta. 
 
Mandat preneha s sprejetjem tega ugotovitvenega sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli dopis Kadrovske službe Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve o kandidaturah za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, ki so jih politične stranke in liste, zastopane v mestnem svetu, vložile na poziv 
županje do 4. 12. 2002, pred sejo pa so svetniki prejeli še obvestilo Kadrovske službe o umiku 
predloga kandidature ZLSD za predsednika komisije in predlog kandidature Liste za čisto pitno 
vodo za člana komisije. 
 
Predsedujoči je svetnike seznanil z 2. in 4. členom Odloka o stalnih komisijah Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, po katerem štiri politične stranke z največjim številom mandatov v 
mestnem svetu predlagajo v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po enega 
člana, preostale stranke oziroma liste pa skupaj predlagajo tri člane, tako da za posameznega 
člana predlagajo enega ali več kandidatov. 
 
Za predsednika in člane komisije so kandidirali: 
 
- ZA PREDSEDNIKA KOMISIJE: 
 
1. Slavko SLAK - predlagatelj LDS 
2. dr. Gregor GOMIŠČEK - predlagatelj SDS 
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- ZA ČLANE KOMISIJE: 
- štiri politične stranke z največjim številom mandatov v mestnem svetu: 
 
1. Slavko SLAK - predlagatelj LDS 
2. Stanko BREZOVAR - predlagatelj ZLSD 
3. dr. Gregor GOMIŠČEK - predlagatelj SDS 
4. Franc SLAK - predlagatelj NSi 
 
- preostale stranke in liste: 
 
5. Branko OMERZU - predlagatelj DeSUS 
6. Janez SODRŽNIK - predlagatelj Ljubljana, moje mesto 
7. Janez ŽAGAR - predlagatelj SLS 
8. Dominik Sava ČERNJAK - predlagatelj SMS 
9. Miha JAZBINŠEK - predlagatelj Zeleni Slovenije 
10. Mihael JARC -predlagatelj Lista za čisto pitno vodo. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da v primeru, ko je več kandidatov za isto funkcijo, mestni svet skladno 
s 156. členom poslovnika opravi javno posamično glasovanje, če se ne odloči za tajno 
glasovanje.  
 
Razpravljal je svetnik Janez SODRŽNIK, ki je predlagal, da se za kandidate, ki jih predlagajo 
štiri največje stranke, glasuje javno, za ostale tri kandidate, ki jih predlagajo ostale stranke in 
liste, zastopane v mestnem svetu, pa glasuje tajno. Svetnik Janez SODRŽNIK je predlog 
umaknil in sprejel predlog predsedujočega, ki je predlagal, da se poenostavi postopek glasovanja, 
tako da se o vseh kandidatih glasuje tajno. Predsedujoči je dal svoj predlog na glasovanje.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet o vseh kandidatih glasuje tajno. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po opravljenem tajnem glasovanju je svetnik Branko OMERZU postopkovno razpravljal in 
predlagal, da se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.  
 
Nato je predsedujoči pojasnil, da se skladno s prvim odstavkom 156. člena poslovnika mestnega 
sveta, ko svet glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, glasovanje izvede po abecednem vrstnem 
redu, pri čemer se prva črka opravi z žrebom. Žreb opravi Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Ker ta komisija še ni bila ustanovljena, je predsedujoči k žrebu pozval 
predsednico Mandatne komisije Angelo MURKO PLEŠ, ki je izžrebala črko »V«.  
 
Glasovanje je skladno s 83. členom poslovnika mestnega sveta vodila tričlanska komisija, zato je 
predsedujoči dal na glasovanje predlog  sklepa o imenovanju tričlanske komisije: 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
V Glasovalno komisijo za imenovanje predsednika in članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo: 
 
1. Stanislava Marija FERENČAK MARIN, predsednica, 
2. Boris MAKOTER, član in 
3. Peter SUŠNIK, član. 
 
Navzočih je bilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je najprej pojasnil postopek tajnega glasovanja. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Peter BOŽIČ, ki je predlagal, da naj glasovalni lističi 
vsebujejo navodila za glasovanje. Predsedujoči mu je pojasnil, da glasovalni lističi vsebujejo 
navodilo za glasovanje. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor, da je Glasovalna komisija prevzela glasovnice o 
imenovanju predsednika komisije, pregledala glasovalni prostor ter pregledala in zapečatila 
glasovalno skrinjico.  
 
Tajno glasovanje se je pričelo ob 18.45 uri v Klubu 15, ko je predsedujoči začel z razdelitvijo 
glasovnic po abecednem vrstnem redu. Vsakdo je prejel glasovnico za tajno glasovanje o 
imenovanju predsednika komisije izmed predlaganih kandidatov. 
 
Po glasovanju ob 19.00 uri je predsedujoči odredil odmor, da je Glasovalna komisija v Klubu 15 
pripravila poročilo o tajnem glasovanju.  
 
Po odmoru ob 19.05 je predsednica glasovalne komisije Stanka Marija FERENČAK MARIN 
predstavila poročilo o tajnem glasovanju.  
 
Na podlagi razdeljenih glasovnic je glasovalna komisija ugotovila, da je bilo razdeljenih 40 
glasovnic. 
 
Oddanih je bilo 40 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 40 glasovnic. 
Neveljavnih je bilo 0 glasovnic. 
 
Kandidata za predsednika komisije sta prejela naslednje število glasov: 
 
1. dr. Gregor GOMIŠČEK 16 glasov 
2. Slavko SLAK                    24 glasov. 
 
Glasovalna komisije je na podlagi rezultatov ugotovila, da je za predsednika Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovan: 
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Slavko SLAK. 
 
Po imenovanju predsednika komisije, so svetniki opravili še tajno glasovanje o imenovanju 
članov komisije.  
 
Predsedujoči je svetnikom dal navodila za glasovanje, po katerih lahko svetnik glasuje za največ 
tri kandidate na obeh glasovnicah, in opozoril, da bodo drugače izpolnjene glasovnice 
neveljavne.  
 
Tajno glasovanje se je pričelo ob 19.10 uri v Klubu 15, ko je predsedujoči začel z razdelitvijo 
glasovnic po abecednem vrstnem redu. Svetniki so prejel dve glasovnici, eno o imenovanju treh 
članov, ki jih predlagajo politične stranke z večjim številom mandatov in drugo o imenovanju 
treh članov izmed kandidatov, ki jih predlagajo preostale politične stranke in liste.  
 
Po glasovanju ob 19.20 uri je predsedujoči odredil odmor, da je Glasovalna komisija v Klubu 15 
pripravila poročilo o tajnem glasovanju.  
 
Po odmoru ob 19.30 uri je predsednica Glasovalne komisije Stanka Marija FERENČAK MARIN 
predstavila poročilo o tajnem glasovanju.  
 
- Poročilo o tajnem glasovanju za člane komisije na predlog štirih političnih strank z 

večjim številom mandatov v mestnem svetu je bilo naslednje: 
 
Na podlagi razdeljenih glasovnic je Glasovalna komisija ugotovila, da je bilo razdeljenih 40 
glasovnic. 
 
Oddanih je bilo  40 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 39 glasovnic. 
Neveljavna je bila 1 glasovnica. 
 
Kandidati za člane komisije na predlog političnih strank z večjim številom mandatov v 
mestnem svetu so prejeli naslednje število glasov: 
 
Stanko BREZOVAR          32 glasov 
dr. Gregor GOMIŠČEK    38 glasov 
Franc SLAK                        39 glasov. 
 
Glasovalna komisije je na podlagi rezultatov ugotovila, da so na predlog političnih strank z 
večjim številom mandatov za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
imenovani:  
 
Stanko BREZOVAR,  
dr. Gregor GOMIŠČEK in  
Franc SLAK. 
 
- Poročilo o tajnem glasovanju za člane komisije na predlog preostalih političnih strank 

in list je bilo naslednje: 
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Na podlagi razdeljenih glasovnic je Glasovalna komisija ugotovila, da je bilo razdeljenih 40 
glasovnic. 
 
Oddanih je bilo 40 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 40 glasovnic. 
Neveljavnih je bilo 0 glasovnic. 
 
Kandidati za člane komisije na predlog preostalih političnih strank in list so prejeli 
naslednje število glasov: 
 
1. Janez ŽAGAR                     35 glasov 
2. Dominik S. ČERNJAK       24 glasov 
3. Mihael JARC                         4 glasove 
4. Miha JAZBINŠEK                4 glasove 
5. Branko OMERZU               25 glasov 
6. Janez SODRŽNIK               16 glasov. 
 
Glasovalna komisija je na podlagi rezultatov ugotovila, da so na predlog preostalih političnih 
strank in list za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenovani:  
 
Janez ŽAGAR,  
Dominik S. ČERNJAK in  
Branko OMERZU. 
 
Predsedujoči je na podlagi drugega odstavka 86. člena poslovnika objavil končni izid tajnega 
glasovanja. Za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so 
bili imenovani: 
 
1. Slavko SLAK, predsednik 
 
2. Stanko BREZOVAR, član 
 
3. dr. Gregor GOMIŠČEK, član 
 
4. Franc SLAK, član 
 
5. Janez ŽAGAR, član 
 
6. Dominik Sava ČERNJAK, član in 
 
7. Branko OMERZU, član. 
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AD 6. 
SLOVESNA PRISEGA ŽUPANJE IN NJEN POZDRAVNI NAGOVOR 

 
Na začetku je predsedujoči povabil dosedanjo Županjo Mestne občine Ljubljana Viktorijo 
POTOČNIK k slovesni predaji županske verige novoizvoljeni Županji Mestne občine 
Ljubljana Danici SIMŠIČ.  
 
Dosedanja županja Viktorija POTOČNIK je ob predaji županske verige in zaključku njenega 
mandata nagovorila novoizvoljeno županjo in ji čestitala, dosedanjemu podžupanu, svetnikom in 
svetnicam ter ostalim navzočim pa se je zahvalila za sodelovanje.  
 
Po predaji županske verige je z besedilom, zapisanim v 15. členu poslovnika mestnega sveta, 
slovesno prisegla novoizvoljena županja Danica SIMŠIČ:  
 
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljala vestno in odgovorno. Spoštovala pravni red 
Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana. Z vsemi močmi bom delovala za blaginjo 
Mestne občine Ljubljana njenih meščank in meščank.« 
 
Slovesno prisego je novoizvoljena županja tudi podpisala. 
 
Po prisegi so z balkona Velike sejne dvorane zaigrali Mestni piskači, takoj zatem je 
novoizvoljena županja navzoče nagovorila z naslednjim pozdravnim nagovorom: 
 
»Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, 
gospe in gospodje, 
spoštovani vsi navzoči! 
 
Najprej velja iskrena čestitka vsem vam – spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, ki so vas 
Ljubljančanke in Ljubljančani izvolili v mestni svet in vam tako izrekli svoje zaupanje za 
prihodnja štiri leta. 
 
In seveda iskrena zahvala vsem tistim, ki so svoj glas zaupali meni in mi kot županji Ljubljane 
poverili pomembno in nadvse odgovorno nalogo, da skupaj z vami in drugimi sodelavkami in 
sodelavci v Mestni upravi, prihodnja štiri leta vodim prestolnico Slovenije. 
 
Nekateri se med seboj poznamo že iz minulega mandata – z drugimi se bomo kmalu bolj spoznali 
– zato vemo, da je Ljubljana v minulem desetletju in tudi v preteklih nekaj letih doživela 
pomemben razvoj.  
 
Seveda pa je kar nekaj nalog ostalo nedokončanih – razlogi za to  so različni, vsekakor pa 
življenje ni vezano zgolj na mandate, ne da se ga preprosto uokviriti v datume od enih volitev do 
drugih  – projekti morajo teči naprej, prav tako razvoj mesta in skrb za dobrobit Ljubljančank in 
Ljubljančanov. 
 
Želim, da bi čez štiri leta, ko se bomo ozrli nazaj lahko rekli – pa smo le storili marsikaj 
dobrega! Seveda pri tem ne mislim le na tiste svetnice in svetnike, s katerimi želim vzpostaviti 
levosredinsko koalicijo, marveč prav vsakega med nami. Vsakemu je bilo podeljeno zaupanje 
zadostnega števila ljudi, da zdaj skupaj prevzemamo odgovornost za napredek in razvoj 
Ljubljane. Želim, da bi z vsemi svetniškimi skupinami, pa tudi s svetniki različnih list vzpostavila 
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dobro sodelovanje, da bi skupaj izpeljali tudi kakšen projekt in da bi bile svetnice in svetniki še 
bolj kot doslej vključeni tudi v sam postopek priprave posameznih tem, ki bodo obravnavane tu, v 
mestnem svetu. Prav tako pa želim, da bi se vzpostavilo sodelovanje posebno z novoizvoljenimi 
svetnicami in svetniki v četrtnih skupnostih, saj prav oni najbolj poznajo potrebe in probleme 
svojega okolja. 
 
Vem, da so želje eno, realnost pa drugo. Zavedam se tudi, da vse še zdaleč ne bo teklo gladko, pa 
vendar verjamem, da bomo z medsebojno strpnostjo, spoštovanjem drug drugega in s pomočjo 
tako stroke kot tudi meščank in meščanov, vendarle večinsko sprejemali odločitve, ki ne bodo 
izključujoče. 
 
Želim, da Ljubljana ostane samozavestna prestolnica tudi ob vstopu Slovenije v veliko družino 
držav, združenih v Evropski uniji in upam, da bomo znali izzive tega dejanja dobro izkoristiti in 
dati Ljubljani nov zagon. 
 
Mestu želim dati nekaj več socialdemokratskih vrednot, vzbuditi nekoliko več socialne 
občutljivosti, občutljivosti do okolja v katerem živimo, predvsem pa neposrednega sodelovanja z 
Ljubljančankami in Ljubljančani. 
 
Resda je prijetneje poslušati pohvale kot sprejemati kritike, a če zares želimo mestu razvoj in 
napredek moramo biti občutljivi predvsem za tiste misli, ki nas ne bodo zgolj gladile, ampak nas 
v iskanju napredka opozarjale tudi na napake. 
 
Slovenija in z njo Ljubljana bo leta 2004 postala enakopravna članica Evropske unije in tedaj bo 
minilo tudi natanko pol tisočletja od tedaj, ko je bilo v zgodovino vklesano ime in priimek prvega 
ljubljanskega župana. Veliko jih je sledilo, vsak ima kaj dobrega pokazati. Prav tako kot tudi 
spoštovana dosedanja županja gospa Viktorija Potočnik, ki se ji želim zahvaliti z željo, da se 
bom, ko se bo njenemu imenu, vklesanemu na županski plošči, pridružilo tudi moje, vsaj s toliko 
zadovoljstva in ponosa kot ona danes, tedaj tudi jaz ozrla na skupaj prehojeno pot.« 
 
Po pozdravnem nagovoru je novoizvoljena županja Danica SIMŠIČ izročila šopek cvetja 
dosedanji županji Viktoriji POTOČNIK, zasedla mesto predsedujočega ter ob 19.45 uri končala 
1. sejo Mestnega sveta, vse navzoče pa povabila na sprejem v rdečo dvorano. 
 
 
 
Direktorica Mestne uprave  Predsedujoči Mestnemu svetu 
  Mestne občine Ljubljana Mestne občine Ljubljana 
     Amalija ŠIFTAR  Janez ŽELEZNIK 
 
 
 
 
 ŽUPANJA 
 Mestne občine Ljubljana 
 Danica SIMŠIČ 
 
 


