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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 
 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 306 10-10 ,   306-12-14    
 
 
 

 
Številka: 032-261/2006-6 
Datum  : 16. 11. 2006 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS  1. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA,  
 
ki je potekala v četrtek, 16. novembra 2006, s pričetkom ob 15. 30 uri v Veliki sejni 
dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestna hiša, Mestni trg 1, v Ljubljani.  
 
 
G.  PETER JOŽEF BOŽIČ 
S podpisom na listi navzočnosti, je svojo navzočnost na 1. seji Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, priglasilo 39 svetnic in svetnikov. 
Svojo odsotnost so opravičili: Gregor Tomc. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Dovolite mi, da vse lepo pozdravim in vam čestitam k izvolitvi za članice in člane Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana. In za župana Mestne občine Ljubljana. Lepo pozdravljam tudi 
predsednico in člane Mestne volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki so tudi navzoči na 
seji.  
 
Županja je na podlagi 28.  in 52. člena Statuta Mestne občine Ljubljana ter 9.  in 11. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicala 1. sejo novoizvoljenega 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z naslednjim  
 
DNEVNIM REDOM: 
 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov 
2. a. 

Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana, dne 22. 10. 2006 

            b. 
            Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Mestne občine 
            Ljubljana, dne 22. 10. 2006 

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

izvolitvi župana 
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5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor 

 
 
O dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet, skladno z 2. odstavkom 11. člena poslovnika, 
ne razpravlja in ne odloča, zato prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Torej, 1. točka. 
 
AD 1. 
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH SVENTIKOV 
 
Ugotavljamo navzočnost novoizvoljenih svetnic in svetnikov v dvorani. Prosim, da s 
pritiskom na tipko »N«, priglasite svojo navzočnost. 
 
Zaključujem glasovanje. 
V… navzočih je 41 svetnikov. 
Torej smo sklepčni. 
 
Prehajamo na naslednjo, 2. točko dnevnega reda. 
 
AD 2. 
a. 
POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV 
SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA, DNE 22. 10. 2006. 
b. 
POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU RENDIH VOLITEV ZA 
ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, DNE 22. 10. 2006 
 
Gradivo za to točko smo prejeli s sklicem seje. 
Prehajamo najprej na točko  
 
AD 2.  a. 
POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV 
SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA, DNE 22. 10. 2006. 
 
Prosim predsednico Mestne volilne komisije, gospo Bredo Razdevšek, da poda poročilo o 
izidu rednih volitev svetnikov v mestni svet. 
Odpiram… ja… 
 
 
GA. BREDA RAZDEVŠEK 
Hvala za besedo. Spoštovani predsedujoči, gospa Danica Simšič in gospod Zoran Janković, 
mestni svetnice in svetniki, ostali navzoči, lepo pozdravljeni. 
Dovolite mi, da vam tudi jaz v svojem imenu in v imenu članic in članov Mestne volilne 
komisije čestitam k izvolitvi za članice in člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in za 
župana Mestne občine Ljubljana.  
Mestna volilna komisija, je na 26. seji, dne 26. 10. 2006, na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov ter glasovanja po pošti, ugotovila naslednje. V Mestni občini Ljubljana je imelo 
pravico voliti 224 079 volivk in volivcev. Glasovalo je 131 823 volivk in volivcev. Vseh 
oddanih glasovnic je bilo 131 816. Hvala… Ker so bile nekatere glasovnice prazne oziroma iz 
njih ni bilo mogoče razbrati volje volivca oziroma volivke, je mestna volilna komisija 
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ugotovila, da je bilo skupaj oddanih 4343 neveljavnih glasovnic. Oddanih je bilo torej 127382 
veljavnih glasovnic.  Posamezne liste po vrstnem redu, kot so bile navedene na glasovnicah, 
so prejele naslednje število glasov: 
Rad imam Ljubljano 1328 glasov. DeSuS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 2566 
glasov. Stranka slovenskega naroda 319 glasov. Zveza neodvisnih Slovenije 1179 glasov. 
Naprej Slovenija 232 glasov. SDA- ko Ljubljana 1078 glasov. Krščansko socialna unija KSU, 
Krščanski socialisti 705 glasov. Socialna liberalna stranka 378 glasov. Za raznoliko Ljubljano 
366 glasov. Socialni demokrati 10934 glasov. Zeleni Slovenije 3176 glasov. SEK, Stranka 
ekoloških gibanj Slovenije 526 glasov. Progresivna stranka 144 glasov. Ljubljana, moje mesto 
1757 glasov. Demokratska stranka Slovenije 697 glasov. Lista Zorana Jankovića 52702. Lista 
za čisto pitno vodo 2352. Slovenska demokratska stranka, SDS 18240 glasov. Lista za šport 
1079 glasov. Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka 5390 glasov. Aktivna Slovenija 
1019.  In Stranka mladih Slovenije 1535 glasov. Narodna stranka dela 137 glasov. EU 
demokrati Slovenije 1175 glasov. Glas žensk Slovenije 1490 glasov. SLS, Slovenska ljudska 
stranka 1997 glasov. Gibanje za pravičnost in razvoj 1009. LDS, Liberalna demokracija 
Slovenije 11187 glasov. Slovenska nacionalna stranka 2085 glasov. In Krščanski socialisti, 
družbeno gibanje 200 glasov. 
Mestna volilna komisija je na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je 
sedanje število mandatov v mestnem svetu naslednje. 
Lista Zorana Jankovića 23 mandatov. Slovenska demokratska stranka, SDS 8 mandatov. LDS, 
Liberalna demokracija Slovenije 5 mandatov. Socialni demokrati, SD 4 mandate. NSI, Nova 
Slovenija, Krščanska ljudska stranka 2 mandata. DeSuS, Demokratična stranka upokojencev 1 
mandat. Zeleni Slovenije prav tako 1 mandat. In Lista za čisto pitno vodo 1 mandat. 
Mestna volilna komisija je pregledala tudi preferenčne glasove in ugotovila, da nihče od 
kandidatov in kandidatk ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov, za dodelitev mandata 
na podlagi preferenčnih glasov. V skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah, se mandati 
dodelijo kandidatom in kandidatkam, po vrstnem redu, kot so bili določeni na listah 
kandidatov in kandidatk. Preferenčni glasovi pa so razvidni z gradiva, ki ste ga prejeli za sejo.  
V mestnem svetu je torej 45 svetnic in svetnikov. In sicer: 
Lista Zorana Jankovića: 
Gospod Zoran Janković, gospa Jadranka Dakić, gospod Aleš Čerin, gospod prof. Janez 
Koželj, gospa dr. Marta Bon, gospod Janko Möderndorfer, gospod Roman Jakič, gospa Marija 
Dunja Piškur Kosmač, gospod Bogomir Gorenšek, gospod prof. dr. Andrej Rus, gospa Eva 
Strmljan Kreslin, gospod Sašo Rink, gospa dr. Milena Miljeva Blažič, gospod Bojan Albreht, 
gospod Peter Jožef Božič, gospa Nives Cesar, gospod Peter Vilfan, gospod Marko Bokal, 
gospa Maša Kociper, gospod prof. dr. Gregor Tomc, gospod Mitja Meršol, gospa Mojca 
Kavtičnik in gospa Bruna Antauer.  
Slovenska demokratska stranka, SDS: 
Je gospod Dimitrij Kovačič, gospod Peter Sušnik, gospa doc. dr. Bojana Beović, gospod doc. 
dr. Gregor Gomišček, gospod Boštjan Cizelj, gospa Anja Bah Žibert, gospod Janez Moškrič 
in gospod Roman Kolar. 
LDS, Liberalna demokracija Slovenije: 
Gospod dr. Jožef Kunič, gospod dr. Slavko Ziherl, gospa Marjeta Vesel Valentinčič, gospod 
Slavko Slak, gospod mag. Janez Kopač. 
Socialni demokrati, SD: 
Gospa prof. dr. Metka Tekavčič, gospod Gregor Istenič, gospa Danica Simšič in gospod Miloš 
Pavlica. 
NSi, Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka: 
Gospa Mojca Kucler Dolinar in gospod Franc Slak. 
Zeleni Slovenije: 
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Gospod Miha Jazbinšek. 
DeSuS, Demokratična stranka upokojencev: 
Gospod Aleš Kardelj. 
Lista za čisto pitno vodo:  
Pa gospod Mihael Jarc. 
 
Mestna volilna komisija je poročilo o izidu volitev, ki ste ga prejeli v gradivu za sejo, poslala 
županji Danici Simšič, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Objavljeno pa je bilo tudi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, številka 115/06 in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.  
 
Predlagam, da sprejmete sklep, da se je Mestni svet Mestne občine Ljubljana seznanil s 
Poročilom Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov in svetnic v Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana. Hvala. 
 
 
G. PETER  JOŽEF BOŽIČ 
Odpiram razpravo. …Če ne bo nihče razpravljal, gremo h glasovanju.  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// (gospod Miha Jazbinšek?... 
 
 
Kaj pravi? 
 
 
G. MATJAŽ BREGAR 
Da bi mu glasovalno napravo usposobili. 
 
 
… /// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
G. MIHA JAZBINŠEK 
… /// nerazumljivo…/// … ampak, za danes hvala lepa, naprava … a, ja, pardon. Tole deluje. 
No, zdaj pa še napravo bi prosil. Drugač pa brez mene, no, saj je v redu…  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
No, … Ja, gospod svetnik, Miha Jazbinšek, tam mate prostor na svojem sedežu, pa se ke 
usedite, ne? Razen, če mislite… kako je enkrat Bučar rekel, ne? Da afne guncate, ne?  
 
 
G. MIHA JAZBINŠEK 
Sej te besede sem vam hotel položit v usta, ne? 
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G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Lahko zdaj nadaljujem? Odpiram razpravo. A, ja, že… Torej, ker razen tega, ma še kdo 
kakšno razpravo? Ki bi bila res razprava? Nobeden. Ugotavljamo, ugotavljam, da razprave ni 
bilo, zato prehajamo h glasovanju. 
 
Navzočih je.. najprej bomo glasovali o navzočnosti. Ja, … 
Zaključujem glasovanje. 
Navzočih je 40 svetnikov. 
 
Prehajamo, prehajamo h glasovanju. 
Glasovanje poteka. 
Glasovanje je končano. 
ZA je glasovalo 41 svetnikov. 
PROTI NIHČE. 
Sklep je sprejet. 
 
Prehajamo na 2. točko. …  
 
AD 1. b. 
POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA 
ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, DNE 22. 10. 2006 
 
Prosim predsednico Mestne volilne komisije gospo Bredo Razdevšek, da poda Poročilo o 
izidu rednih volitev za župana. 
 
 
GA. BREDA RAZDEVŠEK 
Še enkrat hvala za besedo. V Mestni občini Ljubljana je imelo pravico voliti županjo, župana, 
224079 volivk in volivcev. Glasovalo je 131929 volivk in volivcev. Vseh oddanih glasovnic 
je bilo 131875. Tudi v tem primeru so bile nekatere glasovnice prazne oziroma iz njih ni bilo 
mogoče razbrati volje volivke oziroma volivca. Zato je Mestna volilna komisija ugotovila, da 
je bilo skupaj oddanih 1297 neveljavnih glasovnic. Oddanih je bilo torej 130578 veljavnih 
glasovnic.  
Posamezne kandidatke in kandidati za županjo oziroma za župana, so prejeli naslednje število 
glasov: 
Mag. Janez Sodržnik 900 glasov. Blaž Svetek 105 glasov. Jožef Jarh 269 glasov. Zoran 
Janković 82251 glasov. Miha Jazbinšek 2835 glasov. Mihael Jarc 1006 glasov. Dr. France 
Arhar 27225 glasov. Luka Novak 1512 glasov. Zoran Dernovšek 357 glasov. Dr. Marjan 
Rekar 725 glasov. Karel Lipič 209 glasov. Marko Mitja Feguš 81 glasov. Franci Slak 390 
glasov. Franček Rudolf 334 glasov. Dr. Jožef Kunič 2218 glasov. In Danica Simšič 10061 
glasov.  
 
V skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah, je Mestna volilna komisija ugotovila, da 
je bil za župana Mestne občine Ljubljana, izvoljen gospod Zoran Janković, ki je na volitvah 
dne 22. 10. 2006, prejel večino veljavnih glasov volivk in volivcev. Hvala.  
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G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Odpiram razpravo. Ker razprave ni, prehajam k  
 
PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, se je seznanil s Poročilom Mestne volilne komisije 
o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana, dne 22. 10. 2006. 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Zaključujem… navzočih je 42 svetnic in svetnikov. 
 
Prehajamo h glasovanju. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje poteka. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA, ZA  je glasovalo 41. 
NIHČE PROTI. 
Sklep je sprejet. 
 
 
Prehajamo k 2. točki dnevnega reda… A, ja, pardon… k 3. točki. 
AD 3. 
IMENOVANJE MANDATNE KOMISIJE 
 
V skladu z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta, svet izmed navzočih svetnikov imenuje 
predsednika in dva člana mandatne komisije. 
Predsednika in člana komisije predlaga predsedujoči. Lahko pa tudi vsak svetnik. Svet glasuje 
najprej o predlogu predsedujočega. Če ta ni izglasovan, pa o predlogih svetnikov po vrstnem 
redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani predsednik in člani komisije.  
Pred sejo ste, v skladu z navedenim določilom Poslovnika Mestnega sveta, prejeli Predlog 
predsedujočega svetu. Predlagam, da najprej razpravljamo in glasujemo o mojem predlogu. 
Če ta ne bo sprejet, pa bomo nadaljevali z zbiranjem predlogov svetnikov. 
Odpiram razpravo. 
Če ni razpravljavca, potem dajem na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA: 
V Mandatno komisijo se imenujejo: Janko Möderndorfer, predsednik. Dr. Marta Bon, 
članica. In doc. dr. Gregor Gomišček, član. 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Navzočih je 40 svetnic in 40  svetnikov. 
 
Prehajamo h glasovanju. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje poteka.  
Glasovanje je končano. 
ZA je glasovalo 42 svetnic in svetnikov.  
In NIHČE PROTI. 
Sklep je sprejet. 
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Preidemo k 4. točki dnevnega reda. 
AD 4. 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE, POTRDITEV MANDATOV SVETNIKOV IN 
UGOTOVITEV O IZVOLITVI ŽUPANA 
 
Prosim Mandatno komisijo, da skladno z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta, na podlagi 
Poročila Mestne volilne komisije, potrdi o izvolitvi in izjave gospoda Zorana Jankovića, o 
izbiri funkcije, pripravi poročilo, s predlogi odločitev. 
Odrejam 20 minutni odmor, za pripravo poročila Mandatne komisije, s predlogi odločitev. In 
sicer, 20 minut, to je do dvajset čez četrto uro. Čez šestnajsto uro. Odmor.  
Prosim predsednika mandatne komisije, gospoda Janka Möderndorferja…, da skliče komisijo.   
 
 
------------------------o  d  m  o  r 
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Spoštovane svetnice in svetniki, prosim, da posedete in da nadaljujemo današnjo sejo. 
Poročilo, točka 4., Poročilo Mandatne komisije, potrditev mandatov svetnic in svetnikov in 
ugotovitev o izvolitvi župana. 
Prosim Mandatno komisijo, da skladno z 12. členom… ja, prosim predsednika Mandatne 
komisije, gospoda Janka Möderndorferja, da poda poročilo komisije.  
 
 
G. JANKO MÖDERNDPRFER 
Spoštovani. Mandatna komisija, v sestavi Janko Möderndorfer, predsednik. Dr. Marta Bon, 
članica. Doc. dr. Gregor Gomišček, član. Se je sestala dne 16. 11. 2006, ob, pred parimi 
minutami, v Banketni dvorani, na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. In skladno z 12. 
členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, seveda sprejela naslednje stvari. 
Poročila, to je Poročilo Mestne volilne komisije Mestne občine Ljubljana, o izidu rednih 
volitev svetnikov  v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ki so bile 22. oktobra 2006. 
Poročilo o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana, 22. oktobra 2006. Potem 
seveda tudi, na podlagi – potrdilo o izvolitvi za članico in člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana. In pa seveda potrdilo o izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana. Ter 
izjave gospoda Zorana Jankovića o izbiri funkcije, z dne 15. 11. 2006. 
In zato predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem naslednje predloge 
oziroma odločitve: 
Predlog Ugotovitvenega sveta se glasi: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, potrdi mandate naslednjim članicam in članom 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
Če se z mano strinjate, ker je predsednica občinske volilne komisije že prebrala in navedla vse 
svetnice in svetnike. Gre za petinštirideset imen. In seveda v predlogu, na mizah, jih imate tud 
navedene. Da jih ne ponavljam. To je prvi del.  
In naslednji 
Predlog Ugotovitvenega sklepa, je: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, na podlagi Poročila o izidu rednih volitev za 
župana Mestne občine Ljubljana, 22. oktobra 2006. Številka 041  in tako naprej. Imate v 
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samem gradivu, z dne 27. 10. 2006.  In Potrdilo o izvolitvi za župana Mestne občine 
Ljubljana, 27. 10. 2006 – ugotavlja, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen 
gospod Zoran Janković. 
In seveda še naslednji  
Predlog ugotovitveni:  
To pa je, da gospodu Zoranu Jankoviću preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, na podlagi njegove izjave, ki jo imate prav tako na klopeh. Ki je bil na 
rednih volitvah dne 22. oktobra 2006, izvoljen za župana Mestne občine Ljubljana. In, 
ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta, mandat preneha s 
sprejemom tega ugotovitvenega sklepa.  
 
Zato predlagam mestnemu svetu, da vse tri ugotovitvene sklepe, po tem vrstnem redu, kot 
sem jih predlagal, tudi sprejme. Hvala lepa.  
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Odpiram… odpiram razpravo. Ker ni razprave. Ja? Razpravlja mestni svetnik Miha Jazbinšek. 
 
 
G. MIHA JAZBINŠEK 
Jaz bi vse kolege pozdravil. Čestital sem že itak. Povem, da ugotavljam, da je to izrazito 
kompetenten mestni svet. Iz naslova, kakor gledam reference. In izobrazbene in druge. In 
upam, da ne bo žrtev, ta mesni svet, v nadaljevanju, kakšnih aparatčikov, zatečenih v tem 
mestnem svetu, ki bi si vzel več, kot jim gre. Hvala lepa. 
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Hvala lepa. Ma še kdo razpravo? Ugotavljam, da je razprava končana. 
 
Zato prehajamo h glasovanju. 
Na glasovanje dajem naslednje predloge odločitev mandatne komisije: 
1. 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članicam in članom 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
1.   Bojanu Albrehtu 
2.   Bruni Antauer 
3.   Anji Bah Žibert  
4.   Prof. dr. Bojani Beović 
5.   Dr. Mileni Milevi Blažič 
6.   Marku Bokalu 
7.   Dr. Marti Bon 
8.   Petru Jožefu Božiču 
9.   Nives Cesar 
10. Boštjanu Cizlju 
11. Alešu Čerinu 
12. Jadranki Dakić 
13. Doc. dr. Gregorju Gomiščku 
14. Bogomirju Gorenšku 
15. Gregorju Isteniču 
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16. Romanu Jakiču 
17. Zoranu Jankoviću 
18. Mihaelu Jarcu 
19. Mihi Jazbinšku 
20. Alešu Kardelju 
21. Mojci Kavtičnik 
22. Maši Kociper 
23. Romanu Kolarju 
24. Mag. Janezu Kopaču 
25. Dimitriju Kovačiču 
26. Prof. Janezu Koželju 
27. Mojci Kucler Dolinar 
28. Dr. Jožefu Kuniču 
29. Mitji Meršolu 
30. Janku Möderndorferju 
31. Janezu Moškriču 
32. Milošu Pavlici 
33. Mariji Dunji Piškur Kosmač 
34. Saši Rinku 
35. Prof. dr. Andreju Rusu 
36. Danici Simšič 
37. Francu Slaku 
38. Slavku Slaku 
39. Evi Strmljan Kreslin 
40. Petru Sušniku 
41. Prof. dr. Metki Tekavčič 
42. Prof. dr. Gregorju Tomcu 
43. Marjeti Vesel Valentinčič 
44. Petru Vilfanu 
45. Dr. Slavku Ziherlu 
 
Ugotavljam navzočnost. 
Navzočih je 43 svetnic in svetnikov. 
 
Prehajamo h glasovanju. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje poteka. 
Glasovanje je končano. 
ZA je glasovalo 42 svetnic in svetnikov. 
PROTI NIHČE. 
Sklep je sprejet. 
 
2. 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, na podlagi Poročila o izidu rednih  volitev za 
župana Mestne občine Ljubljana, 22. oktobra 2006, številka 041-354/2006 – 1, z dne 27. 
10. 2006  in Potrdila o izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana, številka 041- 347/06 
– 1, z dne 27. 10. 2006, ugotavlja, da je za župana Mestne občine Ljubljana, izvoljen 
Zoran Janković. 
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…ploskanje iz dvorane… 
 
Hvala lepa. 
Ugotavljamo navzočnost. 
Navzočih je 41 svetnikov. 
 
Prehajamo h glasovanju. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje poteka. 
Glasovanje je končano. 
ZA je glasovalo 41 svetnic in svetnikov. 
PROTI NIHČE. 
Sklep je sprejet. 
 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
Zoranu Jankoviću preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na 
podlagi njegove izjave z dne 15. 11. 2006. Ker je bil na rednih volitvah dne 22. 10. 2006 
izvoljen za župana Mestne občine Ljubljana, in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo 
člana mestnega sveta. Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa.  
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Navzočih je 40 svetnic in svetnikov. 
 
Prehajamo h glasovanju. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje poteka. 
Zaključujem glasovanje. 
ZA je glasovalo 39 svetnic in svetnikov. 
Sklep je sprejet. 
 
Pete točka. 
AD 5. 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA 
 
Po sklicu seje smo prejeli dopis Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o 
kandidaturah za predsednika in člane te komisije, ki so jih vložile politične stranke in liste. 
Zastopane v mestnem svetu. Na podlagi 4. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, se sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v 
njih praviloma določijo, upoštevaje izid v mestni svet.  
Pred sejo smo prejeli predloge kandidatur za predsednika in člane Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
Za predsednika komisije kandidira gospod 

1. Aleš Čerin. Predlagatelj: Lista Zorana Jankovića. 
Za člane komisije kandidirajo:  

1. Gospa Bruna Antauer. Predlagatelj: Lista Zorana Jankovića. 
2. Gospod Marko Bokal. Predlagatelj: Lista Zorana Jankovića. 
3. Gospa  Jadranka Dakić. Predlagatelj: Lista Zorana Jankovića. 
4. Gospod doc. dr. Gregor Gomišček. Predlagatelj: SDS. 
5. Gospod Aleš Kardelj. Predlagatelj: DeSuS 
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6. Gospa Maša Kociper. Predlagatelj: Lista Zorana Jankovića. 
7. Gospod Roman Kolar. Predlagatelj: SDS 
8. Gospod Janko Möderndorfer. Predlagatelj: Lista Zorana Jankovića. 
9. Gospod Franc Slak. Predlagatelj: NSI 
10. Gospa prof. Metka Tekavčič. Predlagatelj: SD 
11. Gospa Marjeta Vesel Valentinčič. Predlagatelj: LDS 

 
Za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je bil predlagan le en 
kandidat, gospod Aleš Čerin. Zato odpiram razpravo o tem kandidatu. Ker ni nobene 
razprave, dajem na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za predsednika imenuje 
Aleš Čerin. 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Prisotnih je, navzočih je 40 svetnic in svetnikov. 
 
Prehajamo h glasovanju. 
Kdo je za in kdo je proti? 
Glasovanje poteka. 
Glasovanje je končano. 
ZA je glasovalo 36 svetnic in svetnikov. 
PROTI NIHČE. 
Sklep je sprejet. 
 
 
Ker več kandidatov kandidira za deset članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jih mestni svet imenuje na predlog političnih strank in list, zastopanih v 
mestnem svetu, se o imenovanju članov komisije, skladno z določilom 156. člena Poslovnika 
Mestnega sveta, opravi javno posamično glasovanje, če se svet ne odloči za tajno glasovanje.  
 
Na glasovanje dajem 
PREDLOG SKLEPA: 
Skladno s prvim odstavkom 156. člena Poslovnika Mestnega sveta, s v primeru, ko svet 
glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, glasovanje izvede po abecednem vrstnem redu, 
pri čemer se prva črka določi z žrebom.  
 
Žreb po tej določbi opravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ker te 
komisije še nimamo, prosim predsednika mandatne komisije, da pristopi in opravi žreb, tako, 
da določi prvo črko abecednega reda, za razvrstitev kandidatov za glasovanje o imenovanju 
desetih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jih predlagajo 
politične stranke in liste, zastopane v svetu.  
Prva črka za razvrstitev kandidatov za glasovanje o imenovanju desetih članov komisije, ki jih 
predlagajo politične stranke in liste, zastopane v mestnem svetu, je črka »K«.  
Odrejam deset minutno odmor, da strokovna služba pripravi seznam kandidatov po vrstnem 
redu, ki ga je določil žreb. 
 
 
----------------------------o  d  m  o  r 
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G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
… da bom poimensko klical svetnice in svetnike, po abecednem seznamu. Vsak svetnik pa bo 
povedal… ime in priimek. Največ deset predlaganih kandidatov, za katere glasuje.  
 
 
………………………………………konec 1. strani I. kasete………………………………. 
 
 
… 
 
G. ALEŠ KARDELJ 
… dobljenimi mandati in glasovi, ki jih je dobila stranka DeSuS, nekako se odločam, da 
odstopam od kandidature za člana Komisije za volitve in imenovanja. To pa predvsem zato, 
da že takoj na začetku, mislim, pokažemo tudi s strani naše stranke DeSuS, Demokratične 
stranke upokojencev, pripravljenost za tvorno in dobro sodelovanje v tem mandatu. 
 
 
……….ploskanje iz dvorane….. 
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Prosim predsednika, gospoda Janija Möderndorferja, da… da…Svetnik iz te liste. In bomo 
glasovali samo o desetih članih te mandatne komisije. In zdaj, kot sem že prej povedal, grem 
po vrstnem redu. In vsak od njih bo povedal… Za celo? A ja? Ja, ja… Ja, razumem, sem dojel 
počas. … Zato bomo glasovali samo skupaj celo listo, ker jih je samo deset, ne?  
 

1. Maša Kociper 
2. Roman Kolar 
3. Janko Möderndorfer 
4. Franc Slak 
5. Prof. dr. Metka Tekavčič 
6. Marjeta Vesel Valentinčič 
7. Bruna Antauer 
8. Marko Bokal 
9. Jadranka Dakić 
10. Doc. dr. Gregor Gomišček 

 
Navzočnost. Ugotavljamo navzočnost. 
Navzočih je 37 svetnic in svetnikov. 
 
Preidemo na glasovanje. 
Glasujemo. 
Zaključujem glasovanje. 
ZA je 42 svetnic in svetnikov. 
PROTI NIČ. 
Predlog sklepa je sprejet. 



 13

 
 
 
Prehajamo na 6. točko. 
AD 6. 
SLOVESNA  PRISEGA ŽUPANA IN NJEGOV POZDRAVNI NAGOVOR 
 
Sedaj vabim dosedanjo županjo Mestne občine Ljubljana, gospo Danico Simšič, da 
spregovori nekaj besed in slovesno preda župansko verigo novoizvoljenemu županu Mestne 
občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Spoštovani župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. Spoštovane svetnice in 
svetniki. Spoštovana predsednica ter članice in člani volilne komisije. Spoštovane gospe in 
gospodje, spoštovani vsi navzoči. 
Najprej bi vas rada lepo pozdravil, potem pa vsem iskreno, iskreno čestitala za izvolitev. Ko 
sva se z gospodom Jankovićem pogovarjala in dogovarjala okoli datuma tega sklica, sva se na 
simbolni način odločila za današnji dan. 16. november, Mednarodni dan strpnosti. In jaz 
verjamem, da bo ta najina odločitev morda tudi pripomogla k temu, da bo delo v mestnem 
svetu, delo nas vseh v dobrobit mesta, potekalo kar se da uspešno in dobro.  Rada bi se pa 
zahvalila tudi vsem prejšnjim mestnim svetnicam in svetnikom. Sodelavkam in sodelavcem. 
Članom mestne uprave. Pa seveda tudi vsem tistim, ki v širšem pomenu in smislu besede, 
sestavljajo mozaik mesta Ljubljane, za opravljeno delo. Mislim, da je bil mandat zahteven, 
naporen in da je dal marsikaj dobrega. Nekatere projekte smo začeli. Nekateri se bodo 
uresničili v tem mandatu. Nekatere boste seveda izbrali nove. In jih tudi uspešno uresničevali. 
 
In gospod župan, gospod Zoran Janković, dovolite mi, da vam v znak in v potrditev glasov in 
zaupanja Ljubljančank in Ljubljančanov, simbolno izročim tudi župansko verigo.  
 
S tem simbolnim dejanjem gospod župan, vam predajam čast in seveda tudi odgovornost za 
zahtevno vodenje mesta. Verjamem, da ga boste vodili v dobrobit vseh. Da ga boste ohranjali 
kot skupnost ljudi. Da bo Ljubljana še naprej socialno občutljivo mesto. Mesto, ki bo 
dinamično, razvijajoče in na katerega bomo lahko skupaj še bolj ponosni. Vsak dan bolj. In 
seveda želim, da ste najboljši od vseh. 
 
 
…ploskanje v dvorani…. 
 
Čestitam!  
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
Prosim župana, da prebere slovesno prisego. 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno. Spoštoval pravni red 
Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana. Z vsemi močmi bom deloval za 
blaginjo Mestne občine Ljubljana, njenih meščank in meščanov. 
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…ploskanje v dvorani… 
/// Glasbeni nastop Ljubljanskih piskačev/// 
 
… ploskanje v dvorani… 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Drage Ljubljančanke in Ljubljančani. Spoštovana dosedanja županja. Spoštovane 
mestne svetnice in svetniki. Cenjene sodelavke in sodelavci. Cenjeni gostje. 
Ponosen sem, da vas lahko danes prvič, tudi uradno nagovorim, kot župan Mestne 
občine Ljubljana. Najprej iskrene čestitke vsem svetnicam in svetnicam za zaupanje, ki 
so vam ga izkazali volivke in volivci. Pazimo nanj. Saj je tisto najbolj dragoceno, kar so 
nam s svojimi glasovi namenili Ljubljančani in Ljubljančanke. Z njihovim zaupanjem 
smo sprejeli odgovornost, da delujemo v dobro mestne občine in za dobrobit vseh njenih 
prebivalcev. Ljubljančani od nas pričakujejo tvorno sodelovanje, v dobro Ljubljane. 
Tudi sam ga ponujam. Zato vas vabim k odkritemu dialogu, resnemu ter odgovornemu 
delu. Le tako lahko opravičimo pričakovanja naših volivcev ter zagotovimo najboljše 
rešitve za celotno mestno občino.  
Ljubljano imam rad in ji želim vse najboljše. Za uspeh pa potrebujem dobro ekipo. 
Ekipo zmagovalcev. Vsak od vas, ki je bil izvoljen v mestni svet, je svojo prvo, osebno 
zmago že dosegel. Od tega trenutka naprej pa smo ekipa, ki mora gledati v prihodnost. 
Verjamem v vsakega posebej in prepričan sem, da boste s svojim znanjem in izkušnjami 
delovali v dobro Ljubljane.  
Tisti, ki me poznate, veste, da sem zadovoljen le z najboljšim. Obljubil sem prestolnico s 
smehom in najboljši servis njenim prebivalcem. Temeljno poslanstvo mestne uprave, je 
zagotoviti učinkovito in prijazno storitev. Vendar mestna uprava ne zagotavlja le 
pogojev za kakovost življenja, temveč mora s svojim zgledom ustvarjati tudi vzdušje 
spoštovanja temeljnih vrednot, kot so – človekovo dostojanstvo, varnost, solidarnost, 
odgovornost, znanje, zdravo in športno življenje, kulturna raznolikost in strpnost. Če 
želimo takšno Ljubljano, pa moramo najprej postati najboljši mestni svet v državi. In 
kdaj je mestni svet najboljši? Kadar uspešno in hitro rešuje probleme in uresničuje 
projekte. Kadar se sliši glas vseh in besede sežejo daleč med ljudi, ne pa nizko pod pas. 
Kadar so materiali tako dobro pripravljeni, da rojevajo rešitve in ne novih problemov. 
Kadar so rezultati učinkovitega odločanja vidni takoj, a ne zavirajo dolgoročnih vizij. 
Kadar gremo po mestni seji domov ponosni, da smo naredili nekaj dobrega za to mesto.  
V preteklosti so bila usklajevanja zahtevna. Včasih na robu vzdržljivosti. Drugič celo 
dostojnosti. Prepričan sem, da lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem to spremenimo. 
Ljubljani in celotni Sloveniji, pa predstavimo alternativo in vzor, kako lahko mestni svet 
deluje, če je le dovolj moči in volje, uma in poguma. 
Večinsko podporo naše liste razumem, kot zavezo potrpežljivemu doseganju soglasja. In 
ne kot skušnjavo pri glasovanju. Zadovoljen bom, če bomo ključne razvojne odločitve 
dosegli ne le sporazumno, temveč soglasno. In verjamem, da jih bomo, če se bomo le 
zavedali odgovornosti do naših volivcev, in če imamo Ljubljano res radi.  
Cenjene kolegice in kolegi. Koalicijo sem ponudil vsem Ljubljančanom. In sprejeli so jo. 
S tem, ko so tako v velikem številu volili naš program, so ga naredili za skupnega, ga 
praktično posvojili. Tako razumem tudi izjemno pozornost spremljanja izvedbenih 
rokov, še preden smo se nalog sploh lotili. Prav zato, ker je program zastavljen 
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ambiciozno, je uresničljiv. Saj od samega začetka računam na sodelovanje in voljo vseh. 
V tem je skrivnost velikih projektov. Velike jih dela to, da se jih lotevamo skupaj.  
Prvi je praktično pred vrati. Predsedovanje Slovenije Evropski uniji leta 2008, je 
izjemna čast, odgovornost in priložnost za Ljubljano. Prepričan sem, da bomo ob izteku 
tega napetega leta, upravičeno ponosni tako na naše mesto, kot na našo državo. Dokazali 
bomo, da sta najboljša, kadar delata z roko v roki. Slovenija potrebuje svojo prestolnico 
in obratno. Ljubljana se bo razvila hitreje s podporo države. A ne pozabimo, vse naše 
odločitve morajo najprej prispevati k večji kakovosti življenja ljudi in sožitju v mestu.  
Življenje Ljubljančank in  Ljubljančanov pa se ne konča na mejah našega mesta. Roko 
sodelovanja ponujamo sosednjim občinam, s katerimi nas povezuje veliko skupnih 
interesov. Kot prestolnica želimo biti nosilci povezovanja in sodelovanja z vsemi, še 
posebej z mestnimi občinami v državi. Ustanovitev regij bo za Ljubljano nov izziv.  
Mestni upravi in vsem organom in organizacijam v mestu se zahvaljujem za njihovo 
delo. Nekdanji županji in sedanji mestni svetnici, katere ime je od danes na častnem 
mestu vseh ljubljanskih županov od leta 1504 naprej, se priporočam za sodelovanje.   
Vsem skupaj pa polagam na srce. Preveč radi mamo Ljubljano, da bi delali napake. 
Delajmo raje dobro, delajmo najboljše, delajmo za ljudi. Vsem skupaj najlepša hvala. 
Srečno Ljubljana! 
 
 
…ploskanje v dvorani… 
 
Spoštovane in spoštovani, sedaj vas pa vabim na sprejem v našo Rdečo dvorano. Hvala lepa.  
 
 
G. PETER JOŽEF BOŽIČ 
S tem je 1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zaključena in se vidimo v Rdeči 
dvorani. 
 
 
 
 
                                        
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 16. november 2006 
 
 
 
 
 
 
  


