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Številka: 03200-9/2010-12 

Datum: 16. 11. 2010   

 

 

ZAPISNIK 
 

 

1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 8. novembra 

2010.  

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 

1, Ljubljana. 

 

Sejo je vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Marjan Jernej VIRANT (15. b ĉlen Zakona o 

lokalni samoupravi). 

  

Na seji so bili navzoči člani in članice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Marko BOKAL, 

dr. Marta BON, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mirko BRNIĈ JAGER, mag. Nives CESAR, 

Aleš ĈERIN, Jadranka DAKIĆ, Tjaša FICKO, Miro GORENŠEK, Gregor ISTENIĈ, Roman 

JAKIĈ, Zoran JANKOVIĆ, Miha JAZBINŠEK, Mojca KAVTIĈNIK OCVIRK, Maša 

KOCIPER, Iztok KORDIŠ, prof. Janez KOŢELJ, Anton KRANJC, Mojca KUCLER 

DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Boris MAKOTER, Dragutin MATE, Zofija MAZEJ 

KUKOVIĈ, Mitja MERŠOL, Uroš MINODRAŠ, Janko MÖDERNDORFER, Pavla 

MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAĈ, Sašo RINK, Eva 

STRMLJAN KRESLIN, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ, 

prof. dr. Gregor TOMC, prof. dr. Ţiga TURK, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. 

dr. Slavko ZIHERL in Jelka ŢEKAR. 

 

Seje se nista udeleţila svetnika Aleš KARDELJ in Marjeta VESEL VALENTINĈIĈ. 

 

 

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 43 svetnikov. 

 

Pred nadaljevanjem seje je otroški pevski zbor Osnovne šole Milana Šušteršiĉa zapel 

dve pesmici. 

 

Predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT je nato uvodoma povedal, da je ţupan na podlagi 

52. ĉlena Statuta Mestne obĉine Ljubljana ter 9. in 48. ĉlena Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne obĉine Ljubljana sklical 1. sejo novoizvoljenega Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z naslednjim 

 

D N E V N I M    R E D O M : 
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1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov 

2. a) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v  

         Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 10. 10. 2010  

      b) Poročilo Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev za ţupana  

          Mestne  občine Ljubljana dne 10. 10. 2010 

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in  

    ugotovitev izvolitve ţupana 

4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in  

    ugotovitev izvolitve ţupana, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev  

    o izvolitvi ţupana 

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

6. Slovesna  prisega ţupana in njegov pozdravni nagovor. 

 

 

O dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet skladno z drugim odstavkom 11. ĉlena 

poslovnika mestnega sveta ni ne razpravljal in ne odloĉal. 

 

 

AD 1. 

 

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH SVETNIKOV 

 

S pritiskom na tipko »N« je svojo navzoĉnost priglasilo 43 svetnikov. 

 

 

AD 2. 

A) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV 

SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE  LJUBLJANA DNE 10. 10. 2010 

 

B) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA 

ŢUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 10. 10. 2010 

   

Gradivo za to toĉko so prejeli s sklicem seje. 

 

 

A) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV 

SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE  LJUBLJANA DNE 10. 10. 2010  

 

Predsednica Mestne volilne komisije Breda RAZDEVŠEK je podala poroĉilo o izidu rednih 

volitev svetnikov v mestni svet. 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije 

o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 10. 10. 2010. 

  

 

Navzoĉnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

B) POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA 

ŢUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 10. 10. 2010 

 

Predsednica Mestne volilne komisije Breda RAZDEVŠEK je podala poroĉilo o izidu rednih 

volitev za ţupana. 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije 

o izidu rednih volitev za ţupana Mestne občine Ljubljana dne 10. 10. 2010. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

AD 3. 

 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV 

MESTNEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŢUPANA 

 

Predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT je pojasnil, da v skladu z 12. ĉlenom poslovnika 

mestnega sveta svet izmed navzoĉih svetnikov imenuje predsednika in dva ĉlana komisije za 

potrditev mandatov ĉlanov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana. Predsednika in 

ĉlana komisije predlaga predsedujoĉi, lahko pa tudi vsak svetnik. Svet glasuje najprej o 

predlogu predsedujoĉega, ĉe ta ni izglasovan, pa o predlogih svetnikov, po vrstnem redu, kot 

so bili vloţeni, dokler niso imenovani predsednik in ĉlana komisije.  

 

Pred sejo so svetniki v skladu z navedenim doloĉilom poslovnika mestnega sveta prejeli 

predlog predsedujoĉega svetu. Predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT je predlagal, da svet 

najprej razpravlja in glasuje o njegovem predlogu. Ĉe ta ne bo sprejet, pa bo svet nadaljeval z 

zbiranjem predlogov svetnikov. 
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Razpravljal ni nihĉe, zato je predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana 

se imenujejo: 

 

1. Janko MÖDERNDORFER, predsednik, 

2. dr. Marta BON, članica in 

3. Marko ŠIŠKA, član. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

AD 4. 

 

POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA 

SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŢUPANA, POTRDITEV MANDATOV 

SVETNIKOV IN UGOTOVITEV 

O IZVOLITVI ŢUPANA 

 

Predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT je prosil Komisijo za potrditev mandatov ĉlanov 

mestnega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana, da skladno z 12. ĉlenom poslovnika mestnega 

sveta na podlagi poroĉila Mestne volilne komisije, potrdil o izvolitvi in izjave Zorana 

JANKOVIĆA o izbiri funkcije pripravi poroĉilo s predlogi odloĉitev. 

 

Ob 16.05 uri je zato odredil 20-minutni odmor za pripravo poroĉila komisije za potrditev 

mandatov ĉlanov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana s predlogi odloĉitev. Seja se 

je nadaljevala ob 16.30 uri. 

 

Predsednik Komisije za potrditev mandatov ĉlanov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 

ţupana Janko MÖDERNDORFER je podal poroĉilo komisije. 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članicam in članom 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

 

1.  Bojan ALBREHT 

2.  Bruna ANTAUER 

3.  dr. Milena Mileva BLAŢIĆ 
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4.  Marko BOKAL 

5.  dr. Marta BON 

6.  Breda BREZOVAR PAPEŢ 

7.  Mirko BRNIČ JAGER 

8.  mag. Nives CESAR 

9.  Aleš ČERIN 

10.  Jadranka DAKIĆ 

11.  Tjaša FICKO 

12.  Bogomir GORENŠEK 

13.  Gregor ISTENIČ 

14.  Roman JAKIČ 

15.  Zoran JANKOVIĆ 

16.  Miha JAZBINŠEK 

17.  Aleš KARDELJ 

18.  Mojca KAVTIČNIK - OCVIRK 

19.  Maša KOCIPER 

20.  Iztok KORDIŠ 

21.  prof. Janez KOŢELJ 

22.  Anton KRANJC 

23.  Mojca KUCLER DOLINAR 

24.  mag. Anţe LOGAR 

25.  Boris MAKOTER 

26.  Dragutin MATE 

27.  Zofija MAZEJ KUKOVIČ 

28.  Mitja MERŠOL 

29.  Uroš MINODRAŠ 

30.  Janko MÖDERNDORFER 

31.  Pavla MUREKAR 

32.  mag. Tomaţ OGRIN 

33.  Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ 

34.  Sašo RINK 

35.  Eva STRMLJAN KRESLIN 

36.  Marko ŠIŠKA 

37.  Mojca ŠKRINJAR 

38.  prof. dr. Metka TEKAVČIČ 

39.  prof. dr. Gregor TOMC 

40.  dr. Ţiga TURK 

41.  Marjeta VESEL VALENTINČIČ 

42.  Peter VILFAN 

43.  Marjan Jernej VIRANT 

44.  dr. Slavko ZIHERL 

45.  Jelka ŢEKAR 

 

Navzoĉnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 
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Sklep je bil sprejet.    

 

 

2. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi Poročila o izidu rednih volitev ţupana 

Mestne občine Ljubljana 10. oktobra 2010, štev. 041-133/2010-1 z dne 15. 10. 2010, in 

Potrdila o izvolitvi za ţupana Mestne občine Ljubljana, štev. 041-139/10-1 z dne 15. 10. 

2010, ugotavlja, da je za ţupana Mestne občine Ljubljana izvoljen Zoran JANKOVIĆ. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

3. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Zoranu JANKOVIĆU preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

na podlagi njegove izjave z dne 4.11.2010, ker je bil na rednih volitvah dne 10. 10. 2010 

izvoljen za ţupana Mestne občine Ljubljana in ker ta funkcija ni zdruţljiva s funkcijo 

člana mestnega sveta. 

 

Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

AD 5. 

 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli dopis Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

o kandidaturah za predsednika in ĉlane te komisije, ki so jih vloţile politiĉne stranke in liste, 

zastopane v mestnem svetu. 

 

Predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT je pojasnil, da se na podlagi 4. ĉlena Odloka o stalnih 

komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana sestava komisij in 

odborov sveta ter funkcije v njih praviloma doloĉijo upoštevaje izid volitev v svet. 

 

Pred sejo so svetniki prejeli predloge kandidatur za predsednika in ĉlane Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Za predsednika komisije je kandidiral: 

 

1. Aleš ĈERIN – predlagatelj Lista Zorana Jankovića 

 

Za ĉlane komisije so kandidirali: 

 

1. Bruna ANTAUER - predlagatelj Lista Zorana Jankovića 

2. Marko BOKAL - predlagatelj Lista Zorana Jankovića 

3. Jadranka DAKIĆ - predlagatelj Lista Zorana Jankovića 

4. Maša KOCIPER - predlagatelj Lista Zorana Jankovića  

5. Mojca KUCLER DOLINAR  - predlagatelj NSi 

6. mag. Anţe LOGAR - predlagatelj SDS  

7. Dragutin MATE - predlagatelj SDS 

8. Janko MÖDERNDORFER - predlagatelj Lista Zorana Jankovića 

9. prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ - predlagatelj SD 

10. Marjeta VESEL VALENTINĈIĈ - predlagatelj DeSUS 

 

 

 

O kandidatu za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Alešu 

ĈERINU ni razpravljal nihĉe, zato je predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za predsednika  

i m e n u j e: 

 

Aleš ČERIN. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

O predlaganih kandidatih za ĉlane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

tudi ni razpravljal nihĉe, zato je predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za člane    

i m e n u j e j o: 

 

1. Bruna ANTAUER  

2. Marko BOKAL 
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3. Jadranka DAKIĆ  

4. Maša KOCIPER  

5. Mojca KUCLER DOLINAR   

6. mag. Anţe LOGAR  

7. Dragutin MATE  

8. Janko MÖDERNDORFER  

9. prof. dr. Metka TEKAVČIČ  

10. Marjeta VESEL VALENTINČIČ  

 

Navzoĉnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet.    

 

 

AD 6. 

 

SLOVESNA  PRISEGA ŢUPANA IN NJEGOV POZDRAVNI NAGOVOR 

 

Predsedujoĉi Marjan Jernej VIRANT je povabil starega in novega ţupana Mestne obĉine 

Ljubljana gospoda Zorana JANKOVIĆA, da pristopi k podaji ţupanske verige in podpisu 

slovesne prisege. 

 

Sodelavka protokola je podala ţupansko verigo vodji protokola Tanji DODIK SODNIK, ki jo 

je nadela ţupanu Zoranu JANKOVIĆU. 

  

Po predaji ţupanske verige je z besedilom »Izjavljam, da bom svojo dolţnost opravljal vestno 

in odgovorno. Spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne obĉine Ljubljana. Z vsemi 

moĉmi bom deloval za blaginjo Mestne obĉine Ljubljana, njenih mešĉank in mešĉanov.« 

slovesno prisegel ponovno izvoljeni ţupan Zoran JANKOVIĆ, ki je prisego nato tudi 

podpisal. 

 

Po prisegi so z balkona Velike sejne dvorane zaigrali Mestni piskaĉi, ţupan pa je navzoĉe 

nagovoril s pozdravnim nagovorom:  

 

»Vesel in ponosen sem, da vam lahko ob ustanovitvi najvišjega organa Mestne obĉine 

Ljubljana v novem mandatu namenim nekaj besed. 

Iskrene ĉestitke mestnim svetnicam in mestnim svetnikom za podporo, ki so vam jo na 

nedavnih lokalnih volitvah namenili Ljubljanĉanke in Ljubljanĉani. Zaupanje volivk in 

volivcev pomeni zmago vsakega od vas, še bolj pa veliko odgovornost za prihodnji razvoj 

mesta, ki jo danes skupaj sprejemamo na svoja ramena. 

V preteklem mandatu smo naredili veliko, zato še enkrat hvala tako dosedanjim mestnim 

svetnicam in svetnikom kot tudi sodelavkam in sodelavcem v mestni upravi, javnih podjetjih 

in zavodih. Veĉkrat smo dokazali, da lahko z znanjem in predanim delom, sodelovanjem in 

medsebojnim spoštovanjem doseţemo tudi najzahtevnejše cilje. Prepriĉan sem, da je naša 

mestna uprava najboljša v drţavi in tudi širše.  
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Poleg rednega dela v korist naših mešĉank in mešĉanov, za katerega vsako leto prejmemo 

veliko priznanj in manj pritoţb, kar kaţe na veĉjo uĉinkovitost, smo uspešno izvedli veĉ kot 

500 veĉjih in manjših projektov. Sprejeti so bili izjemno pomembni strateški dokumenti na 

podroĉjih izobraţevanja, socialnega varstva, kulture, športa in varstva okolja, ki bodo 

pomenili usmeritev tudi za delo v tem mandatu.  

Najpomembnejši dokument, ki doloĉa smernice prihodnjega razvoja Ljubljane, pa je novi 

prostorski naĉrt, ki je bil sprejet prviĉ po 25 letih. Kot ţupan sem posebej ponosen, da smo 

postali Svetovna prestolnica knjige, s prejetim nazivom Ljubljana – obĉina po meri invalidov 

pa dokazali, da smo mesto, prijazno tudi najšibkejšim skupinam. Pomembno je, da je 

Ljubljana po Forbesu peto najbolj idiliĉno mesto v Evropi, po anketi Reader's Digesta najbolj 

pošteno mesto na svetu, po podatkih Bruslja pa najvarnejše mesto v JV Evropi. 

Izjemno je bilo naše sodelovanje s sosednjimi obĉinami. Dober primer skupnih prizadevanj je 

projekt Nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki rešuje to problematiko v 24 

obĉinah za prihodnjih 40 let. To je doslej tudi najveĉji kohezijski projekt v Sloveniji.   

S sodelavkami in sodelavci smo si zadali, da bomo v prihodnjih štirih letih kakovost ţivljenja 

v Ljubljani še poveĉali, da bo mesto še bolj zeleno, prijazno in ĉisto ter da se bomo na 

Mercerjevi lestvici iz 77. mesta povzpeli med prvih deset na svetu.  

Še naprej bomo krepili varnost, solidarnost, znanje, zdravo ţivljenje in soţitje ter skrbeli za 

vsa podroĉja druţbenega ţivljenja. Razvojni program, ki je bil predstavljen in potrjen z 

volilnim rezultatom, je ambiciozen in od vseh nas bo odvisna njegova uspešna izvedba. 

Ljubljano imam rad, zanjo ţelim le najboljše. Zato je pomembno, da tudi sami z vzorom 

pokaţemo tisto, ĉesar uĉimo naše najmlajše v vrtcih in šolah. Da je Ljubljana mesto 

medkulturnega dialoga, da znamo ţiveti skupaj in spoštovati razlike. Naj bo tudi najvišji 

organ mesta – mestni svet – primer takšne miselnosti in delovanja. 

Prepriĉan sem, da imamo vsi tukaj prisotni dovolj znanja, volje, poguma in spoštovanja, in 

ţelim si, da bo naš mestni svet v prihodnjih štirih letih najboljši v drţavi.  

To pomeni, da bomo odloĉitve in razvojne dokumente sprejemali uĉinkovito in uspešno z 

vidnimi rezultati, da bomo delovali skladno s svojimi vrednotami in po svoji vesti ter po 

konĉanih sejah domov odhajali vedoĉ, da smo za naše mesto in njegove prebivalce naredili 

nekaj dobrega. 

Tako kot v prejšnjem mandatu, bo tudi sedaj kljuĉno strokovno in odgovorno delovanje v 

odborih in komisijah mestnega sveta ter konstruktivno sodelovanje z mestno upravo. Naj 

mestni svet ne postane prostor izrednih sej, nagajanja z referendumi in nabiranja poceni 

politiĉnih toĉk, naj se tovrstna praksa iz drţavne ravni ne preseli v mesto.  

Kot doslej, bom zmeraj pripravljen na dialog in dogovore, s katerimi bomo vsi, predvsem pa 

Ljubljanĉani, zmagovalci in bo ţivljenje v našem mestu boljše. Ne bom pa pristajal niti na 

politiĉno kupĉkanje in še manj na nagajanje ali celo izsiljevanje posameznikov. 

Mestni svet je eno telo, zato je prav, da v njem delujemo kot ekipa, za katero je dobrobit 

Ljubljane na prvem mestu. Odgovornost Ljubljanĉankam in Ljubljanĉanom je bistveno 

pomembnejša kot strankarska pripadnost, sledenje ozkim politiĉnim interesom pa se ţe v 

preteklosti ni izkazalo kot uspešno.  

Tukaj prisotni se razlikujemo – tako po politiĉnem prepriĉanju, izkušnjah in strokovnih 

podroĉjih, na katerih delujemo. Pa vendar bomo z roko v roki naredili bistveno veĉ in bolje, 

kot ĉe si bomo metali pod noge polena. Prepriĉan sem, da lahko vsi skupaj izkaţemo dovolj 

moĉi, osebne zavezanosti in pripadnosti našemu mestu ter z dobrim delom celo preseţemo 

doseţke preteklega mandata. 
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Vabim vas, da skupaj delajmo najboljše in damo najveĉ najlepšemu mestu na svetu.  

 

Sreĉno, Ljubljana!« 

 

Nato je predsedujoĉi svetnike povabil na sprejem v Rdeĉo dvorano. 
 

 

S tem je bil prva seja mestnega sveta ob 16.50 uri konĉana.        
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