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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 4. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v sredo, 11. aprila 2012, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani Mestne 

hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Gospe in gospodje. Spoštovani vsi navzoči. Začenjam s 4. 

Izredno sejo Sveta Mestne občine Ljubljana. 

Na seji je navzočih 32 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost so opravičili svetniki: Gospa Mojca 

Kucler Dolinar, gospa Pavla Murekar, gospod Anţe Logar, gospa Zofija Mazej Kukovič in gospod 

Gregor Istenič. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sklepčen in lahko prične z delom.  

Vse navzoče prosim, da izključite zvok mobilnih telefonov, da ne bo moteno delo mestnega sveta.  

 

Dovolite mi, da lepo pozdravim gospoda Zorana Jankovića in mu čestitam k izvolitvi za ţupana 

Mestne občine Ljubljana.  

 

---------------------------------zvok ploskanja iz dvorane 

 

Lepo pozdravim tudi predsednico in člane Mestne volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki so 

tudi navzoči na današnji seji.  

 

V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, odloča mestni svet o 

mandatnih vprašajih, pred določitvijo dnevnega reda seje.  

Prejeli ste predlog Ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o 

potrditvi mandata članici mestnega sveta, gospe Joţici Virant. Zato prosim članico Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospo Jadranko Dakić, da poda uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPA JADRANKA DAKIĆ 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga, da mestni svet ugotovitveni sklep 

sprejme.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala lepa. Ţeli kdo razpravljati? Ne. Ugotavljam, da je razprava končana, zato prehajamo h 

glasovanju 

 

O PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana, potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, gospe Joţici Virant. Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega sveta. 

Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Prosim, ugotavljamo navzočnost.  

30 je navzočih, svetnic in svetnikov. 



 

 

 

Prehajamo h glasovanju, kdo je za in kdo je proti temu predlogu? 

Glasovanje poteka. 

29 ZA. 

NIHČE PROTI.  

Sklep je sprejet. 

 

Prehajamo na Dnevni red 4. Izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki ste ga 

prejeli s sklicem seje in sicer: 

 

1. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu nadomestnih volitev ţupana Mestne občine 

Ljubljana.  

2. Slovesna prisega ţupana in njegov pozdravni nagovor.  

 

O dnevnem redu Izredne seje mestni svet, skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana, ne razpravlja in ne glasuje. 

 

AD 1. 

POROČILO ESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV ŢUPANA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje.  

Prosim predsednico Mestne volilne komisije, gospo Bredo Razdevšek, da poda Poročilo o izidu 

mestnih volitev ţupana. Prosim.  

 

GOSPA BREDA RAZDEVŠEK 

Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod podţupan, v opravljanju funkcije ţupana, gospod Čerin, 

podţupanja, gospa Ficko, gospod  podţupan,  gospod Koţelj, mestne svetnice in svetniki, gospod 

Zoran Janković in ostali danes navzoči. 

Mestna volilna komisija je na 17. seji, dne 29. 3. 2012, sprejela Poročilo o izidu nadomestnih volitev 

ţupana Mestne občine Ljubljana. In sicer, na nadomestnih volitvah ţupana, dne 25. 03. 2012, je 

imelo pravico voliti ţupana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 224.835 volivcev. Pri 

čemer je bilo 224.372 volivk in volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, kar 13 volivcev, ki so 

glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker niso bili vpisani v volilni imenik. Na podlagi splošne 

volilne pravice, je glasovalo skupaj 103.327 volivcev, ali 46,0% volivcev, ki so imeli volilno pravico. 

Od števila volivcev, ki so glasovali, jih je 13 glasovalo s potrdilom, ostali so bili, kot ţe navedeno, 

vpisani v volilne imenike.  

Na nadomestnih volitvah ţupana, dne 25. 3. 2012, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice, je 

bilo oddanih 103.315 glasovnic. Neveljavnih 2.111 glasovnic. In to iz razloga, ker so bile prazne, ali 

volja volivcev ni bila jasno izraţena. Veljavnih glasovnic je torej bilo 101.204. Posamezni kandidati 

so prejeli naslednje število glasov. Gospod Vito Roţej, 4.148, ali 4,10% glasov. Gospod Joţe 

Drnovšek, 317 glasov, ali 0,31%. Gospa Mojca Kucler Dolinar, 26.115 glasov, ali 25,80%. Gospod 

dr. Matjaţ Glavan, 1.090 glasov oziroma 1,08%. Gospod Zoran Janković, 61.727 oziroma 60,99%. 

Gospod Miha Jazbinšek, 6.553 oziroma 6,48%. Gospod Gregor Škrlj, 887 oziroma 0,88%. In gospod 

Joţef Jarh, 367 oziroma 0,36%.  

Mestna volilna komisija je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za 

ţupana Mestne občine Ljubljana, izvoljen gospod Zoran Janković, ki je na glasovanju 25. 3. 2012, 

prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.  

Poročilo o izidu nadomestnih volitev,  je bilo ţe poslano podţupanu, v začasnem opravljanju funkcije 

ţupana Mestne občine Ljubljana, gospodu Alešu Čerinu, Drţavni volilni komisiji ter predstavnikom 

list kandidatov za ţupana.  

Predlagam, da sprejmete Poročilo Mestne volilne komisije. Hvala.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala lepa gospa predsednica. Prosim gospo Jadranko Dakič, tajnico Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, da poda stališče komisije.  



 

 

 

GOSPA JADRANKA DAKIĆ 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se je seznanila s Poročilom o izidu 

nadomestnih volitev ţupana Mestne občine Ljubljana, ga obravnavala in predlaga mestnemu svetu, 

da se prav tako seznani s tem poročilom.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da je razprava končana, zato prehajamo h glasovanju 

 

O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom Mestne volilne komisije o izidu 

nadomestnih volitev ţupana Mestne občine Ljubljana.  

 

Ugotavljam navzočnost prosim.  

Navzočih 32 svetnic in svetnikov. 

 

Prehajamo h glasovanju. 

Kdo je za, kdo je proti? 

Glasovanje poteka. Glasovanje je končano. 

32 glasov ZA. NIHČE PROTI. 

Sklep je sprejet. 

 

Ker v roku iz prvega odstavka 100. člena Zakona o lokalnih volitvah, ni bila vloţena nobena 

pritoţba, ugotavljam, da je na nadomestnih volitvah za ţupana Mestne občine Ljubljana, 

izvoljen Zoran Jankovič.  

 

----------------------------------- zvok ploskanja iz dvorane----------------------------------------------------- 

 

 

Prehajam na 2. točko današnje izredne seje in sicer 

AD 2. 

SLOVESNA PRISEGA ŢUPANA IN NJEGOV POZDRAVNI NAGOVOR 

 

Zato vabim starega - novega ţupana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, da 

pristopi.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
 

Izjavljam, da bom svojo dolţnost 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.  

 

--------------------------zvok ploskanja iz dvorane ------------------------------------

- 

 

 
 

LJUBLJANSKI PISKAČI….  

 

 

-------------------------------zvok ploskanja iz dvorane 

 



 

 

Spoštovane mestne svetnice, spoštovani mestni svetniki. V šestih letih, so to moje četrte volitve. 

Nekako sem se navadil na sama volilna pravila in tudi na te nagovore. Najprej bi se rad najbolj 

zahvalil vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom, na izjemno izkazano zaupanje, tudi v teh 

predčasnih volitvah oziroma nadomestnih volitvah. Predvsem, da so prišli v takem številu. In to kaţe, 

da je preteklih pet skupnih let, bilo dobrih, bilo zanimivih in bilo v korist vseh meščank in meščanov. 

Rad bi se zahvalil tudi kolegom in kolegicam v mestni upravi, za delo v tem vmesnem času. 

Predvsem hvala kolegu Čerinu, ki je pogumno prevzel funkcijo ţupana in jo tud dobro opravljal. 

Hvala lepa.  

 

-------------------------------zvok ploskanja iz dvorane 

 

Bil se dobre tri mesece v parlamentu in ta šola je bila zame izjemno koristna. Moram povedati, da so 

naše razprave, tu, v mestnem svetu, veliko bolj plodovite, veliko bolj strpne. In sedaj upam, da bomo 

to, kar mi je tudi gospa Tekavčič napisala v čestitki, skupaj sprejemali sklepe, ki bojo v korist razvoju 

Mestne občine Ljubljana. Najbolj me pa veseli, da se vračam spet v veliko mestno druţino, najboljšo 

ekipo. In to resno mislim. Ko govorim o mestni druţini, ne govorim samo o zaposlenih v mestni 

upravi, ampak v vseh naših zavodih, v vseh naših podjetjih, skupno nas je 12000. In tudi naš način 

dela, naša odgovornost, je lahko tudi smerokaz za delovanje Republike Slovenije. Danes, v 

zaključnem govoru, ko smo imeli izredno sejo drţavnega zbora in je bil do moj zadnji nastop, v zvezi 

z Zlatim fiskalnim pravilom, sem podprl začetek postopka in tudi opozoril, da to ne pomeni sprejem 

Zlatega fiskalnega pravila. Kajti, moj pogoj je bil, ţe marca meseca povedan, da bomo o tem se v 

stranki odločali, ko bomo videli rebalans in ko bomo videli štiriletno projekcijo Proračuna Republike 

Slovenije. Rebalans sem dobil včeraj. Branje je trajalo do treh zjutraj. In danes lahko sporočim 

ugotovitve. Tisti, ki predlaga 13% zniţanje plač v javnem sektorju… je mogoče to lahkotno reči, s 

področja gospodarstva. Glede na to, da sem bil v obeh sektorjih, v gospodarstvu, v javnem sektorju, 

pa sprašujem predlagatelja, ali ve, kaj to pomeni, ko bomo potrebovali  dobro vzgojo v vrtcih? Ko 

bomo potrebovali  dobro vzgojo v šolah? Zdravstveno oskrbo v zdravstvenih domovih, v kliničnih 

centrih? Ko bomo potrebovali gasilce, v primeru ujm, kot so bile  pred dvema letoma v Ljubljani? Ali 

pa policiste, v primeru nesreč? Da ne naštevam tiste, ki nas ogrevajo, ki nam omogočajo pitno vodo? 

Ki nam omogočajo tudi odvoz fekalij? In 13% zmanjšanje tega, ne pomeni varčevanje, ampak 

pomeni razslojevanje in uničevanje socialne drţave. Moje vprašanje včeraj ministru Šušteršiču, 

ministru Erjavcu in predsedniku drţavnega zbora, gospodu Virantu, na srečanju pri predsedniku 

vlade Janezu Janši, ki je bilo zelo korektno. Je bilo, kaj se je spremenilo od 7. januarja, ko smo štiri 

stranke, podpisnike sem navedel še, to je treba povedat, v SD gospod Vlačič, gospod Veber, pri nas 

pa oba s kolegom Möderndorferjem… kaj se je zgodilo, da tisti ukrepi, ki so bili predlagani, 

podpisani in bi enako pomenili uravnoteţenje proračuna za zmanjšanje primanjkljaja za 800 

milijonov Evrov, vendar na obeh strani bilance, niso več dobri? Tam smo predlagali velike 

infrastrukturne objekte. Sedanji rebalans pravi, da se drţavna potrošnja letos zmanjšuje kar za 9%. Če 

gremo naprej k NRP-ju, 2015, potem ugotavljamo, da je sedanji rebalans še dober, kar nas čaka leta 

2015. Predlagali smo podaljšanje interventnega zakona do konca letošnjega leta in sprejem tako 

imenovanih Pahorjevih reform, od junija lansko leto, plus zdravstvene reforme. In, kot zanimivost, 

vsi smo soglasno predlagali, da se masa plač v javnem sektorju zniţa za 2% letno. In s tem doseţemo 

v štirih letih, pribliţno 10%. To je bil …///… nerazumljivo…/// …  proračun in jaz ne bom predlagal 

sprejem Zlatega fiskalnega pravila, če tudi ne bo razvoj Slovenije strateško usmerjen. Tako, da ne 

bomo obstali na 35 milijardah druţbenega bruto proizvoda, ampak da bomo šli čez 40. To vprašanje 

izpostavljam samo zato, ker ukrepi, ki so predvideni v drţavnem zboru, se dotikajo tud lokalne 

skupnosti. Tudi vsem občinam se prispevki zmanjšujejo. Ampak, ali se kdo vpraša, kaj je z 

motivacijo ljudi? Ali res, da kdo misli, da tudi te tajnice, ki delajo… pač nič podcenjevalnega, v 

mestni upravi, prejmejo preveč za tisto, kar naredijo? Moj odgovor, ker sem probal oba sektorja, je, 

da ni res in da je treba ljudi spoštovat. In vztrajal bom na tem, da se odpovemo stavki. Moj predlog je 

bil danes v drţavnem zboru, ali lahko sporočimo tistim, ki predlagajo stavko, sindikatom, zdruţenju 

upokojencev, da naj preloţijo stavko za en mesec in da dajo priloţnost drţavnemu zboru, da sprejme 

rebalans, kot sem ga prej omenjal. Ki je bil usklajen takrat z zadostnim številom glasov, če bi to 

veljalo? Posebej sem vprašal kolega … Mate je tu, pa… kolegice in kolege iz Pozitivne Slovenije, ki 

so tam bili. Ali bojo poslanke in poslanci Drţavljanske liste Gregorja Viranta in pa DeSUS-a,  

pozabili tisto, kar so podpisali, kar naj bi bilo dobro, razvojno programsko usmerjeno, tako za razvoj 



 

 

drţave, kot za razvoj lokalnih skupnosti, v dobro drţavljank in drţavljanov. Sam osebno sem tudi 

proti referendumu. Kajti z obema… na zdravje, bo ţe res… kajti z obema ukrepoma se dela škoda 

drţavi, na koncu bomo to škodo morali sami poravnat. Če ne bomo v stanju omogočiti, tudi doma trg 

našim ljudem, potem se nam ne piše dobro. Letos nas še rešuje izvoz, ki ima tudi rast, v odnosu na 

lansko leto. Vendar nam pada osebna potrošnja in predvsem nam pada drţavna potrošnja, na 

področju investicij. Jaz srčno upam, da poziv predsednika vlade, včeraj, ko je rekel, da ţeli 

sodelovanje tudi z opozicijo, pomeni, da je pripravljen poslušati naše predloge, tiste, ki sem jih 

omenil. In čas je, da pozabimo, na strankarske delitve, v tem trenutku in da poiščemo tak rebalans, ki 

bo zagotavljal razvoj Slovenije in obenem omogočil tudi razvoj Mestne občine Ljubljana.  

Še enkrat. Vesel sem, da sem nazaj. Ni bilo lahko, ko sem se odločil, da grem na volitve. Kdor je 

govoril o sprehodu, ta sprehod je bil učinkovit. Danes se je videlo. Imamo osemindvajset poslank in 

poslank drţavnega zbora. Kvalitetnih. Ki bojo zastopali interese drţave. Sam sem se veliko naučil. V 

mestnem svetu si pa ţelim, da bi dobro sodelovali, tudi pri točkah, kjer imamo različno mnenje. 

Konec koncev nam mora bit le signal, da ta mestna uprava, teh 12000 sodelavcev, v veliki mestni 

druţini, ta mestni svet,  je ţe tretjič dobil volitve. In mislim, da je to odgovor, da dobro delamo v 

korist meščank in meščanov. Hvala za posluh in pa ţelim vsem skupaj lepih dve leti. Hvala lepa.  

 

 

----------------------------------------zvok ploskanja iz dvorane----------------------------------------------- 

 


