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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 6. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 15. oktobra 2012, s pričetkom ob 15.30 uri, v Veliki sejni dvorani 

Mestne hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Predlagam, da pričnemo s 6. Izredno sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana. Na seji je navzočih 35 svetnic in svetnikov. Odsotnost so opravičili, 

gospod Mate, gospod Jakič, gospod Gorenšek. Smo sklepčni. Lahko pričnemo z delom. Prosim vas, 

da izklopite mobilne telefone. Da ne motite delo mestnega sveta.  

Dnevni red 6. Izredne seje ste prejeli s sklicem seje. O dnevnem redu izredne seje, mestni svet, 

skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL-a ne razpravlja in ne glasuje.  

 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda 

AD 1. 

A. 

IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VOLILNO TELO ZA 

VOLITVE ČLANA DRŢAVNEGA S VETA in 

B. 

DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŢAVNEGA SVETA 

 

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje. Prosim gospoda Čerina, predsednika Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da poda uvodno obrazloţitev k obema točkama.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala za besedo gospod ţupan, cenjene kolegice in kolegi. Komisija za volitve in mandatna 

vprašanja, vam predlaga dva oziroma tri sklepe. Pod prvo izvolitev predstavnikov mestne občine, kot 

volilno telo oziroma kot elektorje. Ta sklep je komisija sprejela soglasno. Glede na to, da razdelitev 

ni sporna, glede na mesta, ki jih ima posamezna skupina v mestnem svetu. In glede na to, da vsi 

predlogi, ki so bili dani s strani posameznih mestnih oziroma s strani posameznih list, niso bili 

spreminjani, so bili upoštevani. Kar se pa tiče drugega predloga. To se pravi, določitev kandidata za 

člana Drţavnega sveta, komisija z večino glasov predlaga za to funkcijo gospoda Metoda Ropreta. 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prehajamo na razpravo po točki  

A. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana Drţavnega 

sveta. Razprava o naših predstavnikih? Ni. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

35. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Seznama predstavnikov Mestne občine 

Ljubljana v volilnem telesu, za volitve predstavnikov lokalnih interesov za Drţavni svet na 

volitvah 21. 11. 2012. 

 

Prosim za vaš glas. 

35 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala sprejeto. 

 

In prehajamo na točko B., na razpravo o kandidatu za člana Drţavnega sveta. 

Izvolite. Ni razprave… Gospa Tekavčič, izvolite. 

 

GOSPA PROF. DR. METKA TEKAVČIČ 

Hvala. Spoštovani gospod ţupan. Spoštovane svetnice in svetniki. Dejstvo je, kar ni bilo mogoče 

spregledati, da razen Liste Zorana Jankovića oziroma njenega podţupana, nobena od strank, 

zastopanih v mestnem svetu, ni predlagala nobenega kandidata. To je logična posledica glasovanja, ki 

običajno poteka v mestnem svetu. Ne nazadnje smo se ţe naučil, da ni smiselno, da ljudi, ki bi lahko 

opravljali določene odgovorne funkcije, izpostavljamo brez blagoslova Liste Zorana Jankovića. Meni 

se je zdelo samo po sebi umevno, da bo v mestnem svetu izvoljen kandidat, ki ga predlaga Lista 

Zorana Jankovića. In, ko smo se v svetniški skupini in v stranki pogovarjali, smo ocenili, da glede na 

razmerje moči, to pomeni dejstvo, ki mu ne gre oporekati. Zato tudi nismo nikogar predlagali. 

Predpostavljam, da so v ostalih svetniških skupinah in strankah ravnali enako. Vendarle pa menim, da 

je Ljubljana glavno mesto Republike Slovenije, slovenska prestolnica. Bogata z ljudmi, ki delujejo na 

različnih področjih druţbenega dogajanja. In se mi zdi, da bi mestni svet vendarle moral predlagati za 

kandidata nekoga, ki je Ljubljančan. Tudi ne kupim, v tem konkretnem primeru, morebitne 

obrazloţitve, da Ljubljana s tem kaţe odprtost in pripravljenost sodelovanja z občinami, ki so nastale 

iz nekdanje Ljubljane, ker je v tem kontekstu takšna obrazloţitev slišati precej malo verjetna. Dejstvo 

je tudi, da se nihče od Liste Zorana Jankovića, ni z nikomer od nas pogovarjal. Verjamem, da tudi z 

drugimi ne, glede tega, kako bodo potekale te volitve. Mislim pa, da je takšno ravnanje liste, ki kreira 

celotno podobo mesta in njene politike, ta hip v Sloveniji, z vidika Mestne občine Ljubljana politično 

nezrelo. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Vesel Valentinčič.  

 

GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. V Svetniški skupini DeSUS smo se odločili, da tega 

predloga ne bomo podprli. Prepričani smo, da v Ljubljani, med nami, to je 270000 prebivalci 

Ljubljane, Ljubljančanov, imamo ljudi, ki bi bili primerni za to funkcijo. Ljudi, ki so strokovni, 

široki, strankarski, nestrankarski, kar ţelite. Strokovnjaki, vse imamo. Zelo dobre ljudi. In zato se 

nam zdi nesprejemljivo, celo morda ţaljivo za Ljubljano, da med nami ne najdemo kandidata, ampak 

ga gremo iskat v drugo občino, ţupana druge občine. Razmišljali smo podobno, kot je ţe povedala 

kolegica Tekavčičeva, zakaj ne damo svojega kandidata. Ob vedenju, ob vedenju, da je dosedanji 

drţavni svetnik, dr. Rus, ponudil svojo ponovno kandidaturo. Bil pripravljen ponovno kandidirat. In 

to seveda člani Liste Zorana Jankovića vedo. Menimo, da je bil dost dober drţavni svetnik, da bi 

lahko nadaljeval. Ampak, prav! Morda je narobe to, da je Ljubljančan. Tako je! Pa ne vem, kaj je 

tako smešnega tukaj? Smešno je to, kar se gremo… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Smešno je to, da Ljubljančani predlagamo vrhniškega ţupana za to, da bo zastopal nas!  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Pardon. Brezovškega ţupana. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj je podobno to, zelo podobno to… 

 

…/// … iz dvorane – več glasov hkrati – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 

Ne vem kaj je tukaj zelo smešnega? Men se to sploh ne zdi smešno. To so politične igrice, ki jih jaz 

ne razumem? Mogoče jih kdo drug? In se bodo pokazale skoz čas, zakaj smo naredili to. Med vami, v 

Listi Zorana Jankovića, imate kar nekaj ljudi, ki bi bili popolnoma primerni… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O hvala…  

 

GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 

… za to funkcijo. In bi jih tud podprli. Bi ga podprli. Nekoga, ki pa ni iz Ljubljane, pa mi, ki smo v 

mestnem svetu in predstavljamo stranko DeSUS, seveda ne bomo podprli, ker bi radi imeli in vemo, 

da je izbira v Ljubljani široka. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Izvolite gospod Jazbinšek. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ja, spet ena politična manipulacija, ne? Zdaj, kaj bo seveda gospod Ropret, piše, da je ekonomist, ne 

vem a je dipl. ing. arh… univ. dipl. oec.? Mislim, da ni. Kaj bo ta seveda, iz netipične občine, ne? V 

tej regiji, ne? Lahko pridonesel drţavni politiki, ne? V tem primeru bi bilo dost boljš, če bi bil recimo 

kakšen naš kandidat iz Sostra, ne? V drţavnem svetu, ne? Ki razume oboje, ne? Rekel bi, pri - 

mestnost in pa mesto, ne? Saj Sostro je četrtna mestna skupnost, ne? Ni krajevna skupnost. Al pa 

vaška, recimo, ne? Prav pri nas imamo daleko bolj kvalificirane kandidate. Zdaj, to je neka vrhunska 

politična igra, ne? Zdaj, katera je ta cena, ne? Da gre gospod Ropret v Drţavni svet, ne? Ne vem, 

mogoče so glih avtobusne linije, ne? Mogoče je kaj druzga? Kot neka cena. Al je pa to neka posebna 

cena v Holdingu? Ne? Pri čemer se moramo seveda dobro zavedat, ne? Da ma sigurno gospod Čerin 

perfektno pod kontrolo, seveda gospoda Ropreta. Ker drugač se seveda ne bi tegale štosa zmislil, ne? 

Torej, jaz bom takole povedal. Mi ta Zelen, seveda ne bomo glasovali, zato, ker se sploh nismo 

prijavili med elektorje, ne? Ne? Glasujejo naj elektorji, ne? Za tole tle, ker seveda te farse mi ta 

zeleni, ne? Se ne bomo šli. V prejšnjem mandatu seveda, v prejšnjem mandatu, je bil recimo Andrej 

Rus… lepo… prišel vprašat za podporo in tako dalje. Delal si je nek krog podpornikov. Kar je bilo na 

eni strani nekaj, na drugi drug predlog in tako naprej. No, tuki zdaj seveda, me zanima ta cena. 

Mogoče bo gospod Čerin to razloţil, k bo, s čim drugim je upravičil gospoda Ropreta, ne? Kakšni, 

rekel bi, neki izven strankarski, al pa izven ţupanski doseţki, ne? Kakšna osebnost je on? Za, rekel 

bi… za najlepše mesto na svetu in za največje mesto, ki je slučajno tud prestolnica v drţavi. To se 

prav, 270000 ljudi, nima, ne? Svojega predsto…, ne? Upam, da bo gospod Kangler, da ne bo gospod 

Kangler kakšnega tam… tud nam poslal tam kakšnega tud iz primestne občine, iz Lenarta recimo in 

tako naprej, ne? Tako, da bomo pol dobil seveda še drţav… 

 

---------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa gospod Jazbinšek. Razpravljamo o Ljubljani, ne o Mariboru. Gospod Ogrin, izvolite. 

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 
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Jaz sprašujem, ker je tule seznam kandidatov, kje so še drugi. Mi smo kritiziral socializem, da 

postavlja sam enga kandidata. Kje so pa še trije? Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da vaša, vaš predlog res ni najbolj moder. Na nek način izraţate 

neko nezaupnico, do vsega svojega članstva v Ljubljani, ker ste veliki šampion za ogromno podpore 

in da ne najdete kandidata v Ljubljani, ki bi nekako povezal Listo Zorana Jankovića in odlično s…/// 

… nerazumljivo…///… politiko Zorana Jankovića, to je pravzaprav čist nerazumno. Tako, da iščete 

kandidata izven, izven Ljubljane in ga predlagate in hkrati predlagate ţupana. Al spet, spet nekoliko 

nerodna zadeva, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ţupani, kot sami dobro veste, prihajate iz zelo širokega 

interesnega kroga, ne? Ki se dejansko tudi zelo fokusira v, v interesu občine. In v tem kontekstu so 

ţupani v dosedanjih razpravah v drţavnem zboru, ker so, ker je sprejet zakon in dejansko je dokazana 

kolizija interesov. Ista zgodba bo z Drţavnim svetom. Spet bo prihajalo do, do posebnih interesnih 

kontekstov, ki, ki bodo prevladovali nad vsem tistim, kar bi bilo prav, da bi vendarle mestni svet 

opravljal funkcijo, ki jo opravlja, opravlja v kontekstu mestnega sveta. To se pravi, kot …/// … 

nerazumljivo…///…in ne kot neko interesno zdruţenje ţupanov, ki bodo vsekakor spet ustvarili svoj 

lobi in… skratka to je …/// … nerazumljivo…///… zadeva, o kateri mislim, da ste nekako… nekako 

pogrnili na političnem izpitu. Ga niste opravili. In ne vem kako bi naj mi tukaj podprli člana, ne da bi 

…/// … nerazumljivo…///… če bi člana sem pripeljali, da bi se nam predstavil, da bi ga slišali in da 

bi ga spoznal. Ampak, očitno tud tega ne bo, a ne? Tako, da v tem kontekstu bodo te volitve bolj 

zvodenele v neko, neko nelagodje, …/// … nerazumljivo…///… vseh tistih, ki pa le mislimo, da bi 

Ljubljana naj imela predstavnika v mestnem svetu, Drţavnem svetu, takšnega, ki, kot sem ţe 

povedal, razume Ljubljano in to se zavzema za njene interese. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Kardelj. 

 

GOSPOD ALEŠ KARDELJ 

V krogu, kjer se pač jaz gibam in delam in delujem, smo bili prepričani gospod ţupan, saj verjamem, 

da se boste zdaj men tud smejal, kar bom povedal… Ampak, v redu. Da boste vi osebno kandidiral za 

to funkcijo. In… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

No, evo… saj sem vedel, da bo tako. Ampak, jaz vam bom povedal, tud zakaj smo tako razmišljal. 

Mi smo razmišljal predvsem zato, ker smo bili prepričani, da bi vi skozi to funkcijo v tem svetu in 

tudi potem skozi predsedništvo tega sveta, vendar bil neka porok in garancija, da bi v našem 

parlamentarnem sistemu, morda le kdaj dobili tako imenovani Drugi dom. V tem parlamentu. Z neko 

večjo veljavo tega Drţavnega sveta, kot jo ima zdaj. Ker zdaj je res brez veze, se moram strinjat, da 

ga sploh mamo. Je pravzaprav, bi rekel skor čist vse en, kdo bo tam notr. Tako, da… ko smo zvedeli 

za to ime, smo bili kar malce poparjeni. In seveda tudi nam je bilo ţal, da potem sami nismo 

predlagali kakšno dobro ime z vrst Ljubljančanov, da bi pač kandidiral in saj najbrţ bi bili 

preglasovani. Jaz tud vem, danes bo gospod Ropret potrjen tule, ne? Ampak, tole, kar sem imel na 

duši, sem vam moral povedat, ker se mi je le zdelo, da smo prav razmišljal. Saj morda vam ne bi 

pasal to, ne? To funkcijo opravljat. Bi vam bila odveč, ker jih imate dovolj. Ampak, za sam 

parlamentarni sistem, po naših razmišljanjih, pa to ne bi bilo slabo. Evo, to je to. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Zdaj pa zaključujem razpravo, ker ni več prijavljenih. In pred glasovanjem, ne? K točki, bom 

podal pojasnila, ker je bilo to vprašanje. Vidite, ţe vmes so špekuliral, ne? Ko sem bil na volitvah, da 

sem proti ukinitvi Drţavnega sveta, da si štimam sebi mesto, ne? Da bom kandidiral za Drţavni svet 

in da bom celo predsedujoči Drţavnega sveta, če bi me izvolil. In ţe takrat sem rekel, da me to ne 
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zanima. In mislim, da je to način, da drţim svojo besedo, tud pravi, ne? Je mi pa ţal, da niste prišli s 

predlogom, ne? Ker bi resno o tem razmislil, ne? Če bi me ta mestni svet, vključno z opozicijo 

predlagal, bi mogoče bilo zanimivo, da to razmislim, ne? Ker ta Drţavni svet je zdaj opravil eno 

pomembno funkcijo, ki je ustavil neumnost vlade, ki je bil dvakrat predlagan, ne? In izglasoval veto. 

Zdaj, ko pravite, da ni zadost Ljubljančanov. Vi pač teţko razumete, ampak mi s temi ljubljanskimi 

občinami v šestih letih, izjemno sodelujemo. Jaz si ne znam predstavljat, da bi se zdaj zgodilo, da bi 

ţupanu preprečil vhod na čistilno napravo, kot se je zgodilo enemu od ţupanov, pred obdobjem, ki ga 

jaz zdaj opravljam. In v tem Holdingu, ne? Se je ta kolega pokazal kot izjemno dober. Dobil podporo 

še ostalih ţupanov. In to je ta naša širina, da lahko rečemo, zastopamo celotno volilno enoto, ne samo 

Ljubljano. In ne glede na to, da ni Ljubljančan, mislim, da ima upravičeno vso podporo. A je res tisto 

pravo, da moraš nekoga preselit v Ljubljano, ko greš na volitve, ne? Da formalno postaneš 

Ljubljančan, da ga izglasujemo? Je pa zelo zanimivo, da imate veliko besed o politični zrelosti, pa 

nihče od vas ni prišel z nobenim predlogom vsaj na razgovor. Da bi rekel, mi pa imamo kandidata. 

Mogoče bi ga pa tud sprejeli. Ker, če pa mislite, da je to, dve stranki tle razlagate, da edina kvaliteta 

je članska izkaznica stranke, ste pač narobe. Pri nas tega ni. In jaz mislim, da smo zbrali odličnega 

kandidata. Ţupan, ki je ogromno naredil, ne? In po tistem, kar jaz vem, ima tud podporo ostalih 

ţupanov iz teh, volilne regije. Kaj bomo pa izglasovali na konc, je pa pač stvar te matematike, ki me 

je tudi v Drţavnem zboru podučila kolegica iz NSi-ja, da je treba znat štet, ne? In sem se naučil pač. 

In bomo šteli, ne? Na konc bo volilna komisija štela, ne? Tako, da gospod kolega Kardelj, ne? Midva, 

ki se srečujeva tam, na gradu, na porokah. Če bi mi to predlagal, bi pa resno razmislil, da bi jaz šel, 

ne? Na posebno ţeljo opozicije, ne? V mestnem svetu, zastopat interese Ljubljane, za dvodomni 

sistem, da grem v Drţavni svet. Sam to bi moral še posigurat oziroma pogovarjat se z ostalimi v 

Drţavnem svetu, da me izvolijo za predsedujočega, ne?  

 

Gremo na glasovanje O PREDLOGU SKLEPA: 

Kandidata za člana Drţavnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasovanje tudi vodi volilni 

odbor, ki ga na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana. Zato v skladu s prvim odstavkom 12. Člena Opravil za izvolitev 

predstavnikov Mestne občine Ljubljana za volilno telo za volitve za člana Drţavnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana Drţavnega sveta, dajem na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VOLILNEGA ODBORA ZA DOLOČITEV 

KANDIDATOV ČLANOV DRŢAVNEGA SVETA: 

V volilni odbor se za določitev kandidata za člana Drţavnega sveta se imenujejo: Matjaţ 

Bregar, kot predsednik; Magdalena Škerl, kot namestnica predsednika; Polona Zupan Klopčič, 

članica; Matej Bizjak, član in Majda Šuhelj, članica.  

 

Prosim za vaš glas.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Komisije. Imenujemo komisijo samo…. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, to je… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

To je absolutna pravica, ne? Saj gospod Jazbinšek še nikol ni bil za. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

No, gospod Jazbinšek, ker ste popoldne ţe, pa je vaša popoldanska malica minila, izvolite, 

ponavljam glasovanje.  
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Glasujemo o komisiji. Izvolite. 

Ste zastopil? Gospod Jazbinšek? 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, saj to se mi zdi, ja… 

 

35 ZA. 

2 PROTI. 

Ponavljam glasovanje? Ali je to v redu? 

Komisija je izglasovana.  

 

Predajam vodenje predsedniku Volilnega odbora, gospodu Bregarju. Izvoli …  

 

GOSPOD MATJAŢ BREGAR 

Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni vsi prisotni. Glasovanje se bo opravilo o določitvi kandidata 

Mestne občine Ljubljana za člana Drţavnega sveta. Glasovanje bo potekalo tajno v Rdeči dvorani. 

Ker je kandidat za člana Drţavnega sveta predlagan le eden kandidat, določitev vrstnega reda 

kandidatov ţrebanja ni potrebna. Poimensko bom klical po abecednem redu svetnike. Gospa Polona 

Zupan Klopčič pa vam bo podala glasovnico. Na glasovnici je torej samo en kandidat, ki ga je 

predlagal mestni svetnik gospod Čerin. Glasuje pa se tako, da se obkroţi številko pred imenom in 

priimkom kandidata, če ţelite glasovat za njega seveda. Za člana Drţavnega sveta bo predlagani 

kandidat določen, če bo prejel večino glasov navzočih svetnikov. Za navzoče pa se štejejo tisti, ki 

prejmejo glasovnico. Tajno glasovanje se bo pričelo, ko bomo pričeli deliti glasovnice in bo volilni 

odbor odprl glasovalni prostor v Rdeči dvorani. Ko prejmete glasovnico, odidete na glasovalno 

mesto. Lahko greste skoz tale vrata, kjer so ostali člani volilnega odbora. Glasujete in oddate 

glasovnico v skrinjico. Glasovanje bo trajalo petnajst minut. Nato se bo sestal volilni odbor, pripravil 

zapisnik in ko bomo končali, bomo o tem obvestili ţupana. Zdaj dajte samo še počakat, da volilni 

odbor odpre… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///… 

 

Se obkroţi…. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Če se ga ne obkroţi, ga ni… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Saj je v redu, ne? Je v redu… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

A dajte no, dajte no mir!.... Dajte no… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Na glasovnici imate ZA in PROTI, ne? Zdaj imamo ZA, če pa niste, ste pa proti, al pa… je čist vse 

ena figa, ne? Pa saj taki ne boste, saj boste tak proti, saj ste povedal javno svojo voljo, ne? … 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Kar daj, povej! Kdor hoče, hoče. Kdor noče, tudi prav, ne?  

 

GOSPOD MATJAŢ BREGAR 

… se glasuje, da se obkroţi… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///… več glasov hkrati…./// …  

 

MATJAŢ BREGAR 

15 minut.  

--------------------------------------------Ni posnetka glasu 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///… več glasov hkrati…/// … 

 

GOSPOD MATJAŢ BREGAR 

Na predlog svetnika Gregorja Isteniča, smo pripravili novo glasovnico, tako, da se bo glasovalo ZA 

ali PROTI. Kljub temu, da menimo, da so bile tudi tiste glasovnice čisto razumljive. Zdaj bom pa 

klical po abecednem redu svetnike. Bojan Albreht… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Glasovanje se bo zaključilo ob 16.25.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Kaj? Bruna Antauer. Dr. Milena Mileva Blaţić. Marko Bokal. Dr. Marta Bon. Breda Brezovar Papeţ. 

Mirko Brnič Jager. Mag. Nives Cesar. Aleš Čerin. Jadranka Dakić. Tjaša Ficko. Miro Gorenšek se je 

opravičil. Gregor Istenič. Roman Jakič, je opravičen. Miha Jazbinšek. Aleš Kardelj. Mojca Kavtičnik 

Ocvirk. Maša Kociper. Iztok Kordiš. Prof. Janez Koţelj. Anton Kranjc. Mojca Kucler Dolinar. Mag. 

Anţe Logar. Boris Makoter. Dragutin Mate je opravičen. Zofija Mazej Kukovič. Mitja Meršol. Uroš 

Minodraš. Janko Möderndorfer. Pavla Murekar. Mag. Tomaţ Ogrin. Dunja Piškur Kosmač. Sašo 

Rink… daj odnesi mu dol. Slavko Slak. Mag. Eva Strmljan Kreslin. Mojca Škrinjar. Marko Šiška. 

Prof. dr. Metka Tekavčič. Prof. dr. Gregor Tomc. Meta Vesel Valentinčič. Joţica Virant. Marjan 

Jernej Virant. Peter Vilfan. Jelka Ţekar. Pa Julijana Ţibert.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Še glasujejo, pol je pa konc… Trije manjkajo… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MATJAŢ BREGAR 

Spoštovani. Glasovanje je končano. Predstavil vam bom Poročilo Volilnega odbora. Volilni odbor je 

prevzel 45 glasovnic in ugotovil, da je pripravljena glasovalna skrinjica, ki jo je odbor zapečatil ter 

da je glasovalni prostor v Rdeči dvorani pripravljen. Glasovanje smo začeli ob 16 uri in 10 minut. 

Zaključeno pa je bilo ob 16 uri in 25 minut. Po končanem glasovanju so člani volilnega odbora 

prevzeli in prešteli neuporabljene glasovnice, ki so bile 3. In jih zapečatili. Na podlagi Liste 

navzočnosti, je Volilni odbor ugotovil, da je bilo razdeljenih 42 glasovnic. Oddanih je bilo 42 

glasovnic, veljavnih je bilo 42 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.  

 

ZA PREDLAGANEGA KANDIDATA JE GLASOVALO 25 SVETNIC IN SVETNIKOV 

PROTI PA 17. 

Volilni odbor je na podlagi rezultatov glasovanja ugotovil, da je za kandidata Mestne občine 

Ljubljana, za člana Drţavnega sveta, predstavnika lokalnih interesov na volitvah 21. 11. 2012, 

določen Metod Ropret.  

Hvala lepa. 
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--------------------------------------------zvok ploskanja iz dvorane. 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ali kdo ugovarja Poročilu Volilnega odbora? Če ni pripomb, zaključujem to točko. S tem pa smo 

tudi izčrpali Dnevni red 6. Izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato ugotavljam, da 

je seja končana. Hvala lepa. Dober tek. Vidimo se v ponedeljek.  

 


