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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS PO ZVOČNEM ZAPISU 1. SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 20. 10. 2014, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani 

Mestne hiše, na Mestnem trgu v Ljubljani.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

... posebej na novo izvoljenim svetnicam in svetnicam  Mestne občine Ljubljana. Pozdravljamo 

seveda tudi to, kar stoji pred mano in zaradi česar me ne vidite. To so naši otroci, ki bodo peli. O, kar 

zakrite me, nič hudega. Moram sporočit, da je navzočih 43 svetnic in svetnikov. Tako, da je Mestni 

svet Mestne občine Ljubljana sklepčen in lahko prične z delom. Lepo pozdravljam seveda tudi 

župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića ter predsednico in člane Volilne 

komisije Mestne občine Ljubljana, ki so prav tako navzoči na tej seji. In kot rečeno, še posebej 

pozdravljam Otroški pevski zbor Osnovne šole Franceta Bevka, ki nam bo, zdaj, kar takoj, če sem 

prav razumel, zapel dve pesmici. Hvala.  

 

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

 

-----------------------------------------PETJE OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA.  

 

------------------------------------------zvok ploskanje iz dvorane. 

 

-----------------------------------------PETJE OTROŠKEGA PEVSEKEGA ZBORA, ob klavirski 

spremljavi.   

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

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK  

Lepa hvala pevskemu zboru. Jaz sem pričakoval, da bo še kakšen dodatek, ampak jih je protokol kar 

takoj ven povabil. No, ja... mislim, da zdaj lahko nadaljujemo sejo, našo, tako, kot predpisuje statut. 

In sicer moram za svoje opravičilo povedat, za to, da sedim na tem mestu nimam posebnih zaslug, 

razen, da sem najstarejši med vami. Včasih očitno tud starost prav pride.  

Župan je na podlagi 52. člena Statuta Mestne občine Ljubljana ter 9. in 48. člena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklical 1. sejo novo izvoljenega Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana, z naslednjim  

 

DNEVNIM REDOM, ki ga bom zdaj prebral in sicer,  

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov. Kar smo že opravili, če se ne motim? 

Ne še? 43... A to moramo še posebej ugotovit? V redu. 

2. A.  

Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni 

svet občine... Mestne občine Ljubljana, dne 5. oktobra 2014 in 

B.   

            Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, o izidu rednih volitev za župana Mestne  

           občine Ljubljana, z dne 5. oktobra 2014.  

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 

župana 
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4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 

župana, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana 

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni govor 

 

Tukaj bi še dodal, da nas protokol vabi, da se po zaključku postavimo na stopnice pred Rotovž, kot 

smo temu včasih rekli, kjer bi naredili skupinsko sliko novega mestnega sveta. Moram še to dodat, da 

o dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet, skladno z 2. odstavkom 11. člena Poslovnika ne 

razpravlja in ne odloča in zato prehajamo kar na prvo točko dnevnega reda in sicer to je... 

AD 1. 

UTOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVO IZVOLJENIH SVETNIKOV OZIROMA 

SVETNIC IN SVETNIKOV, DA SMO PRAVIČNI. 

 

In sicer ... 

Ugotavljamo navzočnost svetnic in svetnikov v dvorani. In sicer s pritiskom na tipko »N«. 

Glasovanje poteka oziroma prijava poteka. 

Kok? A, ha... 

V skladu s prej ugotovljenim dejstvom, je navzočih 43 svetnic in svetnikov. 

 

S tem prehajamo na... a, ha... zdaj se moram mal na teh display-ih znajt... Hvala za pomoč. 

Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. In sicer je to 

 

AD 2. 

A. 

POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Z DNE 5. 

OKTOBRA 2014, pa pod  

B. 

POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Z DNE 5. 10. 2014. 

 

Gradivo ste oziroma smo prejeli s sklicem seje. In sicer najprej prehajamo na točko  

AD 2. A. In sicer je to... 

POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJULBJANA, Z DNE 5. 10. 

2014. 

Vem, da se ponavljam, ampak to so stvari, ki gredo na zapisnike, tako, da je prav, da je vse tako 

povedano, kot je tudi predpisano. In sicer bi zdaj prosil predsednico Volilne komisije Mestne občine 

Ljubljana, gospo Bredo Razdevšek, da poroča o izidu rednih volitev svetnikov v mestni svet.  

 

GOSPA BREDA RAZDEVŠEK 

Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsedujoči, spoštovane mestne svetnice in svetniki, ostali 

navzoči, lepo pozdravljeni. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na 41. seji, ki je bila dne 10. 

10. 2014, sprejela Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

Na volitvah, dne 5. 10. 2014, je imelo pravico voliti 45 svetnikov mestnega sveta, ki se volijo na 

podlagi splošne volilne pravice. In sicer 228 634 volivcev. Pri čemer so bili vsi volivci vpisani v 

volilne imenike. Na podlagi splošne volilne pravice, je glasovalo skupaj 82 124 volivcev, ali 35, 92% 

volivcev, ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 82 029 glasovnic. Neveljavnih je bilo 2856 

glasovnic, ker so bile prazne, ali volja volivcev ni bila jasno izražena. Veljavnih glasovnic je bilo 79 

173. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev 

mandata, na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah, 

mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu, na listah, ki so navedene po vrstnem redu, glede na 

število dobljenih glasov. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana, je v skladu z 90. členom Zakona 
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o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, izvoljeni naslednji 

svetniki po listah.  

Lista Zorana Jankovića: Gospod Zoran Janković, gospa Jelka Žekar, gospod Janez Koželj, gospa 

Tjaša Ficko, gospod Aleš Čerin, gospod dr... gospa dr. Marta Bon, gospod Dejan Crnek, gospa prim. 

Dunja Piškur Kosmač, dr. med., gospod Marjan Sedmak, gospa Julijana Žibert, gospod Tomaž Kučič, 

gospa Stanislava Marija Ferenčak Marin, gospod Nemzet Porić, gospa Frančiška Trobec, gospod 

Anton Podobnik, gospa Mojca Kavtičnik Ocvirk, gospod Iztok Kordiš, gospa Nada Verbič, gospod 

Danilo Šarić, gospa Bruna Antauer in gospod dr. Gregor Tomc.  

Slovenska demokratska stranka, SDS: Mag.... gospod mag. Anže Logar, gospa Mojca Škrinjar, 

gospod Mirko Brnič Jager, gospa Ksenja Sever, gospod Jernej Pavlin, gospa Maja Urbanc in gospod 

Janez Moškrič. 

Stranka Mira Cerarja, SMC: Gospod dr. Dragan Matić, gospa dr. Zvezdana Snoj, dr. medicine, 

gospod mag. Nejc Brezovar, gospa Simona Pirnat Skeledžija, gospod Matej Javornik in gospa Ana 

Žličar.  

Nova Slovenija, krščanski demokrati: Gospa Mojca Kucler Dolinar, gospod Anton Kranjc in gospa 

Mojca Sojar. 

Združena levica: Gospa Nataša Sukič, gospod Denis Striković in gospa Emilija Mitrovič.  

Socialni demokrati, SD: Gospod Anton Colarič, gospa Irena Kuntarič Hribar in 

DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Gospa Marija Horvat, gospod Anton 

Kastelic. 

Za SLS, Slovensko ljudsko stranko pa: Gospod Janez Žagar. 

 

Predlagam, da se sprejme predlagani sklep, da se je mestni svet seznanil s Poročilom Volilne 

komisije Mestne občine Ljubljana. Hvala lepa.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Zahvaljujem se gospe Bredi Razdevšek za ta... predloženo poročilo in odpiram razpravo. Razprava je 

strukturirana tako, da lahko vsak svetnik razpravlja deset minut. Vendar pa lahko poslan... pardon, 

svetniška skupina kumulativno razpravlja štirideset minut vsega. Replike lahko trajajo tri minute. 

Odgovori na repliko pa minuto oziroma na več replik, če je to več replik, združe... torej, odgovor na 

več replik... Ne. Pardon. Nisem prav povedal. Več replik lahko traja tri minute. Zdaj, s tem, da 

moram to dodat, da seveda razprava o tej točki dnevnega reda ni nujna, če hočemo hitro končat, 

potem pač ne bomo razpravljali. Je pa dopustna, seveda. A želi kdo razpravljat? Gospa Mojca Kucler 

Dolinar. Lepo prosim. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Predsedujoči, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj, čestitke vsem izvoljenim svetnikom. 

Ampak res moram, v tem sicer slavnostnem trenutku opozorit na dve stvari, ki so se zgodile v okviru 

letošnjih lokalnih volitev. In upam, da se v bodoče ne bodo več zgodile. Sploh ne, da bi se dogajale. 

Opozorila bi na dva dogodka. En dogodek je, ne dveh voliščih v Črnučah in pa pod Šmarno goro, se 

je eno obdobje volilne nedelje ni delilo volilnega lističa za mestni svet. Ko smo mi oziroma ena od 

naših predstavnic to opozorila, so nam zagotovili, da so to pomanjkljivost sanirali in odpravili. In vsi 

so imeli, naj bi imeli možnost tudi potem dobit ta glasovalni listič. Druga stvar pa je, na volišču v 

Šmarni gori, pa se je ugotovilo, potem, ko smo mi predlagali oziroma zahtevali ponovno glasovanje, 

da so se... oziroma ponovno štetje. Da so glasove Nove Slovenije, okoli 30, prišteli Združeni levici. 

Torej, tudi ta napaka je bila potem sanirana. Jaz bi to pač rada podala, kot resno opozorilo za vse 

naslednje volitve. In, kot tretje, še opazka, da upajmo, da čez štiri leta si bomo privoščili tud v 

glavnem mestu barvne glasovne, glasovalne lističe, da bo zadeva lahko lažje in bolj gladko tekla. 

Hvala.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Hvala lepa za to opozorilo, ki pa meni dajem vedeti, da hvala bogu kontrolni mehanizmi delujejo. In, 

da so bile napake sanirane, če sem vas prav razumel. Hvala. Še kdo za razpravo? Jaz prav vidim... jaz 
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bom čist po tihem štel do deset.... Zaključujem razpravo, ker vidim, da ni več prijavljenih in 

predlagam  

 

PREDLOG SKLEPA ... in sicer moramo sprejeti SKLEP, KI SE GLASI: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom Volilne komisije Mestne občine 

Ljubljana, o izidu rednih volitev svetnikov in svetnic v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, 

dne 5. oktobra 2014.  

 

Hvala lepa.  

 

Navzočnost ugotavljamo s pritiskom na »N«.  

Hvala lepa. Na enkrat je prisotnih 44. Tako, da imamo popravek.  

 

 

Prehajamo h glasovanju. 

Kdo je ZA ta predlog, naj pritisne prosim tipko »Z«, kdor je PROTI, pa tipko »P«.  

Glasujemo...  

Jaz lahko samo ugotovim, da je ZA glasovalo 44 svetnikov, se pravi tako rekoč SOGLASNO 

SPREJET SKLEP. 

PROTI NIHČE. 

Sklep je sprejet.  

 

Hvala lepa. Prehajamo na 2. B. točko. In sicer je to 

AD 2. B. 

POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, SPET Z DNE 5. 10. 2014. 

In sicer, prosim ponovno predsednico Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, gospo Bredo 

Razdevšek, da poda Poročilo rednih volitev za župana. Hvala.  

 

GOSPA BREDA RAZDEVŠEK 

Hvala lepa še enkrat za besedo. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana, je prav tako na 41. seji, ki 

je bila 10. 10. 2014, sprejela Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana. Na 

volitvah, dne 5. 10. 2014, je imelo pravico voliti župana, ki se je volil na podlagi splošne volilne 

pravice, 228 635 volivcev. Pri čemer je bilo 228 634 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike ter en 

volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik. Skupaj je 

glasovalo 82 131 volivcev, ali 35, 92 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. Na volitvah župana, dne 

5. 10. 2014, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 82 054 glasovnic. 

Neveljavnih je bilo 1797 glasovnic, ker so bile prazne, ali volja volivca ni bila jasno izražena. 

Veljavnih glasovnic je bilo 80 257. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov. In sicer. 

Kandidat, gospod Zoran Janković – 46 173 glasov oziroma 57, 53 % glasov. Gospod Damjan 

Damjanovič – 18 576 glasov oziroma 23, 15 % glasov. Gospod Aleš Albreht – 3869 glasov oziroma 

4, 82 %. Gospod Miha Jazbinšek – 3344 glasov oziroma 4, 17 %, gospa Nataša Sukič – 2226 glasov 

oziroma 2, 77 %, gospa Irena Kuntarič Hribar – 1468 glasov oziroma 1, 83 %, gospod Gregor Škerl – 

762 glasov oziroma 0, 95 %, gospa Marija Horvat – 757 glasov oziroma 0, 94 %, gospod Borislav 

Žulj – 462 glasov, kar pomeni 0, 58 %, gospa Martina Valenčič – 222 glasov oziroma 0, 28 % in 

gospod Jožef Jarh – 149 glasov oziroma 0, 19 %.  

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

župana Mestne občine Ljubljana izvoljen gospod Zoran Janković, ki je na glasovanju 5. 10. 2014, 

prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali. Poročilo o izidu volitev, se je poslalo tako 

županu Mestne občine Ljubljana, kot tudi Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov 

za župana. Prav tako predlagamo, da se sprejme Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. 

Hvala lepa.  
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GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Gospa Razdevšek, popoln... še enkrat hvala lepa... tako. Hvala. Odpiram razpravo. In sicer... štejem 

po tihem do deset... Zaključujem razpravo in predlagam  

 

PREDLOG SKLEPA in sicer: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom Volilne komisije Mestne občine 

Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana, z dne 5. 10. 2014.  

 

Ugotavljamo navzočnost prosim. Ugotavljamo... 

Prehajamo h glasovanju... 44 svetnikov in svetnic je navzočih.  

 

Prehajamo h glasovanju.  

Glasujemo ZA, ali PROTI. Se pravi, »Z« ali »P«. 

Glasovanje se je začelo, poteka... 

Glasovanje je končano. 

ZA je glasovalo 44 svetnic in svetnikov. 

PROTI NOBEDEN. Sklep je sprejet. Hvala lepa. 

 

Prehajamo k 3. točki dnevnega reda. In sicer je to 

AD 3. 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA SVETA 

IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA  

In sicer je tukaj moj predlog. Bom kar prebral.  

V skladu z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta, Svet med navzočih... izmed navzočih svetnic in 

svetnikov, imenuje predsednika ali predsednico, ali dva člana, ali dve članici Komisije za potrditev 

mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Predsednika, predsednico in člana, 

članici, komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak svetnic ali svetnica. Svet... Svet glasuje 

najprej o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan, pa o predlogih svetnikov in svetnic, po 

vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani predsednik in člana... predsednica seveda in 

člana komisije. In sicer je predlog, ki sem ga prej omenil, je tale.  

Predlagam, da se v Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 

župana, imenujejo: Gospa Francka Trobec, kot predsednica, gospa Nataša Sukič, kot članica in gospa 

Ksenja Sever, kot članica.  

In sicer predlagam, da najprej razpravljamo in glasujemo o tem mojem predlogu, če pa ta ne bo 

sprejet, bomo pač nadaljevali z zbiranjem predlogov svetnikov. Veljajo pa pravila, kot so bila že prej 

omenjena, deset minut na svetnika oziroma svetnico in štirideset minut na svetniški klub. 

Odpiram razpravo. In štejem po tiho do deset seveda...Hvala lepa. Razprave ni, če sem prav videl, 

sem prav videl. Ugotavljam, da je razprava končana, ker je sploh ni bilo.  

 

In dajem na glasovanje naslednji 

PREDLOG SKLEPA: 

V Komisijo za potrditev mandatov članov Mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se 

imenujejo, gospa Francka Trobec, kot predsednica, gospa Nataša Sukič, kot članica in gospa 

Ksenja Sever, kot članica. 

 

Navzočnost spet... pod »N«... Ugotavljamo navzočnost.  

44 je navzočih. 

 

Glasujemo. Poteka glasovanje. 

44 ZA. 

Ugotavljam, da je ZA glasovalo 44 svetnikov, PROTI PA NIHČE. 

Sklep je sprejet. Hvala lepa.  
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Ja, zdaj smo pa... ja, to je pa ekspeditivno, hvala lepa. Upam, da bomo ostali tako ekspeditivni. 

Gremo na točko 4. 

AD 4. 

POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA SVETA IN 

UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA, POTRDITEV MANDATOV SVETNIC IN 

SVETNIKOV IN UGOTOVITEV O IZVOLITVI ŽUPANA.  

S tem prosim zdaj komisijo, ravnokar imenovano, za potrditev članov mestnega sveta in ugotovitev 

izvolitve župana, da skladno z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta, na podlagi Poročila Volilne 

komisije Mestne občine Ljubljana, potrdi, potrdilo o izvolitvi in izjave gospoda Zorana Jankovića o 

izbiri funkcije, pripravi poročilo s predlogi odločitev. In seveda odrejam, z velikim veseljem dvajset 

minutni odmor, za pripravo Poročila Komisije za potrditev mandatov članov Mestnega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana, s predlogi za odločitev in sicer do ure 14:20 minut. Gospa Francka 

Trobec, bo to dovolj? 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Se pravi, vr.... 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Torej, 14 in 20 minut se spet.... 16! Oprostite, 16 in 20 minut, ja. Hvala lepa.  

 

-------------------------------------------------o  d  m  o  r 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Nadaljujemo sejo. In sicer nadaljujemo sejo, s Poročilom Komisije za potrditev mandatov. Prosim 

predsednico Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 

gospoda... župana .... gospo Francko Trobec, da poda poročilo oziroma da poroča, po slovensko. 

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Hvala. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve, v sestavi 

Francka Trobec, predsednica, Nataša Sukič, članica in Ksenja Sever, članica, se je sestala 20. 10. 

2014, ob 16:05, v Banketni sobi, v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana in skladno z 12. členom 

Poslovnika Mestnega sveta MOL, na podlagi Poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, o 

izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, 5. oktobra 2014, z dne 10. 10. 

2014, Poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, o izidu rednih volitev župana Mestne 

občine Ljubljana, 5. oktobra 2014, z dne 10. 10. 2014, Potrdil o izvolitvi za članice oziroma člana 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z dne 13. 10., Potrdila o izvolitvi za župana Mestne občine 

Ljubljana, številka ... 5. oktobra 2014, z dne 13. 10. in Izjave Zorana Jankovića o izbiri funkcije, z 

dne 15. 10. 2014, predlaga Mestnemu svetu MOL, v sprejem naslednje predloge odločitev:  

Predlog ugotovitvenega sklepa.... Prvi Predlog ugotovitvenega sklepa: Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana potrdi mandate naslednjim članicam in članom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: ... 

predlagam, da jih ne berem ponovno, ker smo poslušali že poročilo komisije, če se strinjate? 

Obrazložitev:  

Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana ugotavlja, da 

so vsi mandati članic in članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Poročila Volilne komisije 

Mestne občine Ljubljana, o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, 5. 

oktobra 2014, ki so prejeli potrdila o izvolitvi v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, nesporni, zato 

predlaga mestnemu svetu, da jih potrdi. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana, je sprejela predlog s 3 glasovi ZA in NOBENIM PROTI.  

Drugi predlog ugotovitvenega sklepa: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana, na podlagi Poročila o izidu volitev župana Mestne občine 

Ljubljana, 5. oktobra 2014, z dne 10. 10. 2014 in Potrdila o izvolitvi za župana Mestne občine 

Ljubljana, ugotavlja, da je za župana Mestne občine Ljubljana, izvoljen Zoran Janković. 

Obrazložitev: 

Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana meni, da je 

izvolitev župana, kot izhaja iz poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana ter 

potrdila o izvolitvi, nesporna, zato predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni 

sklep. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, je 

sprejela sklep s 3 glasovi ZA in NIČ PROTI. 

Tretji predlog ugotovitvenega sklepa: 

Zoranu Jankoviću preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na podlagi 

njegove izjave z dne 15. 10., ker je bil na rednih volitvah 5. oktobra, izvoljen za župana Mestne 

občine Ljubljana in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta. Mandat preneha s 

sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. 

Obrazložitev: 

Zoran Janković je bil hkrati izvoljen za člana mestnega sveta in župana. Navedeni funkciji nista 

združljivi.  Zoran Janković je podal izjavo z dne 15. 10., iz katere je razvidno, da bo poklicno 

opravljal funkcijo župana Mestne občine Ljubljana. Zato Komisija za potrditev članov mestnega 

sveta in ugotovitev izvolitve župana, predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni 

sklep. Komisija za potrditev članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve, je sprejela predlog s 3 

glasovi ZA in NIČ GLASOV PROTI. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana, je zaključila z delom ob 16 uri in 10 minut. Hvala lepa. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Zahvaljujem se predsednici Komisije za potrditev mandatov, gospe Francki Trobec. In odpiram 

razpravo, pod prejšnjimi pogoji, vključno s tihim štetjem do deset. Deset. Hvala lepa, zaključujem 

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

 

In sicer na glasovanje dajem naslednje predloge odločitve Komisije za potrditev mandatov članov 

Mestnega sveta in ugotovite izvolitve župana:  

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA....a zdaj moram pa vse prebrat? Moram. V redu.:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članicam in članom Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana: Bom brez gospodov in gospa imena našteval. Bruna Antauer, dr. 

Marta Bon, mag. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, Dejan Crnek, Aleš Čerin, 

Stanislava Marija Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Zoran Janković, Matej 

Javornik, Anton Kastelic, Mojca Kavtičnik Ocvirk, Iztok Kordiš, Janez Koželj, Anton Kranjc, 

Mojca Kucler Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar... optiko moram zamenjat... mag. 

Anže Logar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, Jernej Pavlin, Simona Pirnat 

Skeledžija, prim. Marija Dunja Piškur Kosmač, Anton Podobnik, Nevzet Porić, Marjan 

Sedmak, Ksenja Sever, dr. Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis Striković, Nataša Sukič, Danilo 

Šarić, Mojca Škrinjar, dr. Gregor Tomc, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada Verbič, Janez 

Žagar, Jelka Žekar, Julijana Žibert, Ana Žličar.  
Sem vse prebral? V redu. Hvala lepa. 

 

Ugotavljamo navzočnost.  

Tako, zdaj smo pa že avansirali in nas je 45.  

 

Glasujemo.  

45 svetnic in svetnikov je ZA. 

PROTI NIHČE. 

Sklep je sprejet.  
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Nadaljujemo s  

PREDLOGOM UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

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

občine Ljubljana, 5. oktobra 2014,... ne bom številke bral, z dne 10. 10. 2014 in Potrdila o 

izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana, z dne 13. 10. 2014, ugotavlja, da je za župana 

Mestne občine Ljubljana izvoljen Zoran Janković. 

 

Zdaj ponovno ugotavljamo navzočnost. 

Glasujemo.  

 

44 ZA. 

1 PROTI. 

Navzočih 45... a, NOBEDEN PROTI, se pravi... 44... se pravi, da se je 1 VZDRŽAL. No, tega pa 

ni, ne? Na spisku. Se pravi, da Sklep je sprejet.  

 

...///... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

To je pa njegova zasebna zadeva, tako rekoč, ne? Kaj je naredil, ne? Dobro...  

 

Prehajamo na 5. točko, 5. točko dnevnega reda. In sicer, to je Imenovanje Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve... a pardon... Kaj? Pa tega sem pa jaz zgubil... se tud zgodi. Tolk papirja... 

Skratka...  

 

 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

Zoranu Jankoviću preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na podlagi 

njegove izjave, z dne 15. 10. 2014, ker je bil na rednih volitvah, dne 5. 10., izvoljen za župana 

Mestne občine Ljubljana in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta. 

 

Ugotavljamo navzočnost. »N«. 

 

Prehajamo h glasovanju. 

Kdo se strinja? 

Glasovalo je... Navzočih je 45. 

Glasovalo je ZA 44. 

Sklep je sprejet. 

 

Ja, zdaj je pa v redu, ja. Nekam, list je zginil nekam... Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. 

AD 5. 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Zdaj, 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 volitev v svet. To je pojasnilo k predlogu, ki pride. Pred sejo smo prejeli predloge 

kandidatur za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. In sicer 

so za predsednika komisije kandidirali: Aleš Čerin, predlagala ga je Listina Zorana Jankovića. Mojca 

Kucler Dolinar. Predlagala, predlagatelj je Nova Slovenija. In mag. Anže Logar, predlagatelj je SDS. 

Za člane komisije, bom jaz raj kratice govoril, ker je krajše... Za člane komisije kandidirajo: Bruna 

Antauer, predlaga LZJ. Mag. Nejc Brezovar, predlagatelj SMC. Mirko Brnič Jager, predlagatelj SDS. 

Anton Colarič, predlagatelj SD. Tjaša Ficko, predlagatelj LZJ. Marija Horvat, predlagatelj DeSUS. 
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Mojca Kucler Dolinar, predlagatelj NSi. Nataša Sukič, predlagatelj ZL, v koaliciji s tremi drugimi. 

Francka Trobec, predlagatelj LZJ. Janez Žagar, predlagatelj SLS in Julka Žibert, predlagatelj LZJ.  

 

Odpiram razpravo o kandidatih, za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, pod znanimi pogoji. Sem prav videl? Ja, mag. Anže Logar. Prosim lepo, kar.  

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Jaz imam proceduralno. Namreč, glede na to, da je, kot smo videl, pluralnost volitev za predsednika 

zagotovljena, potem v imenu Svetniške skupine SDS umikam kandidaturo za predsednika in jo 

premikam v kandidaturo za člane KMVVI-ja. Hvala.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Veste, da posamezni člani svetnike, svetnice in svetniki, lahko do konca predlagajo seveda 

spremembe, tako, da jaz mislim, da je ta predlog formalno lahko sprejet, ne? Ja. Predlog sprejet.  

Še kdo želi razpravljat? Ali naj štejem do deset? Ni treba več, vidim, da ni nobene volje za razpravo. 

Zaključujem razpravo.  

 

Zdaj je pa zadeva takšna. Ker več kandidatov kandidira za predsednika in tudi za člane Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kandidira več, kot deset članov, se pravi enajst. Se pravi, 

zdaj dvanajst, ne? Jaz predlagam, da se v skladu z določili 156. člena Poslovnika, normalno sicer 

glasuje javno, posamično glasovanje, kar je pa zelo... časovno zelo zahtevna zadeva. Zato bi se 

skliceval na tisti del tega 156. člena, ki pravi: Če se svet ne odloči za tajno glasovanje. In, ker vidim, 

da pravzaprav, razen tega predloga, drugih predlogov ni bilo, bi jaz predlagal, da se odločimo za 

tajno glasovanje. Ki bo bistveno krajše. In... predlagam,  

 

KOT PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet o kandidatih za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, glasuje tajno. 

 

Zdaj pa gremo spet po stari mantri. Navzočnost. Prosim »N«. 

Ugotavljamo. Navzočnost.  

44. 

 

Glasujemo. Poteka glasovanje. 

39 JE PODPRLO TA SKLEP. 

S tem ugotavljam, da je sklep spre... Se pravi, Sklep o tajnem glasovanju je sprejet. 

 

Zdaj pa sledi... ja... Zdaj pa sledi žrebanje. 

Skladno s 1. odstavkom 156. člena Poslovnika Mestnega sveta, se v primerih, ko svet glasuje o več 

kandidatih za isto funkcijo, glasovanje izvede po abecednem vrstnem redu, pri čemer se prva točka 

določi z žrebom. Žreb po tej določbi opravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Ker te komisije še nimamo, bo ta žreb opravila predsednica Komisije za potrditev članov mestnega 

sveta in ugotovitev izvolitve župana, gospa Francka Trobec. predlagam, da enkrat žrebamo... samo 

enkrat, ne dvakrat, ker imamo dva sklepa potem. Enkrat žrebamo prvo črko abecednega reda. Ne 

vem, jaz sem mal bolj trde glave, ne? Ker nisem razumel za kaj gre. Ampak zato, da majo vsi enake 

možnosti oziroma, da žreb določi od kje se začne. Kdo je na prvem mestu. Se pač izžreba ena črka. 

Tam gre pol po abecednem redu spet naprej, kot sicer, ne? Skratka, prosim predsednico komisije, da 

pristopi in opravi žreb ter tako določi prvo črko abecednega reda za razvrstitev kandidatov za: 

Glasovanje o imenovanju predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 

glasovanje o imenovanju desetih članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki 

jih predlagajo politične stranke in liste, zastopane v svetu.  

Zdaj moramo pa eno pavzo naredit... A, ha... Proceduralno? 
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? GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR ? 

Predsedujoči... V uvodu ste povedali, da načeloma sestava tega odbora odraža približek volilnega 

rezultata oziroma sestavo mestnega sveta. Pa me zanima, kako boste zagotovili to sestavo. V tem 

primeru, da je več kandidatov in da gre za poimensko glasovanje? 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Zagotovimo lahko samo z glasovanjem. 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Kvota je bila določena, kolkr je men znano, v dogovarjanju je zdaj to.  

 

...///... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Zdajle so mi tukaj dali ustrezna navodila. Bom v nadaljevanju prebral, kako je zadeva urejena po 158. 

členu Poslovnika Mestne občine Ljubljana. Francka Trobec bo potegnila prvo črko.... 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

A so vse črke not? 

 

GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

Vse.  

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Črka – K. 

 

 

 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

No, je črka K. Zdaj pa seveda... tist, kar jaz najrajši naredim. Odrejam deset minutni odmor, da 

strokovna služba pripravi seznam kandidatov po vrstnem redu, za predsednika in člane Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jih je določil žreb.  

A lahko napovem, da se dobimo 10 minut pred 17 uro. 14:50. 

 

...///... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

16:50. Ta 14:00!  

 

----------------------------------------------------o d m o r 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Bi prosil, če spet zasedemo svoje sedeže. Na tej točki bo moral prosit strokovno službo, da pripravi 

glasovnice, ampak je strokovna služba že to naredila. Tako, da skladno s 83. členom Poslovnika 

Mestnega sveta, Svet imenuje na predlog predsedujočega tri člansko glasovalno komisijo, ki nadzira 

tajno glasovanje, zato dajem na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: In sicer je ta predlog sklepa takšen: 

V glasovalno komisijo za imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, se imenujejo: 

Dr. Marta Bon, kot predsednica, Mojca Škrinjar, kot članica in dr. Dragan Ma... 
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------------------------------------------------konec 1. strani I. kasete----------------------------------------------

- 

 

...Ugotavljamo navzočnost.  

42 svetnic in svetnikov je navzočih.  

 

Prehajamo h glasovanju. 

 

...///... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Ponovitev. Ponovitev. Tudi to gre...  

Anulirat, gre, ne?  

Še enkrat navzočnost, lepo prosim. Pritiskamo... Ja, zdaj nas je pa 44. 

 

Tako, da prehajamo h glasovanju.  

Kdo je za in kdo je proti temu predlogu?  

Glasujemo 

40 ZA. In, če sem prav videl.. 

1 PROTI. 

Se pravi, da je sklep, kot takšen sprejet. 

 

Zdaj pa postopek tajnega glasovanja.  

Jaz bom moral zdaj poimensko klicat svetnike po abecednem seznamu... Ne? 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Ja, poimensko kličem svetnike po abecednem seznamu, ne? To, ja. Vsakdo bo prejel dve glasovnici. 

In sicer eno za imenovanje predsednika in eno za imenovanje desetih članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja.  

Na vsaki glasovnici za predsednika komisije, svetnik ali svetnica glasuje za največ enega kandidata. 

Na glasovnici za člane komisije, pa glasuje za največ deset kandidatov. Se pravi, če bo kdo glasoval 

za dva kandidata, ali dvanajst kandidatov, bo glasovnica neveljavna. Skladno z veljavnimi akti, bo za 

pred... 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Prosim? Poglejte, če bo svetnic ali svetnica glasoval za več, kot enega kandidata za predsednika 

oziroma za več kot deset kandidatov za člane komisije, glasovnica ne bo veljavna. Jaz sem rekel, da 

bo neveljavna. Se pravi, bo neveljavna, ali ne bo veljavna. Kot želite. Ne bo veljavna. Jasno? Ja. V 

redu. Skladno z veljavnimi akti, bo za predsednika imenovan tisti kandidat, ki bo prejel večino 

opredeljenih glasov navzočih svetnikov, za člane komisije pa bodo imenovani tisti kandidati, ki bodo 

prav tako prejeli večino opredeljenih glasov navzočih svetnic in svetnikov. Za navzoče štejejo 

svetnice in svetniki, ki prejmejo glasovnico. Svetnik odvrže glasovnico v glasovalno skrinjico. Tajno 

glasovanje bo potekalo v Banketni dvorani.  

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Pred Banketno dvorano. A ha. Pred Banketno dvorano. Zdaj bi pa jaz moral prebrat seznam. Ga boste 

vi? Ja, tlele je mal. Tajno glasovanje se bo pričelo, ko bodo vsi svetniki prejeli glasovnice in ko 

glasovalna komisija odpre glasovalni prostor v Banketni dvorani. Kje bomo pa delili glasovnice? 

Tukaj. Se pravi, da moram jaz najprej, moremo razdelit. A, ha... Zdaj, trajanje tega tajnega 

glasovanja, 45 nas je. 30 minut je dost?  

 



12 

 

 

GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

Najprej še ta glasovalna komisija, je bila imenovana, da pregleda prostor...glasovalni prostor, pa 

prešteje glasovnice.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Ja. V redu, hvala lepa, ja... Torej, glasovalna komisija mora seveda pregledat prostor, da bo 

neomadeževan za glasovanje in mora seveda tud preštet glasovnice, ki so pripravljene. In sicer jih 

mora izro... Tako bom povedal. Glasovalna skrinjica mora bit prazna in zapečatena. Glasovalni 

prostor pripravljen. Glasovnice pa se izročijo predsedujočemu sveta.  

 

GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

Dr. Marta Bon naj pride... 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Bo ona prevzela... A, ha. Dobro. Spet 5 minut odmora. Bi pa povabil gospo Marto Bon, kot 

predsednico Glasovalne komisije, da ji jaz izročim, al kako? Te glasovnice. Preštet jih je treba... Tam, 

... Je zapečateno. Pa oba člana komisije morata bit tud zraven. Ja. Oba člana komisije. Pet minutni 

odmor.  

 

--------------------------------------------------o  d  m  o  r 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

... nadaljujemo, če dovolite. In sicer bomo najprej dali glasovnice članom volilne komisije oziroma 

glasovalne komisije. Ker grejo potem seveda štet glasovnice. In sicer bi najprej prosil gospo Marto 

Bon, če ona prejme. Pa bom jaz tud tlele en cajt naredil... Potem, naslednja je gospa Mojca Škrinjar. 

Evo. Da vas tud jaz tlele... Ja. In potem še dr. Dragan Matić... Ja. Že prevzeto. Krasno. Zdaj bi pa 

prosil mestne... Sem že jaz si vestno zaznamoval. Ki so že dobili. Zdaj pa prosim kar po vrsti. Pa še 

spoznal se bomo boljš. In sicer: Gospa Bruna Antauer, gospod mag. Nejc Brezovar, gospod Mirko 

Brnič Jager... bom jaz mal hitrej to bral. Gospod Anton Colarič, pripravi se gospod Dejan Crnek, 

pripravi se gospod Aleš Čerin, pripravi se gospa Stanislava Marija Ferenčak Marin, pripravi se gospa 

Marija Ferenčak... a, ha... Marin. Je. Pa se pripravi gospa Tjaša Ficko, pa gospa Marija Horvat. Pa, a 

ha... gospod Zoran Janković se je že odrekel mestu v tem mestnem svetu. Gospod Matej Javornik, 

gospod Anton Kastelic se pripravi. Gospa Mojca Kavtičnik Ocvirk. Gospod Iztok Kordiš se pripravi. 

Profesor Janez Koželj se pripravi. Gospod Anton Kranjc se pripravi. Gospa Mojca Kucler Dolinar. In 

se pripravi tudi gospod Tomaž Kučič. .... Gospa Irena Kuntarič Hribar. Pripravi se mag. Anže Logar. 

... Gospa Emilija Mitrovič. Gospa Emilija, a ha... Gospod Janez Moškrič. Pripravi se gospod Jernej 

Pavlin. Pripravi se gospa Simona Pirnat Skeledžija.... Pripravi se Dunja Piškur Kosmač. Pripravi se 

kar Anton Podobnik.... Pripravi se gospod Nevzet Porić. Potem sem pa jaz kar tukaj. ... Marjan 

Sedmak, je vzel. Gospa Ksenja Sever. Pripravi se dr. Zvezdana Snoj. ... Ja. Pripravi se Mojca, gospa 

Mojca Sojar, pripravi se gospod Denis Štriković.... Pripravi se gospa Nataša Sukič. ... 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

O tovariš, v redu, z veseljem. Pripravi se gospod Danilo Šarić. Pripravi se prof. dr. Gregor Tomc. 

Pripravi se gospa Francka Trobec. Pripravi se gospa Maja Urbanc. Pripravi se gospa Nada Verbič. 

Pripravi se gospod Janez Žagar.... Pripravi se gospa Jelka Žekar.... Pripravi se gospa Julijana Žibert in 

pripravi se gospa Ana Žličar.  

 

V šoli je bil ta prvi, pa ta zadnji zmeri na udaru... 

 

.../// ... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

... 17:30, ne? 
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GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

17:25. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

A, ha... Dobro. Inštrukcija je takšna, da traja tajno glasovanje, veste, kje je, do 17:25. 

 

GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

Pol pa še 20 minut, da ... 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Potem bomo mel pa odmor, ki bo trajal 20 minut, da bo glasovalna komisija prebrala, preštela 

glasove. Se pravi, 17:45 se spet dobimo v tej dvorani. Hvala lepa.  

 

------------------------------------------------ODMOR – TAJNO GLASOVANJE POTEKA 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Hvala lepa. Smo le dočakali. In jaz bi najprej sporočil veselo vest, da glede na rezultate, ki so bili 

našteti, tako rekoč, ne bo drugega kroga. Kar pomeni, da se počas bližamo koncu te trnove poti 

današnje. 

Zdaj bi pa prosil gospo Marto Bon, da prebere poročilo o delu komisije za, glasovalne komisije. 

Hvala.  

 

GOSPA DR. MARTA BON 

Torej, spoštovani. Komisija je pregledala glasovnice. Od skupno 44-ih oddanih glasovnic, je bilo za 

predsednika, sta bili dve neveljavni. Vse ostale glasovnice so bile veljavne. Rezultati so naslednji. Od 

kandidatov, dveh, za predsednika, sta dobila glasove takole. Aleš Čerin – 30 glasov in gospa Mojca 

Kucler Dolinar – 12 glasov.  

 

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

 

Torej, predsednik komisije je Aleš Čerin. 

 

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

 

Za člane komisije, pa, torej, kot rečeno od 44 glasovnic so vse veljavne. Število glasov je naslednje: 

Bruna Antauer – 28, mag. Nejc Brezovar – 33, Mirko Brnič Jager 32, Anton Colarič – 30, Tjaša 

Ficko – 26, Marija Horvat – 28, Mojca Kucler Dolinar – 36, mag. Anže Logar – 15, Nataša Skubic – 

33, Francka Trobec – 30, Janez Žagar – 17, Julka Žibert – 27.  

Torej, v Komisijo za mandatna vprašanja in imenovanja, so imenovani: Bruna Antauer, mag. Nejc 

Brezovar, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Mojca Kucler Dolinar, 

Nataša Sukič, Francka Trobec in Julka Žibert. Čestitamo.  

 

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

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Hvala lepa. S tem, kot predsedujoči objavljam te rezultate, ki ste jih ravnokar slišali. In s tem je tudi 

ta del našega, naše prve konstitutivne seje končan.  

 

...///... iz dvorane – nerazumljivo.../// 

 

Ja, saj je ona... A moram še enkrat prebrat. Ja, potem bom pa še enkrat prebral, kar ste ravnokar 

slišali. In sicer: Za predsednico, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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je imenovan gospod Aleš Čerin, ki je dobil 30 glasov. To ste slišali. Za člane komisije so pa 

imenovani:     

Bruna Antauer, mag. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, Tjaša Ficko, Marija Horvat, 

Mojca Kucler Dolinar, Nataša Sukič, Francka Trobec in Julka Žibert. Ki so dobili ustrezno večino, se 

pravi, več, kot polovico glasov. In seveda s tem razglašamo ta rezultat, v skladu z drugim odstavkom 

86. člena poslovnika. 

 

Zdaj pa sem zaključil, ne? Zdaj pa pridemo na 6. točko dnevnega reda, ki je zaključna in sicer je to 

slovesna prisega župana. In njegov pozdravni nagovor. Vabim starega in novega župana Mestne 

občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, da pristopi, kot se temu reče. Bi pa, veste, to je verjetno 

najbolj konstitutivni trenutek današnje konstitutivne seje in bi seveda vse navzoče v dvorani prosil, da 

ga spremljamo stoje. Hvala.  

 

-----------------------------------------Prihod gospoda Zorana Jankovića in zvok ploskanja iz 

dvorane. 

 

GOSPOD 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.  

 

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

 

------------------------------------------zvok pozdrava fanfar. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIČ 

 

Spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki, iskrene čestitke na izvolitvi in hvala vsem 

Ljubljančankam in Ljubljančanom na njihovih glasovih. Hvala tudi na tem, da so nam izkazali 

zaupanje za vodenje mestne občine v naslednjih štirih letih. Naj mi bo dovoljeno na začetku, da še 

prijetno opravilo naredim. Vse najboljše za rojstni dan, današnji, gospa Žličar.  

 

-------------------------------------------zvok ploskanje iz dvorane. 

 

Kaj povedat ob takem trenutku? Jaz tu pred vami stojim že četrtič. Najprej gre zahvala vsem mojim 

sodelavkam in sodelavcem v mestni upravi, za izvrstno delo vseh osem let. To dobro delo se je tudi 

opazilo v tem času. In volilna kampanja je mimo, za nami. Mislim, da je čas, da prevzamemo svojo 

odgovornost in vsak po svojih močeh pomaga k temu, da je Ljubljana, kot najlepše mesto na svetu, še 

bolj kvalitetna v svojem življenju, še bolj prijazna do vseh. In pa, da bo tudi mestna uprava še boljši 

servis vsem našim meščankam in meščanom. Vesel sem tudi tega, da smo v tem mestnem svetu, v 

zadnjem mandatu, obdržali relativno visoko kulturo dialoga, nismo bili vsi istega mnenja. Tudi ne 

bomo v naprej. Pa vendarle, ta, volitve, tudi dokaz temu, da Ljubljančani in Ljubljančanke vejo, kaj 

je dobro za njih in se tudi odločijo, ali po svoji glavi, ali po svojem srcu. Vidi se, da so izkazali 

nezaupnico tistim, ki so v zadnjem mandatu bili praktično proti vsem. Obdržali so večino mestih 

svetnic in svetnikov, ki so imeli pozitivne pobude, ki so imeli tudi odločnost, da podprejo prave 

predloge mestne uprave. Imamo kar veliko novih mestnih svetnic in svetnikov. Imamo tri nove 

stranke. Ki so tu, med nami. Stranka Mira Cerarja, Združena levica in pa Slovenska ljudska stranka. 

In jaz sem prepričan, da se bomo v glavnih ciljih uskladili. Mi smo, kot Lista Zorana Jankovića prvič 

brez absolutne večine. Ampak, to zame ne sme bit noben problem. Kajti vem, da moje sodelavke in 

sodelavci predlagajo dobra gradiva, da boste imeli priliko na ta gradiva dat pripombe. In predvsem 

upam, da se bomo dobro razdelili sedaj po komisijah in odborih. Ne bi želel, da se ponavlja praksa, 

ko so komisije in odbori potrdili predloge, tam k ni kamer, potem, ko smo prišli v sejno, v sejno sobo 
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mestnega sveta, potem so bile številne razprave. In tudi včasih take situacije, da nekdo, ki je na 

odboru potrdil nek predlog, je tu bil proti. Kako bo zgledalo, boste sami določili. Mislim, da naš 

poslovnik je lahko za vzor vsem mestnim občinam v Sloveniji, lahko za vzor tudi lokalni samoupravi. 

In tega smo sprejeli že pred osmimi leti, na eni od prvih sej, ko je bilo potrebno imeti več, kot dve 

tretjini glasov. Jaz bi vam želel povedati, da nadaljevali bomo ta program, ki je dobil največ glasov. 

Mi smo zastavili Vizijo Ljubljana 2025, pred osmimi leti. To vizijo, ki smo jo skupaj zapisali, je 

profesor Janez Koželj udejanjil v svoji viziji urbanizma Ljubljane. Sprejeli smo prostorski načrt pred 

štirimi leti, ki je imel dva preizkusa. Poskus petih strank in nekaterih civilnih iniciativ, da se na 

referendumu ta prostorski načrt ustavi. Pa so zbrali samo štirideset procentov potrebnih glasov. In 

potem je ta načrt dobil največje možno priznanje Republike Slovenije, Zlati svinčnik. Ljubljana je kot 

mesto dobila na mednarodnem nivoju nekaj izjemno velikih, pomembnih nagrad. Bili smo Svetovna 

prestolnica knjige, smo prva evropska prestolnica Občina po meri invalidov, kar je zelo pomembno. 

Smo Starejšim prijazna občina, pred enim mesecem postali tud Mladim prijazna občina. Imamo 

dvakratno nagrado Evropskega tedna mobilnosti. Kolegica podžupanja Žekarjeva to vodi. S svojo 

ekipo. Tokrat smo bili zaprošeni, naj ne kandidiramo tretjič, da še kakšen drugi pride do nagrade. In 

zgodilo se je to, kar je bilo včasih za ne razumet, da velika mesta, predstavniki velikih mest, iz cele 

Evrope hodijo v Ljubljano, učit se dobre prakse. Da to ni samo prazna marnja, dokazuje tudi to, da 

nas uvrščajo,  Lonely Planet nas je uvrstil na drugo mesto, kot želeno destinacijo za letošnji obisk 

turistov. Pred nami je Grčija, za nami so samo države, med prvih pet je le Ljubljana mesto. Število 

turistov raste vsako leto. In tudi po prvih izkušnjah, ki smo jih dobili v pogovoru z našimi trgovci in 

gostinci, ugotavljamo, da so trgovci, predvsem na področju tekstila, rešili letošnje leto samo zaradi 

turistov, ki so nadoknadili to našo recesijo. Zadnja nagrada, ki jo lahko mesto dobi, kot najvišjo 

nagrado, je Zelena prestolnica Evrope 2016. Za to se je ekipa zelo trudila. Vodila je podžupanja Tjaša 

Ficko. In to nagrado bomo morali tudi v življenju živeti. Ne samo se hvalit z njo. Na podlagi te 

nagrade imamo številna vabila, ne samo iz Evrope, praktično iz celega sveta. Kjer bomo morali 

pokazat, kaj bo tisto, kar je Ljubljano postavilo na vrh Evrope. Smo edino mesto v tem delu Evrope. 

Vse ostale so iz severa. Razen Nantes iz Francije in pa Vitoria iz Španije. In komisija je v svojem 

nagovoru povedala, da je Ljubljana v najkrajšem času naredila največje spremembe na kvaliteti 

življenja. Kaj nas čaka? Čakajo nas programi, ki so bili že zastavljeni. Nadaljevali bomo po istem 

programu, po isti liniji. Jaz pričakujem in prosim od vas, da če ne boste mel kakšnega razmisleka, 

kakšnega soglasja, h kakšnemu projektu. Poveste, kaj ni dobro, kaj naredimo bolje. Tako, da skupaj 

iščemo rešitve, ki bi zadovoljili največji možni krog Ljubljančank in Ljubljančanov. Kanalizacija, 

cestna infrastruktura, gre naprej. In to po vseh četrtnih skupnostih. Dokaz temu, da je bila cela 

Ljubljana obravnavana enakovredno, je tudi to, da je Lista Zorana Jankovića zmagala v vseh četrtnih 

skupnostih. V dvanajstih celo z absolutno večino. In mislim, da to voljo Ljubljančank in 

Ljubljančanov je treba spoštovat. Jaz bi samo želel, da ohranimo kulturo dialoga, tudi kadar ne 

soglašamo. Ampak, da ponovim tisto svojo izkušnjo iz parlamenta, kot so me podučili, da v 

demokraciji je potrebno znat štet. In jaz sem se naučil štet. In sem tud zapustil parlament svojevoljno, 

ne? Kajti delo, ki je bilo v parlamentu, je hvale vredno, ampak za to moraš biti rojen. Rad bi se 

zahvalil tudi pred vami, novimi člani in članicami mestnega sveta, tej mestni upravi ni lahko z mano. 

Njih vprašajte. Ampak, beseda, ki jo nerad slišim, težko razumem, je da se kaj ne da. Vedno je treba 

iskat način, kako se da naredit, kako bi bili najboljši servis meščankam in meščanom. Čeprav se 

včasih zavedaš, da vsega ne moreš naredit. O tem, kako so nam od štirih vlad, ki smo jih skupaj 

preživeli tisti, ki smo osem let v svetu, tri jemale denar, četrta ni jemala, ampak ni vrnila tistega, kar 

je bilo nekako dogovorjeno, je škoda zgubljat besede. Prepuščeni smo sebi, prepuščeni smo situaciji v 

Sloveniji. In jaz mislim, da smo kot Ljubljančani lahko vzgled celi Sloveniji, kako bi lahko država 

šla, ne skozi recesijo tako boleče, ampak v nove zmage, v boljše življenje za vse nas. Trdim, da je 

Ljubljana lahko vzor vsem. Trdim, da so vse raziskave pokazale, da smo na nekaterih pozicijah na 

prvem mestu v Evropi. Celo raziskava evropskih devetinsedemdesetih mest, je pokazala, da smo 

dobili od stotih možnih točk, devetdeset možnih točk, zasedli od enajsto do štirinajsto mesto. Ampak, 

ravno predšolska, pa šolska vzgoja, smo bili prvi v Evropi. In to je tisto, kar se lahko zahvalimo 

našim učiteljem, našim vzgojiteljicam, našim ravnateljicam, našim ravnateljem. In to je tisto, da 

pove, da lahko imamo otroke v varnih rokah, kjer se bojo učili tisto, kar potrebujejo za življenje. Po 
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čistoči smo bili na drugem mestu. Ampak to je bilo pred enim letom. Zdaj sme prepričan, da bomo že 

na prvem mestu. Kajti Ljubljana je edina, poudarjam edina evropska prestolnica, ki je prestopila v 

mednarodni evropski projekt Brez smeti. In v avgustu mesecu podatek, ki me razveseljuje, da pri nas 

ločujemo smeti že petinšestdeset procentov. Lahko bi vam našteval mnoge dosežke Ljubljane, ampak 

mislim, da tisti, ki ste bili v mestnem svetu in ste sodelovali pri teh dosežkih, hvala vam za vse, vsa 

soglasja, ki ste jih dali. Ostali, ki ste na novo v mestnem svetu, ste pa kot Ljubljančani sodelovali. 

Želim si, da čez štiri leta enako lahko rečemo. Da smo naredili veliko za kvaliteto te dežele, naše 

Ljubljane. Zame je in bo ostala najlepše mesto na svetu. Vam pa, spoštovane mestne svetnice, mestni 

svetniki, tovariš mesti svetnik, ki si se oglasil prej, z veseljem pozdravljam tud tovariša v mestnem 

svetu, pa želim, da boste s svojimi odločitvami zadovoljni in da boste uživali, ko boste videli 

napredek Ljubljane. Še enkrat hvala vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom na zaupanju, ki smo ga 

dobili. Osebno se zahvaljujem na zaupanju, ki sem ga sam dobil. Čaka nas štiri leta trdega dela. 

Ampak prepričan sem, svoje, to zaupanje, ki smo ga dobili bomo upravičili, s svojim delom, 

predvsem tudi s sodelovanjem in pa konstruktivnostjo. Še enkrat hvala lepa na potrpežljivosti danes. 

S tem tudi nagovor zaključujem in bom izkoristil priliko, da vas povabim v Rdeči salon na druženje 

in skromen prigrizek. Lepa hvala in pa dobrodošli, dobro delo v mestnem svetu. 

 

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

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Zahvaljujem se županu gospodu Zoranu Jankoviću za njegov nagovor. Zahvaljujem se seveda vsem 

vam, ki ste v dvorani, da ste mel tolk potrpljenja z mano. Zahvaljujem se tud podpori, ki je 

zagotovila, da sem naredil manj napak, kot bi jih lahko naredil. Kajti, skript oziroma hologram je bil 

tolk jasn, saj veste, Rimljani so rekli, /In claris non fit interpretatio/.  Se prav, tam, kjer so zadeve 

jasne, interpretacija nima kaj iskat. Skratka, papirji so bili pripravljeni, kot je treba. In končali smo v 

spodobnem času.  

Tle mam napisano, da vas moram povabit v Rdečo dvorano, ampak to je že župan, gospod Janković 

naredil... 

.../// ... Iz dvorane: .... še slikanje... 

Ne, s slikanjem pred Mestno hišo menda ne bo... sem slišal. To pa morajo, naši, naši kolegi iz 

protokola povedat. Ker menda ni svetlobe, ne?  

.../// ... Iz dvorane: ... tema je... Ni..... 

Kaj? Pretemno. Žal je pretemno.  

 

 

 

 

 

 

 

 


