
 

 

 

Številka: 90000-12/2022-14 

Datum: 21. 12. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 12. decembra 2022. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 

Sejo je v skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Marjan 

Sedmak. 

 

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

Maruša Babnik, Ludvik Bagari, Petra Blajhribar Kubo, dr. Marta Bon, dr. Tina Bregant, Dejan Crnek, 

Aleš Čerin, mag. Katja Damij, dr. Jasminka Dedić, Jasmin Feratović, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, 

Anton Grošelj, Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Ištvan Išt Huzjan, Zoran Janković, mag. Marko 

Koprivc, Iztok Kordiš, Boštjan Koritnik, Darinka Kovačič, prof. Janez Koželj, Gašper Kromar, dr. Dunja 

Labović Begović, mag. Mojca Lozej, dr. Marko Maver, Dunja Piškur Kosmač, Ksenija Pišljar, Tone 

Podobnik, Aleš Primc, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Ganimet Shala, Mojca Sojar, Francka Trobec, 

Vesna Ugrinovski, Matjaž Vede, Nada Verbič, Arne Jakob Zakrajšek, Jelka Žekar, Julka Žibert, Kostja 

Židan in Rok Žnidaršič.  

 

Seja se je pričela ob 15.39 uri ob navzočnosti 44 svetnikov. 

 

Svojo odsotnost je opravičil mag. Samo Logar. 

 

Župan Zoran Janković je na podlagi 52. člena Statuta Mestne občine Ljubljana ter 9. člena Poslovnika 

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

Ljubljana z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov 

2. a) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v   

    Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022  

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

           Mestne  občine Ljubljana dne 20. 11. 2022 

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

    župana 

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 nagovor 

 

O dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet skladno z drugim odstavkom 11. člena poslovnika ni ne 

razpravljal in ne odločal. 
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AD 1. 

 

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH SVETNIKOV 

 

Predsedujoči je ugotavljal navzočnost novoizvoljenih svetnic in svetnikov v dvorani.  

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

 

 

AD 2. 

 

A) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE  LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022 

 

B) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022 

   

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 

 

A) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE  LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022  

 

Predsednica Volilne komisije Mestne občine Ljubljana Breda Razdevšek je podala poročilo o izidu rednih 

volitev svetnikov v mestni svet. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH 

VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022 

 

Predsednica Volilne komisije Mestne občine Ljubljana Breda Razdevšek je podala poročilo o izidu rednih 

volitev za župana. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 3. 

 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA SVETA 

IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 

 

Predsedujoči je pojasnil, da v skladu z 12. členom poslovnika mestnega sveta svet izmed navzočih 

svetnikov imenuje predsednika in dva člana Komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana. Predsednika in člana komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak 

svetnik. Svet glasuje najprej o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan, pa o predlogih svetnikov po 

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

 

Nato je predsedujoči predlagal, da se v Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana imenujejo: 

1. Francka Trobec, predsednica, 

2. Kostja Židan, član, in 

3. Ksenija Sever, članica. 

 

O predlogu predsedujočega ni razpravljal nihče, zato je dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

imenujejo: 

 

1. Francka Trobec, predsednica, 

2. Kostja Židan, član, in 

3. Ksenija Sever, članica. 
 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

 

POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA SVETA IN 

UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA, POTRDITEV MANDATOV SVETNIKOV IN 

UGOTOVITEV O IZVOLITVI ŽUPANA 

 

Predsedujoči je prosil Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve 

župana, da skladno z 12. členom poslovnika mestnega sveta na podlagi poročila Volilne komisije Mestne 

občine Ljubljana, potrdil o izvolitvi in izjave Zorana Jankovića o izbiri funkcije pripravi poročilo s 

predlogi odločitev. 

 

Predsedujoči je ob 15.59 uri odredil 15-minutni odmor za pripravo poročila Komisije za potrditev 

mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana s predlogi odločitev. 

 

Ob 16.15 uri se je seja nadaljevala. 

 

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

Francka Trobec je podala poročilo komisije. 

 

Razpravljal je Kostja Židan, ki je v svoji razpravi opozoril, da je v poročilu komisije napačno navedeno 

ime svetnika, ki se pravilno glasi dr. Marko Maver in ne Darko. Predsedujoči je povedal, da bo napaka 

popravljena in dal na glasovanje naslednje 

 

PREDLOGE ODLOČITEV KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA 

SVETA IN UGOTOVITVE IZVOLITVE ŽUPANA: 
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1. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

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

sveta Mestne občine Ljubljana: 

 

1. Maruša Babnik 

2. Ludvik Bagari 

3. Petra Blajhribar Kubo 

4. Dr. Marta Bon 

5. Dr. Tina Bregant 

6. Dejan Crnek 

7. Aleš Čerin 

8. Mag. Katja Damij 

9. Dr. Jasminka Dedić 

10. Jasmin Feratović                                                       

11. Stanka Ferenčak Marin 

12. Tjaša Ficko 

13. Anton Grošelj 

14. Urška Honzak 

15. Igor Horvat 

16. Jožef Horvat 

17. Ištvan Išt Huzjan 

18. Zoran Janković 

19. Mag. Marko Koprivc 

20. Iztok Kordiš 

21. Boštjan Koritnik 

22. Darinka Kovačič                                        

23. Prof. Janez Koželj 

24. Gašper Kromar                           

25. Dr. Dunja Labović Begović 

26. Mag. Samo Logar                                           

27. Mag. Mojca Lozej 

28. Dr. Marko Maver                                                

29. Dunja Piškur Kosmač 

30. Ksenija Pišljar 

31. Tone Podobnik 

32. Aleš Primc 

33. Marjan Sedmak 

34. Ksenija Sever 

35. Ganimet Shala 

36. Mojca Sojar 

37. Francka Trobec 

38. Vesna Ugrinovski 

39. Matjaž Vede 

40. Nada Verbič 

41. Arne Jakob Zakrajšek 

42. Jelka Žekar 

43. Julijana Žibert 

44. Kostja Židan 

45. Rok Žnidaršič 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi Poročila o izidu rednih volitev župana Mestne 

občine Ljubljana, št. 041-337/2022-1 z dne 25. 11. 2022, in Potrdila o izvolitvi za župana Mestne 

občine Ljubljana, št. 041-336/2022-1 z dne 25. 11. 2022, ugotavlja, da je za župana Mestne občine 

Ljubljana izvoljen Zoran JANKOVIĆ. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Zoranu JANKOVIĆU preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi 

njegove izjave z dne 8. 12. 2022, ker je bil na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 izvoljen za župana 

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

 

Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Po sprejemu tega sklepa je Zoran Janković zapustil sejo. 

 

 

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 člane te komisije, ki so jih vložile politične stranke in liste, zastopane v 

mestnem svetu. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da se na podlagi 4. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v njih praviloma določijo 

upoštevaje izid volitev v svet. 

 

Pred sejo so svetniki prejeli predloge kandidatur za predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

 

Za predsednika komisije je kandidiral: 

 

1. Aleš ČERIN, predlagatelj: Lista Zorana Jankovića (LZJ) 

 

Za člane komisije so kandidirali: 

 

   1. Dr. Tina BREGANT, predlagatelji: SLS, Vesna, Za otroke! in Pirati 

2. Jasmin FERATOVIĆ, predlagatelj: Pirati 

   3. Tjaša FICKO, predlagatelj: LZJ  

4. Igor HORVAT, predlagatelj: SDS  

5. Jožef HORVAT, predlagatelj: Jožef Horvat  

6. Urška HONZAK, predlagatelj: Levica  

7. mag. Marko KOPRIVC, predlagatelj: SD 

8. Gašper KROMAR, predlagatelj: LŠZZ  

9. dr. Dunja LABOVIĆ BEGOVIĆ, predlagatelj: Svoboda 



 

6 

 

10. mag. Samo LOGAR, predlagatelj: Svoboda  

11. Mojca SOJAR, predlagatelj: NSi  

12. Francka TROBEC, predlagatelj: LZJ 

13. Vesna UGRINOVSKI, predlagatelj: Svoboda 

14. Matjaž VEDE, predlagatelj: SDS 

15. Nada VERBIČ, predlagatelj: LZJ 

16. Julijana ŽIBERT, predlagatelj: LZJ 

 

O kandidatu za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni razpravljal nihče, 

zato je predsedujoči 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. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

O kandidatih za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni razpravljal nihče. 

 

Ker je več kandidatov kandidiralo za 10 članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

ki jih mestni svet imenuje na predlog političnih strank in list, zastopanih v mestnem svetu, je predsedujoči 

pojasnil, da se o imenovanju  komisije skladno z določilom 156. člena poslovnika mestnega sveta opravi 

javno posamično glasovanje, če se svet ne odloči za tajno glasovanje. 

 

Nato je predsedujoči predlagal, da se opravi tajno glasovanje, in dal na glasovanje 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

tajno. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je pojasnil, da se skladno s prvim odstavkom 156. člena poslovnika mestnega sveta v 

primeru, ko svet glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, glasovanje izvede po abecednem vrstnem redu, 

pri čemer se prva črka določi z žrebom. Žreb po tej določbi opravi Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. Ker ta komisija še ni bila imenovana, je predsedujoči povedal, da bo žreb opravila 

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

Francka Trobec.  

 

Predsednica komisije je pristopila in opravila žreb za določitev prve črke abecednega reda za razvrstitev 

kandidatov za glasovanje o imenovanju 10 članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki jih predlagajo politične stranke in liste, zastopane v svetu. 

 

Prva črka za razvrstitev kandidatov za glasovanje o imenovanju članov komisije je bila črka Š. 
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Predsedujoči je odredil 15-minutni odmor do 16.50 ure, da je strokovna služba pripravila seznam 

kandidatov po vrstnem redu za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga je 

določil žreb, in glasovnice za tajno glasovanje. 

 

Svetnik Jožef Horvat je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mestni svet v času odmora 

glasuje o tričlanski glasovalni komisiji. Predsedujoči se je s predlogom svetnika strinjal in povedal, da 

skladno s 83. členom poslovnika mestnega sveta svet imenuje na predlog predsedujočega tričlansko 

glasovalno komisijo, ki nadzira tajno glasovanje, ter dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

imenovanja se imenujejo: 

 

1. dr. Marta Bon, predsednica, 

2. Ksenija Pišljar, članica, in 

3. Maruša Babnik, članica. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Seja se je nadaljevala ob 16.40 uri. Predsedujoči je najprej pojasnil postopek tajnega glasovanja. Povedal 

je, da bo poimensko klical  svetnike po abecednem seznamu. Vsakdo bo prejel glasovnico za imenovanje 

10 članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

  
Na glasovnici za člane komisije se glasuje za največ 10 kandidatov. Če bo svetnik glasoval za več kot 

10 kandidatov za člane komisije, glasovnica ne bo veljavna. 

 

Skladno z veljavnimi akti so za člane komisije imenovani tisti kandidati, ki prejmejo večino opredeljenih 

glasov navzočih svetnikov. Za navzoče štejejo svetniki, ki prejmejo glasovnico.  

 

Predsedujoči je pojasnil še, da svetnik odvrže glasovnico v glasovalno skrinjico ter da bo tajno glasovanje 

potekalo v Zeleni dvorani. 

 

Nato je predsedujoči odredil 5-minutni odmor do 16.45 ure, da je glasovalna komisija preštela glasovnice 

o imenovanju članov komisije, pregledala glasovalni prostor ter pregledala in zapečatila glasovalno 

skrinjico.  

 

Po odmoru je predsednica glasovalne komisije sporočila, da so glasovnice preštete, glasovalni prostor 

pripravljen ter glasovalna skrinjica prazna in zapečatena, ter izročila glasovnice predsedujočemu sveta. 

 

Predsedujoči je povedal, da se bo tajno glasovanje pričelo, ko vsi svetniki prejmejo glasovnico in 

glasovalna komisija odpre glasovalni prostor v Zeleni dvorani, in bo trajalo 30 minut od začetka delitve 

glasovnic. Po izteku glasovanja pa bo odredil še polurni odmor, da glasovalna komisija pripravi poročilo 

o tajnem glasovanju.   

 

Predsedujoči je nato klical svetnike po seznamu, vodja službe za organiziranje dela mestnega sveta pa 

svetnikom izročil glasovnico.  

 

Predsedujoči je ob 17.15 uri končal glasovanje ter odredil 30-minutni odmor. 

 

Po odmoru je predsednica glasovalne komisije podala poročilo o tajnem glasovanju, predsedujoči pa je 

objavil izid glasovanja: 

 

Za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovani: 
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1. Tjaša Ficko, 

2. Igor Horvat, 

3. Urška Honzak, 

4. dr. Dunja Labović Begović, 

5. mag. Samo Logar, 

6.  Francka Trobec, 

7. Vesna Ugrinovski, 

8. Matjaž Vede, 

9. Nada Verbič,  

10. Julka Žibert. 

 

 

AD 6. 

 

SLOVESNA  PRISEGA ŽUPANA IN NJEGOV POZDRAVNI NAGOVOR 

 

Predsedujoči je povabil prejšnjega in novega župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, da 

pristopi. 

 

Sodelavec protokola je podal župansko verigo Tanji Dodig Sodnik, ki jo je nadela županu Zoranu 

Jankoviću. 

  
Po predaji županske verige je z besedilom »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.« slovesno prisegel ponovno 

izvoljeni župan Zoran Janković, ki je prisego nato tudi podpisal. 

 

Po prisegi so z balkona Velike sejne dvorane zaigrali Mestni piskači, župan pa je navzoče nagovoril s 

pozdravnim nagovorom. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je predsedujoči  ob 

17.28 uri sejo končal in nato svetnike povabil na sprejem v Rdečo dvorano.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Predsedujoči Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana 

Marjan Sedmak 

 

 

 


