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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS drugega zasedanja 32. SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJULBJANA, 
 
ki je potekala v torek, 11. julija 2006, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani 
Mestne hiše, Mestni trg 1, v Ljubljani. 
 
 
G. MILOŠ PAVLICA 
Za magnetogram, ne? Tako, da se bo vedelo. Očitno nam po eni uri, dobri, ko smo čakal, ni 
uspelo se sestavit. Zato spoštovane kolegice in kolegi, danes izgleda, da nikakor ne bomo 
mogli zagotovit sklepčnosti. Očitno tudi pred poletjem se več ne bomo dobili. Vsaj zgleda 
tako, po tem, kar ste javili možne prisotnosti. Tako, da mi dovolite, da vam zaželim ene 
prijetne počitnice. Da se dobro spočijete. Da se pripravite za jesenske napore ob volilni 
kampanji in našem srečanju. Predvideno je, da bi 11. septembra imeli še sejo. Jutri je sicer 
tudi seja vodij svetniških klubov. Kjer naj bi se natančneje pogovorili. Kako mogoče še delat 
do volitev. No, za enkrat je predvideno, da naj bi 11. septembra imeli še sejo in mogoče še 18. 
septembra najkasneje. Kasneje verjetno tud zaradi volilne kampanje verjetno ne bo več 
produktivno. Tko. To je to, kar je… Tisti, ki ste vseen zbrali tok poguma in časa, da ste se 
danes udeležili, se vam zahvaljujem. In še enkrat prijetne počitnice.  
Čez pet… tisti, ki ste pa že imeli ta napor, da ste sem prišli. Čez petnajst minut pride hrana. 
Kuhana. Relativno dobra.   Petnajst, dvajset minut. Tisti, ki imate voljo še se družit, ste 
seveda prijazno vabljeni tudi v bife za… čez pol ure, dobro. Tisti, ki bote mel še voljo, ne? 
Pred poletjem še kakšno reč, po tem čakanju, ste seveda zelo dobrodošli v bifeju.  
 
 
 
 
 
                   
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
V Ljubljani, 12. julija 2006 
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