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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS tretjega zasedanja 32. SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA, 
 
ki je potekala v četrtek, 13. 7. 2006, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v 
Ljubljani.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Ponovno prosim vse svetnike in svetnice, da pridejo v dvorano. Enako prosim strokovne 
sodelavce posameznih skupin, da povedo svetnikom in svetnicam, da poskušamo začeti 
oziroma poskušamo nadaljevati sejo. ……………………………………………………….. 
Dobro, nekateri še prihajajo, pravijo……………………………………………………… 
In, da ostanete v dvorani……………………………………………………………. 
Tako. ….Ne, tok počakajte vsaj, da ugotavljamo navzočnost. Lepo prosim, če lahko sedete na 
svoja mesta, da bi lahko ugotavljali navzočnost. Gospod Koprivšek je tukaj, ja… Ja, po… 
Tako, zdaj bomo začeli… poskušati nadaljevati sejo.  
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in jo zaključujem. 
18… 1, 2, 3,…. 
Podpisanih seveda več, pa kakšen v dvorani, ki ni podpisan…Ne, ne, nekateri so, nekateri pa 
niso. Prosim?  
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Ne bo šlo na glasovanje. Ja, 18 vas je v dvorani, ne? Ja, tako je… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Jaz se vam vsem zahvaljujem za vašo potrpežljivost. Če jo imate še deset minut, dva svetnika 
sta javila, da prideta. In, če se nam še kakšen pridruži, potem…lahko še vedno upamo, ne? 18 
– 15 je proceduralni, neproceduralni predlog iz zadnje klopi. No, če se da potrpeti do 18. 15, 
glede na to potrpljenje, ki ste ga imeli doslej, vas prosim, no, da počakate do 18. ure in 15 
minut. Hvala lepa. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, ponovno vas vabim v dvorano, da zasedete svoja 
mesta. Strokovne službe pa prosim, da pogledajo, če je še kakšen od svetnikov oziroma 
svetnic v preddverju, ali v bližini? ……………………………………………………………... 
Mi bo povedal, če je še kdo? Samo toliko, da pride strokovni sodelavec, kolega, nazaj v 
dvorano, da pove………………………………………………………………………………... 
Ja, še enkrat vabim vse svetnice in svetnike v dvorano, da se nam pridružijo, ker bomo 
ugotavljali navzočnost za nadaljevanje seje. …………………………………………………… 
Hvala lepa strokovnim službam. Tako.  
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in jo zaključujem. 
17. 
 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, žal mi je, da ni bilo dovolj enotne volje. Kajti, 
nekateri so bili prej tukaj, nekateri ste zdaj, nekoliko kasneje, da bi zagotovili sklepčnost za 
nadaljevanje  dela. Zahvaljujem se vam za vztrajnost, tistim, ki ste vztrajali. In vam želim 
prijetne dneve, ki so pred vami, pa se vidimo jeseni. Na svidenje. Srečno. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 14. aprila 2006 
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