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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS sedmega zasedanja 27. SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  
 
ki je potekala, s pričetkom  po končani 47. izredni seji MS MOL,  v Veliki sejni dvorani 
Mestne  hiše. Mestni trg 1, v Ljubljani.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Glede na to, da smo sejo začeli ob 16.00 uri. In, da piše v poslovniku, dajo predvidoma 
prekinem po šestih urah. Bi bilo to ob 10. 00 uri zvečer. Ura pa je deset minut čez 9.00. Tako, 
da vas prijazno prosim, če bi se strinjali, da poskusimo opraviti vsaj še eno točko 27. seje 
mestnega sveta.  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
To je, to je – no, še vedno je to potem ob pol desetih. Če smo tako natančni. Tako, da… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
Glede na to, da vas je v dvorani in v preddverju navzočih 30, kolikor je potrebno za 
odločanje. Prosim tiste svetnice in svetnike, ki so še v preddverju, da se nam pridružijo. 
Vsem, ki so sodelovali pri prejšnji seji hvala za sodelovanje.  Ja, bilo vas je. Je bilo prešteto. 
Tako, da zdaj vidim, če se nam bodo pridružili še tisti, ki so… Prosim pa službe, da pridejo, 
da se lahko svetnice in svetniki podpišejo. A, hvala lepa. Ste že tukaj, ja…. 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Ja, drži, spoštovane svetnice in svetniki, v dvorani vas je v tem trenutku natanko 30. 
Podpisujete se.  
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Predlagam, da  začnemo, če nihče ne nasprotuje, z nadaljevanjem 27. seje. Redne seje.  Kjer 
nam je pri 5. točki sprejetega dnevnega reda, ostalo samo še glasovanje. In sicer glasovanje 
glede  
PREDLOGA SKLEPA, ki se glasi: 
Mestni svet mestne občine Ljubljana sprejme delovni Osnutek sprememb in dopolnitev 
Statuta Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave.  
 
Kot veste, vas je za to, da je ta sklep sprejet, da je za to potrebno 30, najmanj 30 navzočih. In 
30 glasov – za. Če želimo, da se procedura nadaljuje. Tako, da ker smo – nam je ostalo samo 
še glasovanje, predlagam, da preidemo h glasovanju.  
 
Najprej, spoštovane svetnice in svetniki, ugotavljam navzočnost.  
Ugotavljanje navzočnosti poteka in jo zaključujem. 
30 navzočih. 
 
Prehajamo h glasovanju.  
Glasujemo, kdo je za tak predlog sklepa in kdo mu nasprotuje? 
Glasovanje poteka in ga zaključujem. 
30 ZA. NIHČE PROTI. 
Ugotavljam, da je ta sklep sprejet. 
 
… aplavz iz dvorane……/// 
 
 
Najlepša hvala za vašo odločitev. In na tej točki prekinjam nadaljevanje 27. redne seje. Sejo 
bomo nadaljevali čez štirinajst dni. Hvala lepa. In prijeten večer. 
 
 
                                                                  
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 12. april 2006 
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