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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 306 10-10 ,   306-12-14 

 
 

Šifra:    032-224/2005-20 
Datum: 7. 11. 2005 
 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS  tretjega zasedanja 38. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, 
ki je potekala v ponedeljek, 07. novembra 2005, s pričetkom ob 15.30 uri, v Veliki sejni 
dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v Ljubljani. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… svetnice in svetniki. Tisti, ki ste potrdili s podpisi svojo navzočnost, vas vljudno vabim v 
dvorano, da bi lahko nadaljevali 38. Izredno sejo. Navzočnost je s podpisom potrdilo 25 
svetnic in svetnikov. Tako, da je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sklepčen in lahko 
začne z delom. Svojo odsotnost pa sta opravičila svetnika gospod Anton Colarič in pa gospa 
Marinka Levičar. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je, kot rečeno, sklepčen in lahko začne z delom. 
Na začetku vas, tako,kot vedno, sicer doslej še na žalost brez uspeha, vljudno prosim, da svoje 
mobilne telefone, zvonjenje, izklopite. Da ne bi z zvonjenjem mobilnih telefonov motili 
razprav svojih kolegic in kolegov.  
 
V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta, odloča Mestni svet o mandatnih vprašanjih 
na začetku nadaljevanja seje. 
Pred sejo ste prejeli Predlog Ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, gospodu 
Alešu Kardelju. Zato prosim predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, gospoda Slavka Slaka, da poda uvodno obrazložitev. Prosim. 
 
 
G. SLAVKO SLAK 
Spoštovana gospa županja. Spoštovane kolegice in kolegi. Kot veste in seveda tudi takšen 
sklep o prenehanju mandata je bil sprejet že na eni izmed zadnjih sej tega mestnega sveta – o 
odstopu gospoda Janeza Železnika, s funkcije člana mestnega sveta. Naša oziroma Mestna 
volilna komisija je na svoji 13. seji, dne 24. 10. 2005, na podlagi 30. člena Zakon o lokalnih 
volitvah ugotovila, da je mandat mestnega svetnika Mestne občine Ljubljana prešel na 
naslednjega kandidata, z liste kandidatov Demokratične stranke upokojencev Slovenije – 
DeSuS. Ta kandidat je Aleš Kardelj, rojen 14.5.1951. Stanujoč v Ljubljani, Adamičeva ulica 
13. Kandidat je podal izjavo, da sprejema mandat. Zato Komisija za volitve, imenovanja in 
kadrovske zadeve predlaga mestnemu svetu naslednji ugotovitveni sklep o potrditvi mandata 
člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. In sicer predlagamo, da mestni svet potrdi 
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mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, gospodu Alešu Kardelju. Mandat je 
vezan na mandat članov mestnega sveta. In prične veljati z dnem sprejetja tega 
ugotovitvenega sklepa. Hvala. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Razpravo 
zaključujem in prehajamo na glasovanje o  
 
PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA, ki se glasi: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, gospodu Alešu Kardelju. Mandat člana je vezan na mandat članov 
mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
23 svetnic in svetnikov je prijavilo navzočnost. 
 
 
Glasujemo. Kdo je za ta ugotovitveni sklep in kdo mu nasprotuje? 
Glasovanje zaključujem. 
ZA je glasovalo 23. PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da je ugotovitveni sklep sprejet. 
 
 
Prosim, seveda ustrezne… 
 
 
-------------------aplavz iz dvorane….. 
 
 
… službe, da povabijo gospoda Aleša Kardelja v dvorano. …..No, aplavz je že doživel, pa še 
enkrat… 
 
 
 
-------------------aplavz iz dvorane…. 
 
 
… pozdravljen  med nami. In verjamem, da bomo lahko uspešno sodelovali. Iskrene čestitke. 
 
 
 
Sejo pa nadaljujemo z glasovanjem o predlogih sklepov V. točke določenega dnevnega 
reda 38. Izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z dne 17. oktobra 2005, z 
naslovom : 
OCENA STANJA ZEMLJIŠKOKNJIŽNE UREDITVE VEČ STANOVANJSKIH 
OBJEKTOV V LJUBLJANI    
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Na glasovanje dajem 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z oceno stanja zemljiškoknjižne 
ureditve več stanovanjskih objektov v Ljubljani. 
 
 
Ugotavljamo navzočnost, kajti medtem se je spremenila. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
19 svetnic in svetnikov je prijavilo navzočnost. 
 
Še enkrat bomo ugotavljali navzočnost. 
Ponovno ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
Ponovno je prijavilo svojo navzočnost 19 svetnic in svetnikov. 
 
Ugotavljam, da v tem trenutku mestni svet oziroma tisti, ki sedite v dvorani, niste voljni vsi 
pritisniti tipke. Zato prekinjam 38. redno – Izredno sejo in prehajam na 36. Izredno sejo.  
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal 
Ljubljana, 07.11.2005 
 
 
 


