
                                                                                                                                  PREDLOG 
 
Na podlagi 46. in 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 63/95 - obv. razl., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 16/02- odl. US) ter 68. in 73. 
člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet  
Mestne občine Ljubljana na  ......  seji  dne  ..............  sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

o spremembah Sklepa o razpisu naknadnega referenduma  o uveljavitvi Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 

plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh 
cesarjev) 

 
 
 

1. 
 

V Sklepu o razpisu naknadnega referenduma  o uveljavitvi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo 
- Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) (Uradni list RS, št. ..) se 
3. točka spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za 
izvedbo referenduma, se določi 15. marec 2004.« 

 
 

2. 
 

4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Glasovanje na referendumu se izvede na celotnem območju Mestne občine Ljubljana v 
nedeljo 18. aprila 2004.« 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Ljubljana, dne  
 

    
                                                                       Ž U P A N J A 

                                                                                                  Danica SIMŠIČ 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 
 
Županja je s sklepom številka 095-62/2003-107 z dne 24. 2. 2004 zadržala objavo Sklepa o 
razpisu naknadnega referenduma  o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za 
območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) (v nadaljevanju: sklep o razpisu 
referenduma), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 20. izredni seji dne 20. 
2. 2004. Zato je v primeru, če bo mestni svet potrdil sklep o razpisu referenduma,  potrebno 
spremeniti dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za 
izvedbo referenduma, in dan glasovanja na referendumu. Za dan razpisa referenduma je v 
predlogu sklepa določen 15. marec 2004, za dan glasovanja pa 18. april 2004. 
 
Sprejem predloga sklepa ne bo imel dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana. 
 
Če bo mestni svet potrdil sklep o razpisu referenduma, predlagamo, da obravnava in sprejme 
predlog sklepa o spremembah sklepa o razpisu referenduma.                      
 
 

 
          
                                                                                                              Načelnik  
                                                                                             Oddelka za pravne, kadrovske  
                                                                                                        in splošne zadeve 
                                                                                                         
                                                                                                        Velko FRANKO 
 


