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PORoellO 

Statutarno pravna komisija je na 41. redni seji,
 
ki je bila v ponedeljek, 27. 9.2010, ob 13.30 uri
 

obravnavala gradivo za 42. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocke
 

sprejela SKLEP :
 

Statutarno pravna komisija Pred/oga za razpis naknadnega referenduma 0 »Od/oku 0 

obcinskem prostorskem necrtu Mestne obcin« Ljubljana - strateski de/« in »Od/oku 0 

obcinskem prostorskem necrtu Mestne obcin« Ljubljana - izvedbeni de/«, sprejetima 
na 41. seji Mestnega sveta MOL dne 5. ju/ija 2010 ne podpira. 

SKLEP JE bil sprejet z 2 glasovi ZA in 1 glasom PROTI od 3 prisotnih. 

Obrazlozitev: 
Drugi odstavek 69. elena Statuta MS MOL med drugim doloca, da lahko Mestni svet 0 

splosnern aktu iz prejsnjega odstavka razpise referendum na predlog clana mestnega sveta. 
Prvi odstavek 70. elena Statuta MS MOL nadalje doloca, da se referendum opravi kot 
naknadni referendum,na katerem obcani potrdijo ali zavrnejo splosni akt MOL ali njegove 
posamezne dolocbe. Postavitev referendumskega vprasan]a natancno doloca 16.e clen 
ZRLI, ki se smiselno uporablja tudi za referendume v obcinah. 

Na 41. seji dne 5. julija 2010 sta bila sprejeta dva splosna akta in sieer Odlok 0 obcinskern 
prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana-strateski del in Odlok 0 obcinskem prostorskem 
nacrtu Mestne obcine Ljubljana-izvedbeni del. 
Glede na dolocilo prvega odstavka 70. elena je lahko Ie vsak splosnt akt posebej predmet 
referendumske pobude. Navedeno izhaja tudi iz dolocb ZLRI, ki se skladno s 3. clenom ZLRI 
smiselno uporabljajo za referendum v samoupravni lokalni skupnosti. ZLRI v 9. clenu doloca, 
da na zakonodajnem referendumu (smiselno: obcinskern referendumu) volivei odloca]o 0 

potrditvi zakona (srniselno: splosneqa akta MOL), ki ga je sprejel drzavni zbor (smiselno: 
mestni svet) , pred njegovo razglasitvijo. Zakon tudi izjemoma ne predvideva rnoznosf 
vlozitve pobude za referendum, ki bi ornoqocala oblikovanje referendumskega vprasania 



tako, da bi Ie ta zajel dva splosna akta in sicer ne glede na to ali sta akta vsebinsko 
povezana ali ne, saj zakon take izjeme ne pozna. 

Referendumsko vprasan]e, ki se glasi: »AIi ste za to, da se uveljavita Odlok 0 obclnskern 
prostorskem nacrtu Mestne obclne Ljubljana-strateski del in Odlok 0 obclnskern prostorskem 
nacrtu Mestne obcine Ljubljana-izvedbeni del, ki ju je Mestni svet MOL sprejel na 41. seji dne 
5. julija 2010?« tako ni postavljeno v skladu z zakonom in mescanorn ne ornoqoca, da bi 
izrazili svojo referendumsko voljo za vsak akt posebej. 

Poleg tega statutarno pravna komisija meni, da obraztozitev predloga za referendum ne 
ustreza referendumskemu vprasanju, ker se obrazlozitev ne nanasa na referendumsko 
vprasanie in na predmet referendumskega odlocania, to je vsebino obeh aktov . Jasno je 
(tako tudi Upravno sodisce Republike Siovenije v sodbi st. IU 634/2010-10 z dne 11, 6. 
2010), da mora obrazfozitev pojasnjevati vprasanje, saj je prav v tem smisel obrazlozitve. 
Predmet referendumskega vprasanja je glede na to, kako je bilo oblikovano vprasan]e, 
vsebina Odloka 0 obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubliana-strateski del in 
Odloka 0 obcinskern prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana-izvedbeni del obrazlozitev 
pa se nanasa skoraj izkljucno na mnenje svetnika v zvezi s postopkom sprejemanja obeh 
aktov. 

Statutarno pravna komisija tudi meni, da IV. Odstavek Sklepa 0 razpisu naknadnega 
referenduma, ki zahteva javno razgrnitev aktov in drugih dokumentov, nima pravne podlage 
v nobenem pozitivnem predpisu in je v nasprotju s 69. Clenorn Statuta MS MOL. Javna 
razgrnitev aktov je narnrec predvidena v casu izdelave prostorskih aktov t.i. javnih 
razgrnitev. V primeru vlozitve predloga za razpis referenduma, pa je potrebno skladno s 3, 
odstavkom 69. clenorn Statuta MS MOL zadrzati objavo splosneqa akta do odlocitve 0 

predlogu oziroma do odlocltve na referendumu. Glede na navedeno je zahteva po objavi 
aktov na dan referenduma v nasprotju s 69. clenorn Statuta MS MOL. 

Glede na vse zgoraj navedeno Statutarno pravna komisija predloga za razpis referenduma 
ne podpira . 
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