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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 

– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 

40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne 
občine Koper na 20.  redni seji dne 22. aprila 2021 sprejel naslednji 

 

S K L E P 

o nedopustnosti razpisa naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka 

Koper« (UL RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/2020) in ustavitvi postopka 

referenduma 

 

1. 

 

Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da se zahteva za razpis naknadnega referenduma o 

»Odloku o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev 

»Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18)« (Uradni list, RS št. 177/2020), ki jo je dne 

11. 2. 2021 vložil volivec Boris Popovič in jo je s podpisi podprlo 2545 volivk in volivcev Mestne 

občine Koper, nanaša na odlok, o katerem skladno z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ni mogoče 

odločati na naknadnem referendumu o splošnem aktu občine, zaradi česar referenduma na 

podlagi vložene zahteve za razpis naknadnega referenduma ni mogoče razpisati in se zato 

postopek naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18)« 

(Uradni list, RS št. 177/2020) ustavi. 

 

2. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

3. 

 

Obrazložitev: 

 

Mestna občina Koper je sprejela Odlok o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18), ki je bil objavljen 
v Uradnem listu, RS št. 177/2020 z dne 1. 12. 2020 in je začel veljati 2. 12. 2020.  

Dne 7. 12. 2020 je bila vložena pobuda pobudnika Borisa Popoviča in skupine volivcev za razpis 
naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18).  

Dne 11. 2. 2021 je volivec Boris Popovič vložil zahtevo za razpis naknadnega referenduma o 
uveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev 
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»Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18), ki jo je s podpisi podprlo 2545 volivk in volivcev 
Mestne občine Koper. 

Skladno s 47. členom Zakona o lokalni samoupravi, občinski svet razpiše referendum v petnajstih 
dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis 
referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem 
se bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje 
in dan glasovanja. Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v 
nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko 
občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. 
Ustavno sodišče odloči o zahtevi občinskega sveta v 15 dneh. 

Občinski svet Mestne občine Koper je pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije podal zahtevo, da 
Ustavno sodišče Republike Slovenije odloči o ustavnosti in zakonitosti vsebine vložene zahteve za 
razpis naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18). 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je s sklepom številka U-II-1/21-6 z dne 11. 3. 2021 zahtevo 
za oceno ustavnosti in zakonitosti vsebine zahteve za razpis referenduma zavrglo, pri čemer je v 
obrazložitvi navedlo, da je mogoče skladno z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) naknadni 
referendum o splošnem aktu občine izpeljati zgolj zoper splošni akt občine, ki je bil v občinskem 
svetu sprejet, ni pa še bil uveljavljen. Ko je predpis uveljavljen, njegove veljavnosti ni mogoče 
razveljaviti z odločanjem na naknadnem referendumu, saj je lokalni referendum, kot je predviden 
v zakonodaji, potrditveni (zavrnitveni) in ne razveljavitveni. Odlok o razveljavitvi Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 
67/18), ki naj bi bil predmet odločanja na referendumu, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
177/20 in je začel veljati 2. 12. 2020. Ker je Odlok o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18) veljaven predpis, o 
njegovi veljavnosti ni mogoče odločati na naknadnem referendumu o splošnem aktu občine 
oziroma morebitna odločitev na referendumu ne more vplivati na njegovo veljavnost. 

Iz navedenega Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da se zahteva za razpis referenduma 
nanaša na odlok, o katerem skladno z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi ni mogoče 
odločati na naknadnem referendumu o splošnem aktu občine, zaradi česar referenduma, na 
podlagi vložene zahteve za razpis naknadnega referenduma, ni mogoče razpisati in je zato treba 
postopek naknadnega referenduma o uveljavitvi »Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (UL RS, št. 67/18)« 
(Uradni list, RS št. 177/2020) ustaviti. 
 
 
 
 

Številka: 040-1/2020 
Datum: 22. 4. 2021 

MESTNA OBČINA KOPER 
ŽUPAN 

Aleš Bržan 
 

 


