PREDLOG

ZAPISNIK
4. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
ki je potekala od 14. do 19. marca 2013
4. korespondenčna seja je bila izvedena v času od 14. do 19. marca 2013 na predlog ţupana
na podlagi 24. a člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 96/2008).
Gradivo za korespondenčno sejo, ki je obsegalo:
sklic seje z navedbo razloga o nujnosti,
usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Belokranjski
cesti – jug 2/I,
obrazloţitev pripravljalca usklajenega predloga odloka,
grafično prilogo: Ureditvena situacija (celotno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor
Mestne občine Novo mesto),
stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek prostorskega akta ter
glasovnico za glasovanje po elektronski pošti
je bilo posredovano vsem članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
v četrtek, 14. marca 2013 ob 12.55 uri z elektronsko pošto (30 x).
Sklic in gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
Članicam in članom občinskega sveta je bilo za odločanje na korespondenčni seji
posredovano gradivo za naslednjo točko:
1. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob
Belokranjski cesti – jug 2/I
Za glasovanje je bil predlagan naslednji predlog sklepa:
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I in ga sprejel z
odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – jug 2/I
v predloženem besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto.
Svojo odločitev so lahko članice in člani občinskega sveta sporočili po elektronski pošti do
vključno torka, 19. marca 2013, do 15. ure.

PREDLOG
V določenem roku je prispelo skupaj 23 elektronskih sporočil članic in članov Občinskega
sveta. Osebno je bila v roku oddana ena glasovnica.
En član Občinskega sveta (Gregor Macedoni) je izrazil dvom v nujnost korespondenčne seje
in zaprosil za dodatna pojasnila glede nujnosti seje.
V roku, določenem s sklicem korespondenčne seje, so z elektronskim sporočilom glasovali:
mag. Franci Bačar, Dušica Balaţek, Ivan Bukovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Miloš Dular,
Matjaţ Engel, Darja Gantar, Slavko Gegič, Neţka Ivanetič, Bojan Kekc, Vanja Kolenc,
Tomaţ Kovačič, dr. Milena Kramar Zupan, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Joţe Miklič,
Mojca Novak, Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potočar, Matic Vidic, Jiri Volt, Martina
Vrhovnik.
Osebno je v roku oddal glasovnico en član Občinskega sveta (Rafko Kriţman).
Rezultati glasovanja o predlaganem sklepu:
23 ZA,
0 PROTI,
0 neveljavnih glasovanj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi ugotovljenih rezultatov na 4.
korespondenčni seji z večino glasov sprejel
SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog občinskega
podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I in ga sprejel z
Odlokom
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – jug 2/I v
predloženem besedilu.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto.

Korespondenčna seja je bila zaključena 19. marca 2013 ob 15. uri.
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