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OBČINE ČRNOMELJ
Zadeva:

4. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. 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 in 30/18) in 28.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/18) je župan Občine
Črnomelj sprejel odločitev, da se
IZVEDE
4. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu širitev kmetijskega
gospodarstva v Čudnem selu.
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Članom občinskega sveta je po e-pošti posredovano gradivo s
predlogom sklepa in postavljenim vprašanjem.
Prosimo vas, da nam najpozneje do PETKA, 15. novembra 2019, do 10. ure, vrnete izpolnjeno
glasovnico, in sicer po e-pošti na e-naslov: obcina.crnomelj@siol.net ali osebno v sprejemno pisarno
občine Črnomelj. Upoštevani bodo glasovi, ki bodo oddani do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj gre za nujno
zadevo: Občina Črnomelj je s strani lastnika kmetije iz Čudnega sela prejela pobudo za pripravo
OPPN za selitev kmetije. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) omogoča selitev kmetij pod določenimi
pogoji na kmetijska zemljišča izven območij naselij oz. stavbnih zemljišč. Tako je omogočeno lokalni
skupnosti, da v kolikor to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, da na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje nekatere kmetijske objekte, ki so
neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti. V konkretnem primeru gre za stavbe za rejo živali.
Obravnavano kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje, ki jih določa ZKZ, kar je bila podlaga za
začetek postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ker gre za preselitev kmetije
in s tem povezanimi stroški gradnje mladega kmetovalca je želja in priložnost, da kmetija kandidira na
javnem razpisu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ta se zaključi 9.12.2019. Iz tega razloga želi
Občina Črnomelj pomagati pobudniku tako, da v najkrajšem možnem času sprejme Odlok o OPPN, ki
je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. V tem času ni predvidenega sklica redne seje, zato se
predlaga sprejetje Odloka o OPPN na dopisni seji.
Župan
Andrej Kavšek, l.r.
Dostaviti:

članom OS po e-pošti

v zadevo

