OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18) je
Občinski svet občine Črnomelj na svoji 10. redni seji, dne 17. 12. 2019 sprejel
ZAPISNIK
4. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ
Četrta dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika Občinskega
sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013 in 4/2018) v zadevi: »Predlog za izdajo Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva v Čudnem selu« izvedena v pisni
obliki, v dneh od 12. 11. 2019 do 15. 11. 2019.
Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo 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.
Članom občinskega sveta je bilo dne 12. 11. 2019 po e-pošti posredovano gradivo s predlogom sklepa in
postavljenim vprašanjem (glasovnico). Izpolnjeno glasovnico je bilo potrebno vrniti do 15. 11. 2019, do
10. ure po e-pošti na naslov: obcina.crnomelj@siol. net ali osebno v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Predlog sklepa se je glasil: »Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
širitev kmetijskega gospodarstva v Čudnem selu se sprejme v predloženi vsebini.« Vprašanje, na katerega
so morali člani sveta odgovoriti, se je glasilo: "Ali glasujete ZA ali PROTI predlaganemu sklepu?"
Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so do zgoraj
navedenega roka vrnili glasovnico in na postavljeno vprašanje odgovorili tako, kot je razvidno iz seznama:
Priimek in ime

Odgovor na vprašanje

1.

Kavčič Samo

Za

2.

Perušič Janez

Za

3.

Špec Zoran

Za

4.

Barič Matjaž

Za

5.

Banovec Matej

Za

6.

Brula Anton

Za

7.

Kmetič Škof Tatjana

Za

8.

Hudelja Nataša

Za

9.

Čemas Stjepanovič Mojca

Za

10. Birkelbach Jaka

Za

11. Radojčič Mira

Za

12. Ivanušič Franc

Za

13. Čengija Dubravko

Za

14. Bosanac Zalka

Za

15. Lamut Tadeja

Za

16. Kump Bernarda

Za

17. Misja Štefan

Za

18. Butala Renata

Za

Po roku je po e-pošti prispel še en odgovor, in sicer:
1.

Perko Leopold

Za

Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele odgovore, sodelovalo 18 članov
občinskega sveta.
S 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega
gospodarstva v Čudnem selu se sprejme v predloženi vsebini.
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