OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET OBČINE ČRNOMELJ

K točki:_________

Gradivo za 6. sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v aprilu 2019

ZADEVA: PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O TABORJENJU
V OBČINI ČRNOMELJ

Obrazložitev:
Občinski svet občine Črnomelj je na svoji 6. redni seji (julij 2007) obravnaval in sprejel Odlok o
taborjenju v občini Črnomelj (Ur. l. RS št. 66/07), v letu 2008 in 2013 pa še spremembe in dopolnitve
(Ur. l. RS št. 31/08 in 47/13) k obstoječemu odloku (v nadaljevanju: odlok o taborjenju). V skladu z
navedenim odlokom Občina Črnomelj vsako leto izdaja posamična dovoljenja za taborjenje na območju
občine Črnomelj. V 3. členu navedenega odloka je opredeljeno, da je na območju občine Črnomelj
dovoljeno taboriti samo na lokacijah, ki so za te namene opredeljene v Občinskem prostorskem načrtu
občine Črnomelj.
S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Črnomelj (v nadaljevanju sprememba OPN) v letu 2018 (objava: Uradni listu RS, št. 69/18) je zaradi
zahtev nekaterih nosilcev urejanja prostora nastala tudi sprememba, ki vpliva na izdajanje dovoljenj za
taborjenje po odloku o taborjenju in s tem na samo izvajanje taborjenja na posameznih lokacijah, za
katera so bila še v letu 2018 dovoljenja za taborjenje lahko izdana na osnovi izkazanega interesa
lastnikov oziroma najemnikov zemljišč.
Tudi po spremembi OPN je taborjenje še vedno dovoljeno v posameznih enotah urejanja prostora
(EUP) skladno s pogoji za posamezni EUP. Na osnovi zahteve Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju MKGP) v postopku sprejemanja OPN pa je bila črtana splošna določba v OPN
(prej v 108. členu odloka, sedja 111. člen odloka) v prostorsko izvedbenih pogojih (PIP) za območje
podrobne namenske rabe K – območje kmetijskih zemljišč, ki je določala:
»…na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda in v neposredni bližini vasi je dovoljeno taborjenje
brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom, če to ni v nasprotju z
varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod pogoji,
da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih poteh in, da se prostor takoj po končanem
taborjenju vzpostavi v prvotno stanje. Navedeni objekti so dovoljeni, če to ni v nasprotju z varstvom
kmetijskih zemljišč.«
Prej navedeno splošno določbo je v spremembi OPN nadomestila nova določba:
»…na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda ali v neposredni bližini vasi je v EUP, v katerih je to
posebej določeno, dopustno taborjenje brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim
predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih
območij narave in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih poteh in da se
prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v prvotno stanje.«

Stališče MKGP v postopku sprejemanja OPN je bilo, da prej navedena določba v podrobnejši PIP za
kmetijska zemljišča ni dopustna in da je potrebno, v kolikor ima občina za te namene predvidene
lokacije, vsako lokacijo posebej opredeliti znotraj EUP in v OPN določiti podrobne izvedbene pogoje s
katerim se to dopušča. Opredelitev novih EUP v predlog OPN bi za občino takrat pomenilo ustavitev
postopka sprejemanja OPN in vrnitev postopka sprejema OPN v fazo javne obravnave.
V letu 2019 smo na MKGP ponovno z utemeljenimi argumenti preverili sprejemljivost oz. smiselnost te
zahteve oziroma tovrstne omejitve rabe kmetijskih zemljišč, vendar je bilo stališče ministrstva
popolnoma enako kot v postopku sprejemanja OPN in sicer, da je sprejemljivost lokacij potrebno
urediti z OPN in opredelitvijo v EUP.
Zakon o kmetijskih zemljiščih kot začasne objekte in začasne posege sploh ne opredeljuje tabornih
prostorov, kar je v primerjavi z ostalimi dovoljenimi začasnimi objekti in začasnimi posegi nerazumljivo.
Na osnovi tega se nam upravičeno postavlja vprašanje ali je vse kar ni navedeno prepovedano ali pa
takšne ureditve sploh ne predstavljajo začasnega posega ali začasnega objekta, ki bi pomenil poseg oz.
ureditev na kmetijskih zemljiščih.
Na osnovi omejitev v spremembah OPN bo tako v letu 2019 v poletni turistični sezoni, glede na preteklo
leto, onemogočeno izdajanje dovoljenj za taborjenje na posameznih še lani sprejemljivih lokacijah in s
tem izvajanje taborjenja na le teh. Lokacije so razvidne v Prilogi k tej obrazložitvi.
Z namenom, da tudi v letu 2019 omogočimo izvajanje taborjenje na lokacijah, kjer je izvajanje
taborjenja s sprejemom sprememb OPN v letu 2018 sedaj onemogočeno, ne glede na stališče MKGP,
predlagamo spremembo Odloka o taborjenju v občini Črnomelj in z odlokom o spremembi taborjenja,
do sprejema sprememb OPN, dovolimo opredeliti le teh kot izjemoma dovoljene lokacije za namene
taborjenja in začnemo takoj z aktivnostmi za podajo predloga za spremembo OPN in na MKGP podamo
predlog za ponovno preveritev določil Zakona o kmetijskih zemljiščih v povezavi z opredelitvijo začasno
dovoljenih posegov oz. objektov na kmetijskih zemljiščih.
S predlagano spremembo odloka o taborjenju bi lokacije, kjer se že tradicionalno izvaja taborjenje,
tako zadržale kontinuiteto uporabe za namen taborjenja, saj se pogoji v naravi za njih niso prav nič
spremenili. Predmetne lokacije se nahajajo znotraj območij občine Črnomelj z večjim turističnim
pomenom na katerih se razvijajo turistične, rekreacijske in prostočasne dejavnosti kot ena temeljnih
strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bivalne kakovosti ter za zagotovitev turistične
prepoznavnosti občine Črnomelj. Glede na to, da gre v konkretnih primerih le za začasno rabo prostora
in ne za posege, ki bi gledano z vidika kmetijstva ali gradbenih posegov imele trajni vpliv na prostor,
kakor tudi ob upoštevanju združljivosti z drugimi dejavnostmi in rabami prostora na teh območjih, se
predlagana rešitev z začasnimi izjemoma dovoljenimi lokacijami za taborjenje kaže kot primerna, zato
predlagamo spremembo odloka o taborjenju in začasno do sprejema nove sprememb OPN dovolimo
tudi izjemne lokacije.
Pri spremembi odloka o taborjenju smo uskladili še nekaj posameznih določb, ki se nanašajo na določila
glede izjemnih lokacij (rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja, kazenske določbe) in bolj jasno smo
opredelili določno odloka, ki določa izjemno taborjenje v času javnih prireditev in javnih shodov.
Opomba:
Čistopis odloka je dostopen na spletni strani: http://www.lexlocalis.info/kataloginformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7d21dd59-b1f4-4233-85d1-daa6d851e7b3

Predlog sklepa:
Predlagamo, da Občinski svet občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj. V kolikor na besedilo predloga za izdajo ni bistvenih
pripomb predlagamo, da občinski svet na isti seji obravnava predlagane spremembe in dopolnitve
odloka kot predlog ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj
sprejme in posreduje v objavo v Uradni list Republike Slovenije.
Pripravili:
Greta Auguštin
Božidar Brajkovič
Tanja Peteh
Predlagatelj:
Andrej Kavšek, l.r.,
župan občine Črnomelj

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št. 70/06), 65. in
66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (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), 17. člena
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.
US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na _____ redni seji dne ______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju
v Občini Črnomelj
1. Člen
Spremeni se 3. člen Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj (Ur.l. RS št. 66/07,031/08 in 47/13), ki se
na novo glasi:
»Na območju občine Črnomelj je dovoljeno taboriti samo na lokacijah, ki so za te namen opredeljene
v Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj in sicer na podlagi izpolnjevanja predhodno
preverjenih določil prostorsko izvedbenih pogojev in na podlagi določil izdanega dovoljenja v skladu s
tem odlokom.
Izjemoma se lahko začasno, do spremembe in dopolnitev OPN občine Črnomelj, dovoli taborjenje tudi
na lokacijah: Mala sela, parc. št. 385 in 389/2, obe k.o. Adlešiči, Pobrežje, parc. št. 763/7, 764 in 765
vse k.o. Adlešiči in Sodevci, parc. št. 14/1, k.o. Sodevci, Gorenji Radenci, parc. št. 1151 in 1149/4 obe
k.o. Radenci in Srednji Radenci, parc. št. 131, k.o. Radenci.
Taborjenje se lahko izjemoma začasno dovoli tudi na ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma
postavitev tabora v sklopu javnega shoda ali javne prireditve in sicer v kraju javnega shoda ali javne
prireditve in ne traja več kot dva dni pred in po zaključku javnega shoda ali javne prireditve.
Na lokacijah za taborjenje je prepovedano postavljati stalne objekte razen, če je to skladno s
predhodno preverjenimi določili prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta
občine Črnomelj. Enako velja tudi za postavitev začasnih objektov.«
2.člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
»Taborjenje je dovoljeno na podlagi dovoljenja, ki ga po tem odloku izda za to pristojen organ Občine
Črnomelj.«
Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
» vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vloži najpozneje en mesec pred izvajanjem
taborjenja.
3.člen
V 6. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Na lokacijah, ki se nahajajo na poplavnem območju se taborjenje izvaja le ob uvedbi alarmnega
sistema in zagotovitvi lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenja oz. šotorjenja, da bo v primeru
visokih voda, na katere bo opozarjal alarmni sistem, na lastne stroške in lastno odgovornost zagotovil
varno in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za potrebe taborjenja oziroma
šotorjenja.«
4.člen
Črta se druga (2) točka prvega odstavka 11. člena odloka.
Spremeni se četrta (4) točka prvega odstavka 11. člena tako, da se glasi:
»4. Tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni v Dovoljenju o taborjenju«. 3., 4. in 5. točka prvega
odstavka postanejo 2., 3. in 4.
Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka tako, da se glasi:
»Z globo v znesku 100 eurov se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če
stori prekršek iz 1., 2., 3. In 4. točke prvega odstavka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-0018/2013
Črnomelj, dne _____________
Župan občine Črnomelj
Andrej Kavšek l.r.

PRILOGA

Lokacije, kjer bi bilo brez sprejema tega odloka, izvajanje taborjenja v letu 2019 onemogočeno
zaradi sprememb OPN

1. Mala sela, parc. št. 385 in 389/2, obe k.o. Adlešiči

2. Pobrežje, parc. št. 763/7, 764 in 765 vse k.o. Adlešiči

3.

Gorenji Radenci, parc. št. 1151 in 1149/4 obe k.o. Radenci

4. Srednji Radenci, parc. št. 131, k.o. Radenci

(dovoljeno je taboriti le na območju BT in ZSk ne pa tudi na kmetijskem zemljišču)

5. Sodevci, parc. št. 14/1, k.o. Sodevci

