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Z A P I S N I K 

 
12. dopisne seje Občinskega sveta Občine  Prevalje, ki je bila dne 30.04.2014. 
 
Dopisno sejo je sklical župan občine, dr. Matija TASIČ. 
 
Občina Prevalje je pripravila predlog občinskega prostorskega akta (OPN), ki je v fazi 
pridobivanja mnenj pri pristojnih nosilcih urejanja prostora. Ker OPN še ni sprejet in 
mnenja še niso v celoti pridobljena, je mogoče predlog OPN še spremeniti in 
dopolniti, a je potrebno spremembe in dopolnitve časovno posredovati v čim krajšem 
možnem času, zato sta potrebna sprejem in potrditev predloga sklepa preko dopisne 
seje.   
 
Občina Prevalje je sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih 
odpadkov Koroške regije (Ur. l. RS, št. 38/2006), kjer je bilo določeno območje za 
izgradnjo odlagališča Zmes v treh fazah (osnovna I. faza in dve širitvi (II. in III. faza)). 
Občine, ki sodelujejo na skupnem projektu KOCEROD, so pristopile k izgradnji 
odlagališča Zmes v I. fazi, za kar so pridobile gradbeno dovoljenje in so ga tudi že v 
celoti izgradile. Trenutno so v pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja in 
uporabnega dovoljenja za I. fazo odlagališča Zmes.  
 
Ker občine, ki sodelujejo na projektu Kocerod, širitve na II. in III. fazo ne predvidevajo 
več, zaradi sprememb in trendov na področju odlaganja nenevarnih odpadkov in 
zaradi strožjih pogojev za izgradnjo odlagališč, je strožja oblika prostorskega urejanja 
znotraj 300 – in 600 – metrskega pasu od II. In III. faze nesmotrna. 
 
Na Občino Prevalje so se že obrnili nekateri prebivalci teh območij, ki imajo zaradi 
teh določb sedaj težave s prostorskim urejanjem na svojih kmetijah. Zaradi 
navedenega je predlog, da se strožji režim na območju 300 - in 600  - metrskega 
pasu od II. in III. faze izgradnje odlagališča Zmes izbriše iz prostorskih aktov in da 
režim določi na novo OPN, ki je v pripravi, tako da opredeli dejansko stanje 300 - in 
600 - metrskega pasu od I. faze odlagališča Zmes.  
 
 
Predlagan je bil naslednji sklep: 
 
Občinski svet Občine Prevalje se strinja, da se v postopku sprejemanja 
Občinskega prostorskega načrta (OPN) ukine Odlok o lokacijskem načrtu za 
odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije (Ur. l. RS, št. 38/2006) in se 
območje odlagališča Zmes v bodoče ureja na podlagi določil OPN. 



 
Pripravljavci OPN naj v grafičnih prilogah prikažejo dejansko stanje in sicer 300 
- in 600 - metrski pas glede na dejansko izvedeno I. fazo odlagališča Zmes. 
 
 
GLASOVANJE 
 
Za izvajanje glasovanja je bila pooblaščena Jana HORVAT, uslužbenka občinske 
uprave. Člani občinskega sveta so osebno, telefonsko in preko e-pošte sporočili 
svoje opredelitve od 30.04.2014 do 10. ure. 
 
Do predlogov sklepov se je opredelilo 10 članov občinskega sveta.  
 
Glasovali so: 
      
  

1. Zdravko FAJMUT    za          
2. Bogdan PUPAVEC    za   
3. Metka NAVERŠNIK   za           
4. Matej PEČNIK    za          
5. Dušan GOLNAR    za                    
6. Franc JURIČAN        za           
7. Ivan PUNGARTNIK     za                  
8. Andrej STERMEC               za 
9. Tanja KLEMENC SEKUTI   za     
10.  Jure PENEC              za   
   

 
   

Na podlagi navedenega glasovanja je bil z 10 glasovi za, 0  proti, sprejet 
 
SKLEP  Občinski svet Občine Prevalje se strinja, da se v postopku 

sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) ukine Odlok 
o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov 
Koroške regije (Ur. l. RS, št. 38/2006) in se območje odlagališča 
Zmes v bodoče ureja na podlagi določil OPN. 
 
Pripravljavci OPN naj v grafičnih prilogah prikažejo dejansko 
stanje in sicer 300 - in 600 - metrski pas glede na dejansko 
izvedeno I. fazo odlagališča Zmes. 
 

  
 
 
  Zapisala                                         Župan 

          Jana HORVAT                                                   dr. Matija TASIČ 
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