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ZAPISNIK
10. redne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, katera je bila
v sredo 04.03.2009 ob 17.00 uri na Občini Črna na Koroškem
PRISOTNI:
- člani odbora: Karel Petrič, Robert Kurnik, Maks Potočnik, in mag. Romana Lesjak,
podžupanja
- Erih Kurnik-predsednik in mag. Suzana Fajmut-Štrucl sta odsotnost opravičila
- občinska uprava: Dragica Mazej, višja svetovalka za družbene dejavnosti
DNEVNI RED
1. Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj
podeželja za 04.03. 2009, poroča Erih Kurnik, predsednik odbora;
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 15.7.2008, poroča Erih Kurnik, predsednik
odbora;
3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in
Razvojnega programa, poroča Romana Lesjak, podžupanja;
4. Obravnava vloge Aleksandre Miklič-p.d. Krištan, poroča Erih Kurnik, predsednik
odbora;
5. Obravnava vloge za sofinanciranje zavetišča za zapuščene živali, poroča Dragica
Mazej, višja svetovalka;
6. Pobude in vprašanja;
7. Razno.
mag. Romana Lesjak, podžupanja je vse prisotne pozdravila ter opravičila odsotnost
predsednika in podpredsednice odbora.
Prisotne pozove k razpravi dnevnega reda.
Prisotni se s predlogom dnevnega reda strinjajo, zato je bil sprejet
SKLEP 1/1
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je potrdil predlog dnevnega reda za
10. redno sejo odbora za dne 4.3.2009.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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K točki 2
Dragica Mazej na kratko povzame zapisnik 9. redne seje, kjer so člani odbora odpirali vloge,
prispele na javni razpis. Na razpis se pravočasno prijavilo 24 vlagateljev, od tega 15
vlagateljev za Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 7
vlagateljev za Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu, 1 vlagatelj za Sofinanciranje
naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter 1 vlagatelj za Sofinanciranje
transporta. Vsi izbrani so prejeli Sklep o višini sofinanciranja, nato pa je bila še z vsakim
sklenjena pogodba. Sredstva pa so bila vsem izplačana v mesecu decembru 2008.
Člani so sprejeli
SKLEP 2/1
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je potrdil zapisnik 9. redne seje
odbora z dne 15.7.2008.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 3
mag. Romana Lesjak, podžupanja je povedala, da bo podala razlago samo za področje
kmetijstva, saj se le-to tudi tiče tega odbora. Nadaljuje s cilji proračuna kateri so:
• Ustvarjanje pogojev za življenje mladih v kraju
• Mirno in varno življenje starejših
• Prijetno in prijazno življenje vsem občanom in obiskovalcem Črne.
Osnovna izhodišča so naslednja:
• Zakon o javnih financah
• Usmeritve za načrtovanje plač in drugih izdatkov zaposlenim
• Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010
• Podatki o izračunu primerne porabe občin, glavarina, dohodnina za leto 2009
• Podpisane pogodbe s posameznimi ministrstvi za sofinanciran je posameznih
projektov
Vsi prihodki znašajo 6.082.264,00 €, odhodki pa 6.418.402,00 €.
V proračunu 2009 je za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja namenjeno 58.361,00 €, od
tega za:
• Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah 1.091 €
• Izobraževanje kmetov 1.010 €
• Sredstva za elementarne nesreče 3.406 €
• Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo
40.670 €
• Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah 3.287 €
• Zadruga LAS Mežiške doline 3.186 €
• Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu 5.711€
Prisotne zanima zadruga LAS, katere ideje so vključene v skupni projekt ter koliko so
finančno ovrednotene.
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Karel Petrič pove, da so v Žerjavu na prvi delavnici predstavili neke ideje. Pove za primer
kmeta Najevnika in Mežnarja v Javorju. Potrebno bi jim bilo pomagati. Tudi on ima še ideje
glede Smrekovca (koča, hlev, steze …).
Robert Kurnik je povedal, da bodo Mežičarji iz tega naslova obnovili kočo na Pikovem.
Mnenja je, da bi lahko vključili tudi trim stezo v kakšen projekt.
Vsi so mnenja, da bi pred drugo delavnico ponovno sklicali sejo odbora, kamor bi povabili
go. Ireno Nagernik, predstavnico zadruge LAS.
Dragica Mazej je člane odbora seznanila, da je imela vaška skupnost Javorje sestanek, kjer so
izrazili željo (20 gospodinjstev) po vzpostavitvi internetne povezave na območju Javorja in
Ludranskega vrha, s premostitvijo na Permanškovem vrhu in kmetiji »Slemenšek«. Finančna
vrednost omenjenega projekta znaša 12.152,00 €.
Pove še, da je možno sofinanciranje vključiti skozi Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Črna na Koroškem za programsko
obdobje 2007/2013 in sicer pod finančno intervencijo Sofinanciranje v posodabljanje
kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo pod alinejo »nakup kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo«.
Prisotni so se s predlogom strinjali, vendar so izkazali pobudo, da v prihodnjih letih pokrijejo
tudi ostale zaselke.
Karel Petrič je povedal, da je na njihovem območju ena vaška skupnost, katera pa pokriva dve
vasi oz. zaselka, Bistro in Ludranski vrh. Prvotno so se dogovorili, da bo projekt sanacija
cestišča Razpotje-Mlinarsko-Najevska lipa potekal na obe smeri oz. na vsako stran 2 km.
Slišali so za idejo, da bi se v tem sklopu preplastila tudi cesta proti Cvelbarju, vendar se
krajani ne strinjajo in želijo, da se sanacija nadaljuje proti Visokemu mostu. Sprašuje, zakaj se
je prenehalo z asfaltiranjem dvorišč oz. cest mino kmetij. Predlaga, da se s tem projektom
nadaljuje.
Robert Kurnik podpira predlog Karla Petriča. Menja je, da če že v letošnjem proračunu ni za
to namenjenih sredstev, se naj vsaj v tem letu pripravi program asfaltiranja, pridobijo projekti
in se le-ti tudi finančno ovrednotijo.
Sprejet je bil
SKLEP 3/1
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je obravnaval in potrdil predlog
Odloka o proračunu občine Črna na Koroškem za leto 2009 in Razvojnega programa.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
SKLEP3/2
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja daje županu pobudo, da še v tem
letu pripravi plan in finančno oceno asfaltiranja dvorišč in cest mimo kmetij v zaselkih.
Z izvedbo je potrebno začeti v proračunskem letu 2010.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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mag. Romana Lesjak, podžupanja, je prebrala vlogo go. Aleksandre Miklič p.d. Krištan,
katerim se je zaradi preobilice snega in dežja zrušil hlev. Prosijo za finančno pomoč.
Dragica Mazej je povedala, da je v proračunu za elementarne nesreče namenjenih 3.400,00 €.
To je predvideno za dve elementarni nesreči. Tudi v prejšnjih letih se je kmetom ob takšnih
nesrečah pomagalo v višini 1.500,00 €. Omenjeno višini predlaga tudi predsednik odbora.
Robert Kurnik je želel vedeti, kakšna je finančna ocena škode ter v kakšni velikosti se bo hlev
obnavljal? Nimajo nobene fotografije, da bi lahko tudi oni videli.
Karel Petrič je mnenja, da je ta znesek bistveno premajhen, da bi morala znašati pomoč vsaj
višini 2.500,00 €, tako kot dobijo kmetje na razpisu. Prav tako predlaga, da župan poda vlogo
na GG Slovenj Gradec d.o.o. za donacijo lesa.
Na podlagi razprave je bi sprejet:
SKLEP 4/1
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja je sprejel sklep, da bo na naslednji
seji ponovno obravnaval vlogo, do takrat pa mora občinska uprava pridobiti oceno
škode in nekaj fotografij.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
K točki 5
mag. Romana Lesjak, podžupanja, je člane odbora seznanila še z vlogo podjetja SONLEN
d.o.o., katero ima zavetišče za zapuščene živali. K vlogi je predložena tudi že kar pogodba.
Do te pogodbe je skeptična, saj vsa razmerja niso jasna. Daje jo v razpravo.
Karel Petrič je predlagal, da se pogodba ne podpiše, saj bodo zneski verjetno bistveno višji.
Robert Kurnik je povedal, da imajo v Mežici v proračunu namenjenih 1.000,00 € za omenjeno
zavetišče.
Dragica Mazej je še dodala, da občina Mežica z zavetiščem nima sklenjene pogodbe, ampak
nekakšne dogovor, da v primeru nastanitve živali v zavetišču iz njihove občine, stroške plača
občina.
Prisotni so mnenja, da bi moral občina Črna na Koroškem podobni pristopiti, zato so sprejeli
SKLEP 5/1
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja daje županu predlog, da iz
postavke 11014 Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
odvzame 500,00 € ter jih razporedi na novo postavko Sofinanciranje zavetišča za
zapuščene živali.
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.
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K točki 6
Karel Petrič je podal pobudo, da bi se na križišču pri Savelliju dodala še lesena tabla z
napisom Ludranski vrh in Ljubno, saj turisti ne vedo, da se tam tudi lahko pripelješ v te kraje.
Mag. Romana Lesjak, podžupanja, je povedala, da so ene table že v izdelavi, potrebno je
samo preveriti, če gre tudi za predlagano tablo.
Seja je bila zaključena 18.40 uri.

Zapisala:
Dragica MAZEJ

Predsednik odbora:
Erih KURNIK
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