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Odbor za gospodarstvo in razvoj občine 
 
 
Datum: 10. 02. 2009 
Štev.: 0322-0011/2007 
 
 
 

Z A P I S N I K  
 

 
11. redne seje  Odbora za gospodarstvo in razvoj občine, ki je bila v sredo 04. 02. 2009,  ob 
17.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Črna na Koroškem. 
 
PRISOTNI: mag. Suzana Fajmut Štrucl, mag. Romana Lesjak, Mirko Kret, Ivan Hancman, 
Petre Raztočnik 
OPRAVIČILI: Robert Kurnik, Marjan Slemenšek 
OSTALI PRISOTNI:    Nada Vačun, tajnica občinske uprave 
 
DNEVNI RED: 
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 11. redne seje odbora za gospodarstvo in razvoj 

občine za 04. 02. 2009,  poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica odbora; 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje odbora za gospodarstvo in razvoj občine z dne,  
      25. 08. 2008;  poroča mag. Suzana Fajmut Štrucl, predsednica odbora; 
3.   Predstavitev »Geoparka v Deželi pod Peco«, poroča mag. Suzana Fajmut  Štrucl,   
      predsednica odbora; 
4.  Obravnava delovnega osnutka osnovnih pogojev za oblikovanje najemne pogodbe za hotel  
      Krnes v Črni na Koroškem, poroča Nada Vačun, tajnica občinske uprave; 
5.   Razno. 
 
 
 
K točki 1 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je predstavila predlagan dnevni red in povabila člane k razpravi. 
Ker razpravljavcev ni bilo, ga je dala na glasovanje. 
 
SKLEP 1/1 
Odbor za gospodarstvo in razvoj občine je sprejel predlagan dnevni red 11. redne seje 
za, 04. 02. 2009. 
Glasovanje : vsi prisotni so glasovali za. 
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K točki 2 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je predstavila zapisnik 10. redne seje odbora in povabila člane, da 
podajo pripombe na zapisnik. 
Sprejeli so pripombo, da se v 4. točki dnevnega reda doda beseda »projekt« pred besedo 
»Geopark«, saj bo predstavljen začrtani projekt Geopark, ki je bil predložen na razpis Cilj 3, 
evropsko teritorialno sodelovanje.  
 
SKLEP 2/1 
Odbor za gospodarstvo in razvoj občine  je potrdil zapisnik 10. redne seje z dne, 25. 08. 
2008 s pripombo, da se naj v 4. točki doda beseda »projekt« pred besedo »Geopark«. 
Glasovanje : vsi prisotni so glasovali za.  
 
K točki 3 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je predstavila projekt Geopark – Vzpostavitev čezmejnega 
geoparka med Peco in Obirjem. Kratka predstavitev projekta  je priloga k zapisniku. 
 
Ivana Hancman zanima, ali se bo obnovila regionalna cesta Črna na Koroškem- Mežica, ter 
ali se bo zgradila sočasno kolesarska pot ? 
 
Mag. Romana Lesjak je povedala, da se že pripravlja projekt obnove cestišča Črna na 
Koroške – Mežica in izgradnja kolesarske poti. 
 
Mirko Kret je mnenja, če bomo samo čakali na državo še zelo dolgo ne bomo imeli nove ceste 
še manj pa kolesarsko pot. Nadalje meni, da ni potreba po izgradnji novih informacijskih točk, 
saj imamo brunarico v Topli, katero moramo  temeljito izrabiti v turistično pisarno in druge 
informacijske namene. Vse nove informacijske točke so samo še dodaten strošek občinskega 
proračuna. Poudaril je, da je 145.000 EUR veliko denarja, ki bo bremenil občinski proračun. 
Zato je nujno potrebno tak projekt voditi in vzdrževati, da ne bo propadel že na samem 
začetku. Tudi novinarji lahko prispevajo k prepoznavnosti projekta. 
 
Peter Raztočnik je mnenja, da se tak projekt dela za profit. Zanima ga koliko in kdaj se bo 
projekt poplačal ? 
 
Mag. Suzana Fajmut je povedala,  da je  brunarica v Topli v celoti zajeta v projektu, da 
morajo biti informacijske točke na zanimivih točkah, da lahko, da turistu oz naključnemu 
obiskovalcu temeljito razlago o posameznih zanimivosti v parku. Strokovnjaki bodo v okviru 
projkta pripravili načrt interpretacije tako za otroke, laike in strokovnjake. Poudarila je, da je 
potrebno celotno območje parka povezati mu dati smisel razvoja in aktivirati produkte širšega 
pomena. Če bomo aktivni in če nam bo uspelo povezati vse dejavnike v parku, ki se ukvarjajo 
s turizmom lahko bo imel  projekt tudi ekonomske učinke.  
 
SKLEP 3/1 
Odbor za gospodarstvo in razvoj kraja se je seznanil s projektom Geopark . 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za.  
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K točki 4 
 
Nada Vačun je v skladu s sklepom občinskega sveta z dne, 18.12.2008 predstavila pogoje 
najema hotela Krnes. 
Člani odbora predlagajo, da občinska uprava pripravi bolj pregleden  razpis in ga v najkrajšem 
času posreduje v elektronski obliki članom odbora v pregled, ki naj posredujejo svoje 
pripombe. 
 
K točki 5 
 
Člani odbora predlagajo članom odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo 
okolja, da skupaj skličejo sestanek s predstavniki podjetja CPM Gradbeni materiali d.o.o.. 
Tema razgovora bi bila predstavitev in razvoj podjetja CPM Gradbeni materiali d.o.o.  
 
 
 
Zapisala:                                                                      Predsednica odbora: 
 
Nada VAČUN, dipl. upr. org                                      mag. Suzana Fajmut Štrucl 
 
  
 


