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ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNA NA
KOROŠKEM
ki je potekala od srede, 10.2.2016 od 17.00 ure - do petka, 12.2.2016 do 10.00 ure.
Dnevni red:
1. Potrditev DIIP – Dokumenta identifikacije investicijskega programa za projekt
»NARAVNO - KULTURNO DOŽIVETJE KARAVANKE – TEMATSKI POTI IN
CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ KOPRIVNA«
2. 2. Potrditev DIIP – Dokumenta identifikacije investicijskega programa za
projekt »ZELENA PESTROST IN DOŽIVETJE V KRAJINSKEM PARKU
TOPLA TER INTERPRETACIJSKA TOČKA HELENA«
Občina Črna na Koroškem se je vključila v pripravo projektov, s katerimi bo v novem
programskem obdobju kandidirala na javnih razpisih za pridobitev sofinanciranja iz
sredstev evropskih strukturnih skladov.
Občina sodeluje v dveh skupnih projektih, in sicer: NARAVNO - KULTURNO
DOŽIVETJE KARAVANKE in Vizija Pohorja 2030 in je za svoji investiciji v okviru teh
projektov pripravila DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega programa za
»Tematski poti in center za trajnostni razvoj Koprivna« in »Zelena pestrost in
doživetje v krajinskem parku Topla ter interpretacijska točka Helena«.
V prvem projektu sodeluje 14 partnerjev: občine Mežiške doline in Občina Dravograd,
občine sosednje avstrijske Koroške, ki so vključene v Geopark Karavanke, RRA
Koroška, Zavod za varstvo naravne dediščine, Podzemlje Pece in kot vodilni partner
delovna skupnost Geopark Karavanke. Vsak partner bo zagotovil finančna sredstva
za realizacijo svojih vsebin in del sredstev za skupne aktivnosti, kot so razvoj in
oblikovanje vsebin, promocijske in trženjske aktivnosti ter vodenje in upravljanje
projekta.
Občina Črna na Koroškem je tako k skupnemu projektu pristopila z naslednjimi
vsebinami: ureditev dveh tematskih poti – Vodna pot in Knapovška pot in
vzpostavitev Centra za trajnostni razvoj v Koprivni. Vse vsebine so skladne z določili
razpisa in cilji programa sodelovanja in predstavljajo ureditev obstoječih in
vzpostavitev novih turističnih atrakcij, ki se bodo vključile v skupni turistični produkt in
tako prispevale k nadaljnjemu razvoju turizma v kraju, k povečanemu številu
obiskovalcev in večjemu številu turističnih nočitev.
V okviru projekta bosta urejeni dve tematski poti, ki povezujeta vodne znamenitosti in
rudarsko dediščino, hkrati pa bosta omogočali tudi športno - rekreativno
udejstvovanje posameznikom in družinam.
Prostori nekdanje podružnične osnovne šole Koprivna bodo urejeni in opremljeni za
izvajanje izobraževanj, predavanj, delavnic, za praktično izvajanje delavnic s

področja kulinarike, domačih obrti, predelave zelišč, sadja, kmetijskih pridelkov,
prikaz različne ponovne rabe materialov, naravne gradnje…
V okviru projekta bodo razvite in posameznim ciljnim skupinam prilagojene vsebine
namenjene spoznavanju geoloških posebnost območja, naravnih in kulturnih
znamenitosti ter tradicionalnih znanj
V drugem skupnem projektu sodelujejo 3 regionalne razvojne agencije, 15 občin, 1
zavod za turizem in 1 turistično podjetje, koordinator aktivnosti pa je RRA Koroška.
Občina Črna na Koroškem bo v okviru investicije ustvarjala pogoje za razvoj
sonaravnega turizma v območju Nature 2000. V Krajinskem parku Topla bomo
obnovili in nadomestili že obstoječo opremo - klopi, mize in smerokaze.
V Turističnem informacijskem centru bomo postavili interaktivne ekrane za
predstavitev prostoživečih živali in rastlin, ki so ohranjeni samo še na območju
Krajinskega parka Topla in interaktivnih elementov za prikaz in spodbujanje
pozitivnega odnosa do naravnega okolja.
V zaselku Helena bo vzpostavljena interpretacijska točka z interaktivnimi elementi za
spoznava nujnega pomena mokrišč za življenje ljudi, živali in rastlin in spoznavanje
geološke zgodovine območja na podlagi fosilnih ostankov
Pripravljena bo predstavitev zimskega turizma in tradicionalne prireditve Gradovi
Kralja Matjaža.
Predstavljene bodo različne vrste rastlin in živali s tega območja. Urejena bo
zanimiva alpska pot z bogato alpsko floro, od kozolca proti gori Peci, do votline kralja
Matjaža.
Za prijave na javne razpise je bilo potrebno v zelo kratkem času izdelati DIIP-a in ju
potrditi na občinskem svetu, zato je županja sklicala 2. dopisno sejo občinskega
sveta Občine Črna na Koroškem, ki je potekala od srede, 10.2.2016 od 17.00 ure do petka, 12.2.2016 do 10.00 ure, na kateri je glasovalo 11 članov občinskega sveta
in vsi so glasovali ZA predlagana sklepa.
Občinski svet občine Črna na Koroškem je na 2. dopisni seji občinskega sveta
Občine Črna na Koroškem, soglasno sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 1/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je na predlog županje seznanil z
Dokumentom identifikacije investicijskega programa - DIIP za projekt »Naravno
- kulturno doživetje Karavanke – Vzpostavitev tematskih poti in centra za
trajnostni razvoj Koprivna« in ga potrdil.
SKLEP 2/1
Občinski svet Občine Črna na Koroškem se je na predlog županje seznanil z
Dokumentom identifikacije investicijskega programa - DIIP za projekt »Zelena
pestrost in doživetje v krajinskem parku Topla ter interpretacijska točka
Helena« in ga potrdil.
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