
Dela v Črnovrškem parku – smernica 

za Komunalo Idrija 
Pripravila Viktor Lampe in Lovrenc Habe  

Maj, junij 2020                                                                     13. junij 2020 

 
Pozdravljeni, 
smernice za vas sva pripravila, da bi vam bilo lažje delati v našem parku, morda tudi na rajdah in 
pod veliko zastavo pri avtobusni postaji – na teh mestih je namreč že kar nekaj let lepo urejeno. 
Zapisana so vsa dela, ki so jih do sedaj delali prostovoljci (upokojenci) in tudi tista, za katera je 
skrbel g. Adi Rudolf. 
 
 

 Delo  Kdo je 
delal 

Kdaj 

1 Košnja trave. Adi Rudolf 3x letno 

2 Odnašanje smeti. Adi Rudolf Vsak teden 

3 Grabljenje listja in vej. Adi Rudolf Spomladi in jeseni  

4 13 gredic – urejanje in prekopavanje (navava gredic in 
zemlje, rož, gnojenje). 

Prostovoljci, 
Majda Bajec 

Pomlad, poletje, 
jesen 

5 Zalivanje in pletje rož. Prostovoljci, 
Majda Bajec 

DNEVNO 

6 Plevel in rože v kozolcu. Prostovoljci Tedensko 

7 Plevel in rože pod slovensko zastavo. Prostovoljci Tedensko 

8 Čiščenje plevela in trave po poteh. Prostovoljci Tedensko 

9 Čiščenje plevela ob zunanjih robnikih. Prostovoljci Mesečno  

10 Grabljenje spluženega peska. Prostovoljci April 

11 Vrtna oprema – sezonska obnova, jeseni pospravljati, 
spomladi postavljati in obnavljati (8 klopi v parku, 1 
miza, 4 klopi na avtobusnu postaji, 2 klopi pri mrliški 
vežici). Obnova: brušenje, kitenje, barvanje. 
Shranjevanje varnih kovic. 

Prostovoljci Aprila 

12 Barvanje avtobusne postaje – zeleno-rumene barve in 
klopi. 

Prostovoljci Spomladi 

13 Avtobusna postaja – mesečno pranje stekel. Prostovoljci Vsak mesec 

14 Ročno kidanje snega – zaradi pluženja delavci in šolarji 
nimajo dostopa do postaje. 

Prostovoljci Ko je sneg 

15 Fontana - očistit in obaravat z modro barvo do višine 
vode, pregled elektrike, očistit pumpo praha in smeti, ki 
zadušijo pretok ene in iste tekoče vode ,odpret valve od 
glavne vodne krajevne instolacije.  

Prostovoljci Čez sezono vsak 
mesec 

16 Spomenika sta bila kompletno profesionalno 
obnovljena. Želimo, da ostaneta v dobrem stanju. 

Prostovoljci Nazadnje 2014 

17 Spomenika – letno odstranjevanje mahu. Prostovoljci 1x letno 

18 Spomenik – letno premazovanje. Prostovoljci 1x letno 

19 Gredice v »rajdah« - ovinki proti Colu. Prostovoljci Maja, junija in julija 

 
 

 NEDOKONČANO (zapis Viktorja) 

1 Elektrika do fontane je se vedno iz privatne hiše, obljuba KS da to uredi, je stara 5 let. 



2 Zunajna cev za elektriko od kozolca je vložena 70cm pod površino zemle, čez cesto na 
izhodni strani. 

3 Ni žice, ni vtičnice v kozolcu, saj ga potrebujemo za predstave, novletne luči, PI system. 

 
 
 
Vso že opravljeno delo so predvsem črnovrški upokojenci naredili brezplačno z lastnimi sredstvi in 
s prispevki krajanov.  

 

 


