
Zapisnik druge seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, 

ki je bila v četrtek, 22. 12. 2022 ob 20. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v 

prisotnosti: Gregor Rupnik, Veronika Škedelj, Aleksandra Rupnik, Lovrenc Habe, Florjan 

Lampe, Matej Bonča, Andraž Bizjak, Robert Rupnik, Anej Leban, Metod Habe. 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Razdelitev nalog med člane sveta KS 

3. Razno 

  

Ad. 1. 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 

  

Ad. 2. 

Predsednik sveta je vse navzoče najprej lepo pozdravil. Predlagal je, da si razdelijo naloge in 

tako izboljšajo delovanje sveta Krajevne skupnosti. 

• Za pokopališče bosta skrbela Florjan Lampe in Robert Rupnik, 

• nadzor nad javnimi potmi bo imel Gregor Rupnik, 

• urejanje spletne strani za Krajevno skupnost Črni Vrh, Facebook strani in pisanje 

člankov za javnost, ter organizacijo dogodkov sta prevzela Lovrenc Habe in 

Aleksandra Rupnik, 

• za pisanje čestitk ob rojstvu otroka in raznih jubilejih, bo podatke zbiral Andraž 

Bizjak. 

Ad. 3. 

  

Pod točko razno 

• predsednik sveta je predlagal, da se dvakrat ali trikrat letno izda zgibanko o delu 

Krajevne skupnosti, 

• da se bi namesto vsakoletnih sanacij javnih poti čim več denarja namenilo asfaltaciji 

določenih odsekov javnih poti, 

• predlagano je bilo, da se naredi nov Facebook profil Krajevne skupnosti Črni Vrh, 

• predlog je za nov logotip, 

• člani sveta so predlagali, da bi osmrtnice objavili tudi na spletni strani z dovoljenjem 

svojcev, 

• želimo nazaj uvesti slavnostno sejo, 

• preveriti je potrebno stanje Zveze društev (predsednik,…) 

• glede urejanja parka bo predsednik KS Črni Vrh govoril z županom Občine Idrija, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088614953816


• na Direkcijo za ceste je potrebno nasloviti dopis, da nam povedo v kakšnem stanju je 

projekt Rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Črni Vrh in kdaj je predvidena 

realizacija, 

• zelo radi bi uredili ekološke otoke, saj je bila že večkrat obljubljena ureditev 

problematike na območju cele občine, 

• glede projektov; šolska pot, čistilna naprava, kanalizacija, obnova zidu okrog 

pokopališča, Rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Črni Vrh, vaški trg, 

rekonstrukcija lokalne ceste Črni Vrh – Trebče se bi radi pogovorili z županom, zato 

ga bomo tudi povabili na eno izmed naslednjih sej, 

• pisarna bo še naprej odprta po starem urniki; torek dopoldne od 7. do 11. ure, sreda od 

14. do 18. ure, 

• seje bodo odprte za javnost, 

• zapisniki sej bodo objavljeni na spletni strani in oglasni deski KS, 

• za pranje mrliških prtov bo še naprej skrbela Silva Gostiša, 

• za pisanje osmrtnic in oddajo ključev mrliške vežice svojcem umrlega se še naprej 

obrnite na Dorico Tominec. 

Seja je bila zaključene ob 22.22 uri. 

  

Zapisala: Dorica Tominec 

Predsednik sveta KS: Gregor Rupnik 

 


