
Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
tretje seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v četrtek, 26. 1. 2023 ob 
19. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Gregor Rupnik, 
Veronika Škedelj, Aleksandra Rupnik, Florjan Lampe, Matej Bonča, Andraž 
Bizjak, Robert Rupnik, Jošt Rupnik, Silvana Rupnik 
 
 
Odsotni: Anej Leban, Metod Habe opr, Lovrenc Habe opr,. 
 
 
Predlog dnevnega reda:  
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
3. Seznanitev s projekti KS Črni Vrh 
4. Razno 

 
 
                                                     Ad. 1.  
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb 
 
                                                      Ad. 2. 
 
Člani sveta so potrdili zapisnik druge seje sveta KS Črni Vrh. 
 
                                                      Ad. 3.  
 
Predsednik sveta KS Črni Vrh je članom sveta povedal, da se je 18. 1. 2023 skupaj 
z Florjanom Lampe in Robertom Rupnik sestal z županom Tomažem Vencelj in še 
z nekaterimi predstavniki občinski služb, ki so jih seznanili v kakšnem stanju so 
projekti vezani na KS Črni Vrh in kdaj je predvidena njihova realizacija. 
 

• ŠOLSKA POT: projekt rekonstrukcije poti je izdelan, potrebno je uskladiti 
kanalizacijo, obnovo vodovoda in ostale infrastrukture. Pozanimati se je 
potrebno pri g. Ludviku Rupnik glede hiše Črni Vrh 99, če jo je možno 
odkupiti oziroma porušiti, s čimer bi pridobili na preglednosti, ni pa to 
pogoj za izvedbo projekta. V letu 2023 naj bi se pridobila notarsko 
overjena soglasja lastnikov zemljišč za odkupe zemljišč. 



 

• AFSALTACIJA: v letu 2023 bo Občina Idrija namenila 150.000 € za celotno 
občino procentualno (koliko km cest ima posamezna KS). Naši Krajevni 
skupnosti Črni Vrh pripada 65.000 €. 

 

• REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE: Rekonstrukcija državne ceste skozi 
naselje Črni Vrh se premakne v obdobje 2024-2026. Do zamika naj bi prišlo 
zaradi razširitve projekta (v zgornjem delu do konca naselja Črni Vrh). Izziv 
predstavlja tudi dogovor z lastnikom Kuharjeve hiše. 

 

• EKOLOŠKI OTOKI: navezati stik s Komunalo Idrija, g. Leoni. 
 

• ČISTILNA NAPRAVA: pridobiva se gradbeno dovoljenje. Dela naj bi bila 
izvedena v letu 2025, sledi izgradnja in priklop kanalizacije. 

 

• PARK: Predsednik KS Črni Vrh je zaprosil, da se s posebnim odlokom park 
Črni Vrh vrne v upravljanje nazaj Krajevni skupnosti Črni Vrh. 
 

• VAŠKO JEDRO: obnova vaškega jedra je časovno vezana na projekt 
Rekonstrukcije državne ceste skozi Črni Vrh. 
 

• POKOPALIŠKI ZID: Predsednik se je že dogovarjal z odgovornimi na občini, 
kjer so ugotovili, da je pokopališče pod spomeniškim varstvom, zato se bo 
potrebno pozanimati, kakšen je postopek in kakšni so pogoji za obnovo 
zidu. Ko skopni sneg, se bomo sestali z g. Mržkom in g. Podobnikom, da se 
prične s pripravo projekta obnove zidu.  
 

Pot točko razno 
 
Veronika Škedelj je opozorila, da otroci hodijo v šolo mimo (Kočerja), kjer je 
samo blato, če se da kaj uredit. 
 
Predsednik sveta je predlagal, da se vaščane obvesti o delu  novega sveta KS. 
 
Člani sveta so se strinjali, da se organizira sestanek z Osnovno šolo Črni Vrh in z 
vsemi delujočimi društvi na črnovrškem ter s Krajevno skupnostjo.  
 
Lampe Florjan je predlagal, da bi preko Krajevne skupnosti Trma zaprosila za 
priključek vode na igrišču v Zadlogu. 



 
Andraž Bizjak je vprašal kako je z avtobusno postajo v Predgrižah. 
 
Sestanku za predsednike Krajevnih skupnosti na Občini Idrija se bodo pridružili 
še nekateri člani sveta. 
 
Potekajo sestanki za izvedbo Trnovskega maratona. Predviden datum je 12. 2. 
2023. 
 
Jošt Rupnik je vprašal, če so v proračunu predvidena sredstva za povrnitev 
škode glede majskega hrošča. 
 
Lastnik hiše 69 Črni Vrh nam je poslal pritožbo glede pluženja. Ker je za pluženje 
odgovorna Komunala bomo to pritožbo poslali na Komunalo Idrija. 
Lovrenc Habe je predstavil izsledke ankete glede novega logotipa. Člani sveta so 
menili, da se z razglasitvijo novega logotipa še nekoliko počaka. 
Lovrenc Habe je posredoval prošnjo za predstavitev knjige Davida Stegu,  Zakaj 
pa ne. Predstavitev naj bi bila v prostorih KS Črni Vrh. Člani sveta predstavitvi 
ne nasprotujejo, vendar predstavitve KS ne misli organizirati. 
 
Predsednik sveta KS je zaprosil svetnika KS in člana KS, ki delujeta v različnih 
odborih na Občini Idrija, naj bosta pozorna na projekte vezane na KS Črni Vrh, ki 
so predvideni v proračunu Občine Idrija, da ne bodo spet prestavljeni v 
prihodnja leta. 
 
 
Seja je bila zaključene ob 21.36 uri. 
 
Zapisala:                                                                                 Predsednik sveta KS: 
Dorica Tominec                                                                         Gregor Rupnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


