
                                                    Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
četrte seje sveta Krajevne skupnosti Črni Vrh, ki je bila v sredo, 22. 2. 2023 ob 
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Črni Vrh v prisotnosti: Gregor Rupnik, 
Veronika Škedelj, Lovrenc Habe, Florjan Lampe, Matej Bonča, Andraž Bizjak, 
Robert Rupnik, Anej Leban, Metod Habe, Primož Škedelj, Karmen Simonič 
Mervic, Jošt Rupnik, Nadja Brence, Branko Rupnik 
 
Odsotni: Aleksandra Rupnik opr., Silvana Rupnik, Andrejka Bizjak 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Predstavitev vodje policijskega okoliša Primoža Škedlja in seznanitev z 

aktualnimi varnostnimi trendi in problemi v naši Krajevni skupnosti 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
4. Pregled proračuna 2023, 2024 pred drugim branjem  
5. Razno 

                                                   Ad. 1.  
 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
                                                  Ad. 2. 
 
Vodja policijskega okoliša Črni Vrh, Dole Godovič itd. g. Primož Škedelj je vse 
navzoče najprej lepo pozdravil in izrazil željo po sodelovanju med KS Črni Vrh in 
Policijo, Policijsko postajo Idrija. 
Poudaril je, da je varnostna situacija v Krajevni skupnosti Črni Vrh dobra. 
Sicer je zaznati kriminaliteto, ki pa ni problematična, v letu 2022 je bilo 
prijavljenih pet vlomov. Povečan je porast  drog (gojenje konoplje), na področju 
prometa bistveno ne izstopa, tudi  prometnih nesreč ni z hudimi telesnimi 
poškodbami ali smrtjo. 
Na področju javnega reda ni problemov. Je pa bilo zaznati kurjenje inštalacij, 
kar je  zdravju škodljivo. 
Policijska postaja Idrija dobro sodeluje tudi z Osnovno šolo Črni Vrh. Varnostno 
stanje na Osnovni šoli Črni Vrh je dobro enako tudi v enoti vrtca Črni Vrh. 
Tekoče probleme rešujejo sami z nasveti Policije. Na začetku šolskega leta 
Policija pregleda vse ceste lokalne in javne poti po kateri se vozijo šoloobvezni 



otroci. G. Škedelj je še enkrat poudaril, da je sodelovanje med Krajevno 
skupnostjo in Policijo izrednega pomena. 
 
                                                        Ad.3. 
 
Potrdili smo zapisnik prejšnje seje. 
 
                                                       Ad. 4. 
 
Člani sveta so skupaj s svetnikoma in g. Joštom Rupnik članom odbora za 
gospodarske dejavnosti Občine Idrija predebatirali predlog proračuna Občine 
Idrija za leti 2023 – 2024 in 2025 - 2026.  
V predlogu proračunu so za KS Črni Vrh v navedenih letih planirana sredstva za 
naslednje projekte: 
 

- Obnova pokopališča v Črnem Vrhu  
- Zatiranje majskega hrošča 
- JP 630 901 varna šolska pot 
- Ureditev vaškega jedra in državne ceste v Črnem Vrhu 
- Gradnja pločnika v  Črnem Vrhu 
- Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije 
- Vzdrževanje javne razsvetljave v KS 
- Vodovod Črni Vrh  
- Sanacija LC 130 053 Habečk – Zadlog 
- Sanacija odseka LC 130 131 Predgriže – Zg. Lome 
- Sanacija  LC 130 092 Zadlog 
- Sanacija odseka ceste LC 130 132 križišče Spodnje Lome 
- Gasilni dom Črni Vrh 

 
Svetnika in član odbora za gospodarstvo bodo pazili, da se drži časovnice 
projektov in da se sredstva, namenjena KS Črni Vrh, ne prerazporejajo. 
 
Pod točko razno 
 
Občina Idrija se je prijavila na razpis, v sodelovanju z OŠ Črni Vrh in KS Črni 
Vrh, ki ga je objavil Olimpijski komite, za postavitev zunanjih športnih 
rekvizitov (zunanji fitnes). Predvidena lokacija je za telovadnico osnovne 
šole. 
 



KS Črni Vrh je izdala pozitivno mnenje k vlogi arhitekte Mije Mikuž »Idejna 
zasnova prenove Zadružnega doma Črni Vrh«. 
 
Krajevna skupnost Črni Vrh je izdala soglasje Športnemu društvu GM 
RACING-a za testiranje dirkalnih vozil na relaciji Zadlog – Idrijski Log dne 
28. 2. 2023. 
 
Od Nogometnega kluba Fatamorgana Črni Vrh smo prejeli dve prošnji:  
Prošnja za finančno podporo pri organizaciji dogodkov v letu 2023 in 
prošnjo finančna pomoč – obnovitev razsvetljave na igrišči Črni Vrh. Člani 
sveta so se strinjali da jim iz proračunske postavke Organizacija prireditve 
namenimo 600 €. 
Obljubili pa so tudi , da jim bodo pomagali pri ureditvi razsvetljave na 
igrišču.  
 
Društvo Trma nam je poslalo prošnjo za pomoč pri izvedbi 20. teka na 
Špičast vrh in pri izvedbi 3. traktor zbor. 
Predsednik sveta se je odločil, da bodo to prošnjo obravnavali 
 na prihodnji seji. 
 
Na spletni strani KS Črni Vrh bomo naredili tudi stran za osmrtnice, ki jih 
bomo objavljali le ob privolitvi svojcev ali zakonitih skrbnikov pokojne 
osebe. Osmrtnico se bo iz spleta odstranilo najkasneje v osmih dneh od 
pogreba. Na pisali bomo Poslovili so se. 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri 
prižigu lučk na črnovrškem placu, pevskim zborom, ki ste našo KS 
predstavljali v Cankarjevem domu in Filharmoniji, ter vsem ki ste 
sodelovali pri izvedbi Trnovskega maratona ali na njem tekmovali. Hvala! 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
Zapisala:                                                                            Predsednik sveta KS: 
Dorica Tominec                                                                    Gregor Rupnik 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


