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Volčji Potok 

1235 Radomlje 

 

ZAPISNIK                 

 
Sestanek predstavnikov krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik s podžupanom in Oddelkom 

za gospodarske javen službe v zvezi z investicijami v krajevni skupnosti, dne 11.2.2015. 

 

Prisotni:  

Svet KS: Franc Sršen, Matevž Šarc, Samo Jerman 

 Podžupan: Igor Žavbi 

Vodja oddelka za gospodarske javne službe: Matjaž Srša 

                 
Sestanek je potekal v prostorih občine Kamnik. 

Predstavniki krajevne skupnosti so izrazili nezadovoljstvo krajanov pri infrastrukturnih vlaganjih v 

krajevni skupnosti. 

Izpostavljene so razlike proti sosednji vasi Hudo, ki leži v sosednji občini Domžale. Predstavljena je 

bila primerjava infrastrukturnih omrežij med vasjo Hudo, do katere nekatere hiše v naši krajevni 

skupnosti loči le nekaj metrov (priloga 1). 

 

Predsednik KS je izpostavil dve investicije, ki jih je svet KS označil kot prioriteta v letošnjem letu: 

dokončanje vodovoda v vasi Rudnik ter pločnik na glavni cesti Radomlje – Volčji Potok. 

Glede vodovoda se je ugotovilo, da izven javnega omrežja ostajata dve hiši v Rudniku (Jeretina in 

Černivšek). Krajevna skupnost je pripravljena sodelovat pri investiciji s soudeležbo, vendar je potrebno 

pred tem pridobiti oceno stroškov.  

Sama vloga ceste in pločnika na relaciji Radomlje – Volčji Potok presega samo kraj Volčji Potok. Glede 

na prometno povezavo do avtoceste, veliko krajanov Kamnika uporablja to cesto za dnevno migracijo 

v Ljubljano. Prav tako je povezava s pločnikom do turističnega centra Arboretum iz Kamnika pomemba 

infrastruktura za celotno občino. 

Samo Jerman izpostavi, da se projekt pločnik vleče že nekaj let. V prilogi  je priložen zapisnik iz leta 

2008 ter na podlagi predloga občinske uprave pridobljena soglasja lastnikov iz leta 2012. Kljub temu je 

v občinskem proračunu v letu 2015 še vedno planirana samo izvedba pločnika od kraja Hudo do vhoda 

v Arboretum. V naslednjih letih sredstev za širitev pločnika, niti za pripravo projekta, ni planiranih. 

 

Izpostavil se je tudi denacionalizacijski postopek, ki je v lanskem letu krajevni skupnosti odvzel del 

skupnih prostorov, na katerih so otroška igrala. V letošnjem letu poteka nov postopek, v katerem je 

predmet postopka parcela, na kateri stoji dom krajevne skupnosti. Krajevna skupnost od občine 

pričakuje, da bo na vse načine zaščitila interes krajanov in ohranila obstoječe stanje doma. 

V nadaljevanju je dogovor, da se zaradi obravnave problematike v naslednjih mesecih ponovno 

sestanemo v širšem krogu v sami krajevni skupnosti, na katerega bo vabljen tudi Župan občine Kamnik.  

 
Priloge:  

1. Slikovna primerjava informacijske opremljenosti s sosednjo občino 

2. Dopis in soglasja za nadaljevanje izgradnje pločnika proti Kamniku (2012) 

3. Zapisnik reševanja prometne problematike (2008) 

 

 

Svet KS Volčji Potok – Rudnik   

Samo Jerman  
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