
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        
Volčji Potok 
1235 Radomlje 
 

ZAPISNIK                 
 

Prva seja Sveta  Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v torek, 21. 10. 2014 ob 19.00 uri v 
domu KS Volčji Potok - Rudnik. 
 
Prisotni:  

Predsednik starega sveta KS: Franc Sršen 
 Novoizvoljeni člani sveta KS Volčji Potok – Rudnik: Franc Sršen, Matevž Šarc, Štefan Hribar, 
Aleksandra Hribar, Domen Virant, Viktorija Kveder, Samo Jerman 
                  
  
Sejo je vodil predsednik starega sveta KS  g. Franc Sršen 
 
Dnevni red: 

1. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev članov sveta KS 

2. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta KS 

3. Seznanitev s Poročilom Komisije za potrditev mandatov članov sveta KS o pregledu potrdil o 

izvolitvi članov sveta KS in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma predstavnikov 

kandidatnih list ter potrditev mandatov članov sveta KS 

4. Izvolitev predsednika sveta KS 

5. Razno 

 
 
Točka 1: Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev članov sveta KS 

Člani se seznanijo o izidu volitev. 
 
Točka 2: Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta KS 

Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta KS v sestavi Domen Virant, Aleksandra 
Hribar in Viktorija Kveder. 
 
Točka 3: Seznanitev s Poročilom Komisije za potrditev mandatov članov sveta KS o pregledu potrdil 

o izvolitvi članov sveta KS in o morebitnih pritožbah kandidatov oziroma predstavnikov 

kandidatnih list ter potrditev mandatov članov sveta KS 

Komisija ugotavlja, da so vsi izvoljeni člani izkazali z osebno izkaznico. Drugih pritožb ni. Potrjeni so vsi 
mandati novoizvoljenih članov krajevne skupnosti Volčji Potok – Rudnik. 
 
Točka 4: Izvolitev predsednika sveta KS 

Domen Hribar predlaga, da bi za predsednika izvolili nekoga izmed kandidatov, ki so na volitvah dobili 
največ glasov. Štefan Hribar in Samo Jerman zaradi drugih obveznosti ne sprejmeta kandidature, za 
predsednika se predlaga Franc Sršen, ki je po glasovanju sveta tudi izvoljen za predsednika Sveta KS 
brez glasov proti. 
Samo Jerman ponudi kandidaturo za tajnika Sveta KS, ki jo svet potrdi brez glasov proti. 



Oskrbnik doma KS ostane Matevž Šarc. 
 
Točka 5 - Razno: 
Seznanitev dela preteklega mandata.  
Izgradil se je vodov v vasi Rudnik. Zamenjale so se stare cevi, pri čemer je KP zahtevalo preveč 
denarja. Dobilo se je novega izvajalca, ki je vzel cca 30% zneska komunale. Problemi s črpalkami, ki jih 
je komunala zamenjala. Dve hiši zaenkrat niso priključeni na vodovod. Imata svoje zajetje. KS je dala 
to vodo pregledat, na podlagi rezultatov je bilo ugotovljeno, da je voda deloma oporočena, zato se je 
izvedlo čiščenje vodnega vira. 
Začela se je izvedba ceste v Rudniku, ki naj bi bila kočana do l. 2016.  
V Volčjem Potoku se je asfaltirala cesta proti Bosch servisu, kjer se je naredila tudi kanalizacija. 
Zaenkrat sicer ni v uporabi, ker še ni črpalk, vendar naj bi se v kratkem realizirala tudi izvedba le-teh.  
Preplastitev ceste v spodnjem koncu Volčjega Potoka (pri Žibertu). 
Postavitev cevi za optični kabel pri kopanju skozi vas za novi vodovod.  Ker je bilo pri izvedbi 
asfaltiranja na lokalni cesti nekaj napak, je g. Sršen s strani občine dobil zagotovilo, da se bo ponovno 
izvedlo asfaltiranje na tej cesti na obeh pasovih. 
Ob domu se je postavila brunarica, dokončana je bila centralna napeljava. Popravila in dopolnila se 
izvajajo sproti in po potrebi (popravilo ograje zaradi žleda itd..) 
Finančno stanje, rebalans (iz občine): na dan 20.10. je na računu 7458,53 eur, še nekaj denarja je v 
blagajni (600/700 eur). Vezano je še pri SKB 5345,91 eur (denar od kanalizacije in zamudne obresti).  
Pripravil se je plan za leto 2014/2015. Občina je vztrajala (g. Pušnik), da se izvede potrditev plana na 
prvem sestanku. Pomisleki sveta za sprejem, ker s planom niso bili seznanjeni v celoti oz. šele na 
sestanku. Sprejem plana se bo obravnaval na naslednji seji KS (po priložiti ustreznih dokumentov). 
V prihodnje se zapisnike sveta KS objavlja na internetu in oglasni deski. 
V prihodnje je želja, da se pripravi glasilo/informator, kje bi skušali zajeti na neko obdobje najbolj 
ključne dogodke. 
Elektronski naslovi in telefonske številke novoizvoljenih članov: 

Franc Sršen - lambda.group@siol.net; 040 655994 
Matevž Šarc - posreduje naknadno; 031 221800 
Štefan Hribar – stefan.hribar@gmail.com; 031 337007 
Aleksandra Hribar - Alexsa.radic@gmail.com; 041 231799 
Domen Virant - Domen.virant@gmail.com; 031 267158 
Viktorija Kveder – posreduje naknadno: 031 257604 
Samo Jerman – samo.jerman@gmail.com; 041756013 

 
 
 
Predsednik: Franc Sršen 
 
Zapisal: Samo Jerman 
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