
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        
Volčji Potok 
1235 Radomlje 
 

ZAPISNIK                 
 

Tretja seja Sveta  Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v torek, 21. 1. 2015 ob 19.00 uri v 
domu KS Volčji Potok - Rudnik. 
 
Prisotni:  

Predsednik sveta KS: Franc Sršen 
 Člani sveta KS Volčji Potok – Rudnik: 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. Pregled sklepov zadnje seje 

2. Sprememba rebalansa 

3. Ceste Volčji Potok – Rudnik 

4. Pločnik od Arboretuma do Volčjega Potoka 

5. Obnova doma 

6. Soglasje za odkup ceste 

7. Razno 

 
Točka 1: Pregled sklepov zadnje seje 

Na koncu leta 2014 je obdarjenih 20 občanov, skupaj še s Stanko Strnad in Jankom Škerjancem. 
Glede avtobusne postaje se ni pridobilo dodatnih informacij. 
 
Točka 2: Sprememba rebalansa 

Franci predstavi, da je bilo potrebno spremenit rebalans zaradi plačila ureditve potoka v Rudniku. 

Franci je bil na občini 7.1.2015. Denar je šel iz denarja za obnovo doma in za novogradnje cest. 

Rebalans bo priložen zapisniku.  

 

Točka 3: Ceste Volčji Potok – Rudnik 

Glede na prioritete se oblikuje prednosti seznam cest, ki bo posredovan na občino. 

1. Cesta pri VP1 

2. Pot v rudnik, nadaljevanje 

3. Cesta od Minibara do Hribar 

V prihodnjem tednu se seznam posreduje na očino (Franci in Aleksandra). 

 

Točka 4: Pločnik od Arboretuma do Volčjega Potoka 

V zvezi z izgradnjo pločnika se ponovno predstavi problematika podaljšanja izgradnje pločnika naprej 

od Arboretuma proti Kamniku. 

Ponovno se pozove občino, da so potrebna soglasja do javne poti  660073 že pridobljena in da naj 

pristopi k pripravi projekta za nadaljevanje pločnika.  

V naslednjem tednu se ponovno posreduje zahteva na občino (Franci, Aleksandra). 



 

Točka 5: Obnova doma: 
Potrebna obnova vrat: Matevž in Franci pridobi ponudbe do naslednje seje, na kateri se izbere 
izvajalca. 
Prebarvanje doma: Matevž in Franci pridobi ponudbe, preveri se še možnost sponzoriranja; 
  
Točka 6: Soglasje za odkup ceste 
Svet KS poda pozitivno mnenje k odkupu zemljišča/dela ceste.  
 
Točka 7: Razno 

- Blagajnik: Izvoljena Aleksandra. Od 1.2. se prevzame funkcija, naredi se pregled tekočega stanja, 

do naslednje seje se pripravi predlog sklepa, ki bo urejal delovanje blagajnika in urejanje 

finančnih stvari. 

- Ključi: Oskrbnik ima 3 ključe, Franci ima še dva ključa. En ključ od Francija prevzame še Samo 

Jerman. 

- Pripravi predlog sklepa o ureditvi statusa oddajanja doma do naslednje seje,  pregleda cene in po 

potrebi prilagodi. 

- Obveščanje sveta o vseh dogodkih – do naslednje seje se pripravi predlog sklepa o obveščanju 

članov sveta, sklicevanje sej in izvedba zapisnika. 

 
 
Predsednik: Franc Sršen 
 
Zapisal: Samo Jerman 


