
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        
Volčji Potok 
1235 Radomlje 

 
ZAPISNIK                 

 
Četrta seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v torek, 18. 2. 2015 ob 19.00 uri v 
domu KS Volčji Potok - Rudnik. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
 
Prisotni so vsi člani KS Volčji Potok – Rudnik. 
                  
Sejo je vodil predsednik starega sveta KS g. Franc Sršen 
 
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE KS Z DNI 21.1.2015 
 
Predsednik KS je prebral vsebino zapisnika 3. seje KS. Razprave ni bilo. Zapisnik je sprejet soglasno. 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Prevzem funkcije blagajnika in priprava prevzemnega zapisnika ter predlog sklepa 

upravljanja s financami KS 

2. Predlog sklepa o ureditvi statusa oddajanja doma 

3. Predlog sklepa o delovanju sveta KS glede delovanja in informiranja znotraj sveta 

4. Uskladitev infrastrukturne posodobitve znotraj krajevne skupnosti in sestanek s 

predstavniki občine 

5. Denacionalizacijski postopek parcele, na kateri stoji dom KS 

6. Obnova doma 

7. Razno 

 
 
Točka 1: Prevzem funkcije blagajnika in priprava prevzemnega zapisnika ter predlog sklepa 

upravljanja s financami KS 

V soboto je bil prevzem blagajne s strani Aleksandre. Prevzelo se je 464 eur in knjigo ter dva fascikla, 
kjer se bo hranilo izdatke in prejemke. 
Narejen je bil pregled blagajne za leto 2014 ter tekoče leto 2015. Povzetek poslovanja se bo izvedlo 
na vsako sejo.  
 
Svet KS je sprejel naslednji sklep. 

Sklep: 
 

Na začetku leta se vsakoletno pripravi zaključni račun s popisom finančnega stanja v KS za 

preteklo leto.  Prav tako se ob zaključku mandata aktualnega sveta pripravi poročilo za 

celotno obdobje mandata, ki se ga preda novemu svetu KS. Če obstoječega zaključnega 

računa ni, se predlaga komisija, ki jo sestavlja blagajnik in dva člana sveta, da se izvede popis 

finančnega stanja na dan prevzema funkcije.  



Tekoči popis stanja blagajne se izvaja s kvartalnim poročilom, ki se predstavi na redni seji KS. 

Porabo sredstev do 200 eur lahko odobri predsednik ali blagajnik. Nad omenjenim zneskom 

je potrebno soglasje vsaj polovice članov sveta KS. 

Vsi izdatki in prihodki, ki se nanašajo na poslovanje KS, morajo biti zabeleženi in izkazani z 

računom ter posredovati blagajniku v znotraj kvartala. 

Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
Točka 2: Predlog sklepa o ureditvi statusa oddajanja doma 

 

Svet KS je sprejel naslednji sklep. 

Sklep: 

 

Dom KS se oddaja, njegova uporaba se trži. Najamejo ga lahko krajani, društva ali druge 

osebe. Svet KS imenuje skrbnika, ki ureja z rezervacijami in vodenjem oddaj doma KS. Skrbnik 

oddajanja lahko na podlagi svoje ocene ali ocene sveta KS zavrne prošnjo po najemu doma. 

Cena in način rezervacij doma se definira na seji sveta KS. Uskladitev cene je potrebno vsaj 

enkrat letno. 

 

Predlog cene: 

- uporaba doma od 9-ih do 9-ih naslednjega dne med [120e, 70e domači] 

- uporaba doma od 9-ih do 20-ih istega dne (70e tuji, 35e domači) 

- uporaba doma za potrebe krajanov ali turistično društvo, če gre za širše dobro kraja 

in ne gre za komercialno korist, je brezplačna. 

 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Točka 3: Predlog sklepa o delovanju sveta KS glede delovanja in informiranja znotraj sveta 

 

Svet KS je sprejel naslednji sklep: 

Sklep: 

Vabilo za redno sejo skupaj s predlaganim dnevnim redom in zapisnikom prejšnje seje se 

članom sveta posreduje vsaj teden dni pred napovedano sejo.  

 

Izredna seja se lahko skliče na podlagi zahteve predsednika ali vsaj treh članov sveta KS tudi 

samo z osebnim vabilom tri dni pred sejo. 

 

Zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik sveta in zapisnikar. V 

arhivu se trajno hrani potrjen zapisnik seje sveta KS Volčji Potok Rudnik. 

 

Vsi uradni dopisi, naslovljeni na KS Volčji Potok - Rudnik, ki jih prejme predsednik, tajnik ali 

član sveta, morajo biti posredovani med ostale člane sveta KS v roku sedmih dni  

 

Vsa uradna komunikacija z drugimi organi (npr. Občina Kamnik) mora biti zabeležena z 

zapisnikom, ki se udeleženim pošlje v vednost, sam zapisnik pa se predstavi na naslednji seji 

sveta KS. 

Vsa prejeta in oddana pošta mora biti označena z datumom prejema/oddaje in ustrezno 

hranjena v arhivu. 



Sklep je sprejet soglasno. 
 
Na občino se posreduje še kontaktni elektronski naslov za krajevno skupnost – info@volcjipotok.eu, 

na katerem se kopira pošta na vse člane sveta. 

 

Točka 4: Uskladitev infrastrukturne posodobitve znotraj krajevne skupnosti in sestanek s 
predstavniki občine 
  
G. Sršen pripomni, da je potrebno v zapisnik Sestanka KS Volčji Potok – Občina – Investicije v 
KS dodat še dogovor za avtobusno postajo, ki naj bi se na željo krajanov postavila v bližino 
Mini Bara. Na Občino in Kam-Bus je bil že poslan dopis, vendar je s strani Kam-Busa prišel 
predlog, da se znak za postajo postavi za križišče proti Golfu. Ker je razdalja med obstoječo 
postajo premajhna, bo g. Sršen ponovno pripravil dopis, kjer se vztraja s postavitvijo postaje 
v bližini Mini Bara. 
 
Sklep o nadaljevanju pogovorov z občino Kamnik na eni od naslednjih sej. 
 
 
Točka 5: Denacionalizacijski postopek parcele, na kateri stoji dom KS 
 
G. Sršen je zbral celotno dokumentacijo v zvezi z denacionalizacijo doma oz. parcele, na 
kateri stoji dom KS. 
Sklican je izredni sestanek, 23.2. ob 19ih, da se pripravi pregled in kronološko poročilo 
situacije. 
V naslednjem tednu se za sestanek uskladimo še s starimi predsedniki oz. člani gradbenega 
odbora, ki so bili aktivni pri izgradnji doma oz. kasneje v KS. Na sestanku se bo tudi 
dogovorilo, kako ravnati naprej, da se dom KS ne odvzame krajanom. 
 
Točka 6: Obnova doma 
 
G. Franci je pridobil tri ponudbe za notranjo obnovo barve doma KS. 
Barvanje doma: Franci dobil tri ponudbe. Dogovor je, da se z izborom izvajalca počaka še kakšen 
teden, da se proba dobiti sredstva/material s pomočjo sponzorjev. K 
 
Ponudb za vrata še ni. 
 
Točka 7: Razno 
 
G. Srešen izpostavi, da je potrebno urediti mejo na parceli g. Frontinija, na kateri so bili odstranjeni 
mejniki ob gradnji kanalizacije. Od g. Frontinija se dobi informacijo, za katere mejnike gre, da se lahko 
pridobi ponudba za izmero. 
 
Asfaltiranje ceste pri Volčji Potok 1:  lastnik je R Slovenija, na katero se je že naslovila vloga. Odstopili 
so vlogo na Ministrstvo za kulturo, ki je vlogo odstopila na Zavod za kulturno dediščino Kranj , kontakt 
G. Ekart; ZVKDS je sporočil, da je najbolje, da se vloži vlogo za preplastitev ceste, investitor (občina 
Kamnik) pa mora dati soglasje. Prošnjo se ponovno posreduje na oddelek za gospodarske dejavnosti 
(g. Srša), da se izvede financiranje s stran občine – samo preplastitev. 
 

mailto:info@volcjipotok.eu


Domen Virant predlaga, da v tem mandatu pripravi glasilo/časopis. Šlo bi za cca 100 gospodinjstev. V 
čim večji meri se časopis skuša financirata s pomočjo sponzorjev, ostalo krajevna skupnost ali 
Turistično društvo (po dogovoru s Turističnim društvom). 
 
 
 
Predsednik: Franc Sršen 
 
Zapisal: Samo Jerman 


