
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        

Volčji Potok 

1235 Radomlje 

 

ZAPISNIK                 

 
Izredne seje Sveta  Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v četrtek, 05. 07. 

2012 ob 17.00 uri v domu KS Volčji Potok - Rudnik. 

 

Prisotni:  

Svet KS: Franc Sršen, Samo Jerman; 

 Predstavniki Občine Kamnik: Marija Tadeja Ježek, Damjan Hribar; 

 Krajani: Katja Repnik, Tone Žibert, Štefan Hribar, Damijan Budja, Tone Širec. 

                  

  

Sejo je vodil predsednik Sveta KS  g. Franc Sršen 

 

Dnevni red: 

 

1. Iniciativa s strani podžupana Damjana Hribarja za seznanitev občinske uprave z 

najbolj perečimi problemi krajevne skupnosti 

 

G. Hribar je navedel, da je bil v mesecu marcu na KS oz. predsednika KS naslovljen dopis, v 

katerem je pozval k predložitvi dveh ključnih in najbolj potrebnih projektov posamezne 

krajevne skupnosti. Krajevna skupnosti se na omenjeni dopis ni odzvala. 

Predsednik KS g. Sršen je izpostavil, da omenjenega dopisa ni prejel. Kot možen razlog je 

lahko napačno naslovljena pošta. O namenu podžupana je bil g. Sršen seznanjen na podlagi 

telefonskega klica tajnice župana v koncu meseca junija.  

G. Hribar konkretne informacije o naslovi nima, bo pa preveril nepravilnost pri pristojni 

službi/osebi. G. Sršen predlaga, da v prihodnje občina take in podobne dopise ne pošilja z 

navadno pošto, ker v tem primeru ni sledljivosti. 

V zvezi s pomembnimi projekti g. Sršen izpostavi ureditev neasfaltiranih cest v naselju in 

pločnik ob cesti Radomlje – Volčji Potok (LC 071082). 

Problematiko nekaterih cest so povzeli posamezni krajani; Katja Repnik je izpostavila cesto v 

Rudnik, navedene pa so bile še ceste Volčji Potok – Perič (JP 660074), Volčji Potok – Jerman 

(JP 660073), Volčji Potok – Frontini (JP 660091). 

Ga. Ježek je navedla, da je potrebni pogoj za izvedbo posameznega projekta, ureditev 

lastništva in soglasij na posamezni trasi. Pomembni kriterij pa je tudi pripravljenost 

soudeležbe krajanov za posamezni projekt. 

Predstavnika občine sta tako predlagala, da v naslednjih mesecih krajevna skupnost oblikuje 

prioritetni seznam projektov in ga do 15.8. posreduje občini Kamnik. 

   

Seja se je zaključila ob 18.30. uri. 

 

Zapisal:                                                                           

Samo Jerman 

 

Predsednik KS:  

Franc Sršen 


