
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        
Volčji Potok 
1235 Radomlje 

 
ZAPISNIK                 

 
9. seja Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v torek, 16.02.2016 ob 19.00 uri v domu 
KS Volčji Potok - Rudnik. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
 
Prisotni: 

člani KS Volčji Potok – Rudnik 
 
Sejo je vodil predsednik sveta KS g. Franc Sršen 
 
POTRDITEV ZAPISNIKA 8. seje KS 
 
Svet je obiskal starejše občane v mesecu decembru. Pregled sklepov denacionalizacije se obravnava v 
točki 2. 
Druge razprave ni bilo, zapisnik je bil potrjen soglasno. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov realizacije lanskega leta 

2. Poročilo o denacionalizaciji doma 

3. Izgradnja vodovoda v Rudniku 

4. Cesta  

5. Nadaljevanje izgradnje pločnika od Arboretuma proti Kamniku 

6. Razno 

 
Točka 1: Pregled sklepov realizacije lanskega leta 

Poroča Franci Sršen: 
Lani se je izvedla razširitev ceste in pločnik pri Arboretumu. V kratkem naj bi izvedli še most in rondo. 
Dom ima nova vrata.  

 

Točka 2: Poročilo o denacionalizaciji doma 
Poroča Franci Sršen: 
Franci bil nekajkrat na občini. Tajnica župana je odslovila predsednika KS in ga naslovila na podžupana 
Žavbija. Vabilo sveta KS na naslednjo sejo, je župan, po besedah Francija, zavrnil. 
 
Franci je dobil informacijo od direktorice občinske oprave Sušnik, da ne moremo ničesar prehiteti in 
da moramo počakati, da se zadeva uredi. Vse kar lahko naredimo je, da vsake toliko časa vprašamo 
občino o nastali situaciji. 
 
Samo izpostavi, da to ni način, vendar Franci oporeka, da ne moramo skozi zid. Samo predlaga, da se 
določi termin naslednje seje. Ker župan do danes ni podal termina, kdaj bi se lahko udeležil sestanka, 
določim termin sami in pošljemo uradno vabilo na sestanek. 
Svet predlog sprejme in določi datum 7.3. ob 19ih. Na sestanek se pisno povabi tudi župana. 
 



         Točka 3: Izgradnja vodovoda v Rudniku 
Franci preveri pri Cander Mateju, v kateri fazi je projekt in kdaj je bil projekt vložen. Poroča na 
naslednji seji. 
 
 Točka 4: Ceste 
Slabo stanje ceste v Rudniku. Borec izpostavil, da ni denarja in da se izvajajo samo nujna vzdrževalna 
dela. 
Domen izpostavil, da so bili predstavniki sveta lani na sestanku na občini, kjer so določene projekte 
obljubili za leto 2016. Domen preveri, kaj je bilo dogovorjeno na sestanku in preveri plan občine in 
vključenost obljubljenih projektov v letošnjem letu. 
 

Točka 5: Nadaljevanje izgradnje pločnika od Arboretuma proti Kamniku 
Franci govoril z Borcem, da je potrebno pridobit vsa soglasja, sicer občina ne bo šla v pridobitev 
projekta. 
Samo izpostavi, da so se soglasja zbirala že v letu 2011 in da v večini soglasja od Arboretuma do ceste 
pri VP11 že imamo. 
Preveri se na občini možnost, da se izvede realizacija delno, kjer se dobi soglasja. Hkrati se preveri za 
soglasja za naprej proti Kamniku. Problematična soglasja se ureja skupaj z občino. 
 
          Točka 6: Razno 
Domen preveri na občinskem redarstvu, kako se lotiti problematike spuščenih psov. 
Franci preveri možnost povrnitve sredstvo za otroško praznovanje in za gostovanje internetne strani.  
 
Franci predstavi dopis za slavnostno otvoritev projektov za občinski praznik. Svet sprejme sklep, da se 
udeležimo otvoritve pločnika, če bo most pri Arboretumu do takrat dokončan. Otvoritev 
nedokončanih projektov se ne udeležimo. 
 
 
 
Predsednik: Franc Sršen 
Zapisal: Samo Jerman 


