
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        
Volčji Potok 
1235 Radomlje 
 

ZAPISNIK 2. redne seje               
 
Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 7.1.2019 ob 18.00 uri v domu KS 
Volčji Potok - Rudnik. 
 
PRISOTNOST 
 
Prisotni vsi člani KS Volčji Potok – Rudnik 
                  
Sejo je vodil predsednik sveta KS Domen Virant. 
             
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta KS 
3. Oskrbnik doma KS Volčji Potok - Rudnik 
4. Proračun KS za leto 2019 in 2020 
5. Vodovod v Rudniku (Jeretina, Černivec) 
6. Program dela v letu 2019 
7. Razno 

 
Točka 1: 

Dnevni red je potrjen. 
 

Točka 2: 
Zapisnik 1. seje sveta KS je potrjen. 
 
          Točka 3: 
Oskrbnik doma KS zaenkrat ostane g. Matevž. Predlog je za eno leto, v nasprotnem bo oskrbnik  mesec 
prej sporočil, da želi prenehati. Za svoje nadaljnje delo potrebuje pooblastilo in ureditev formalnosti z 
naročilnico za trgovino in položnicami. Višina njegovega plačila ostane enaka 50€ mesečno. 
 

Točka 4:  
Potrebno je pripraviti finančni plan za KS za leto 2019 in 2020. Odhodki so razporejeni po posameznih 
postavkah, vendar se zneske med posameznimi postavkami lahko spreminja. Ni povsem jasno kakšen 
znesek razpoložljivih sredstev je na voljo, ali je potrebno kakšen znesek rezervirati za določeno 
postavko in kakšna je bila realizacija v prejšnjem letu. Zato se razprava te točke prekine. Predsednik KS 
pridobi dodatne informacije na občini. 
 
Seja in razprava te točke se nadaljuje 9.1.2018 ob 19.00 uri. 
Pripravil se finančni plan 2019 in 2020 – izpolnila se je tabela, ki se jo predloži Občini Kamnik. Finančni 
plan je priloga zapisnika. Financiranje dodatnih projektov se naknadno pripravi kot poseben dokument 
s pobudami, ki se jih posreduje Občini Kamnik in županu za vključitev v proračun občine. 
 
 
 
 
 



Točka 5: 
UV žarnica za čiščenje vode v zajetju v Rudniku bo v kratkem potrebno zamenjati. Do sedaj je to 
financirala KS. KS nima več sredstev s katerimi bi filtracijo vode v Rudniku še lahko pokrivala. Krajanom 
se predlaga, da to prevzame v upravljanje komunalno podjetje. 
 

Točka 6: 
Predlogi za program dela za leto 2019 so čistilna akcija v aprilu, prvomajsko srečanje, vaški/krajevni 
praznik, krajevno glasilo enkrat letno, povezovanje s turističnim društvom, informiranje preko spletne 
strani in družabnih omrežij, pohod po krajevni skupnosti in obdarovanje starejših. Pred nadaljnjo 
razpravo in uskladitvijo predlogov se predlaga srečanje s predstavnikom turističnega društva. Zato se 
razprava te točke prekine.  
 
Seja in razprava te točke se nadaljuje 9.1.2018 ob 19.00 uri. 
Seji se za to točko pridruži predsednik turističnega društva Miha Flis. 
 
Predsednik TD predstavi plan dela turističnega društva. Pri nekaterih aktivnostih se bosta KS in TD 
povezala (čistilna akcija, prvomajsko srečanje, dan državnosti, pohod po KS). Predsednik TD se zahvali 
za povabilo in izrazi zaupanje v dobro sodelovanje. 
 
 
 
 

Predsednik: Domen Virant 
 

Zapisala: Petra Kregar 


