
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VOLČJI POTOK - RUDNIK        
Volčji Potok 
1235 Radomlje 
 

ZAPISNIK 4. redne seje               
 
Sveta Krajevne skupnosti Volčji Potok - Rudnik, ki je bila v ponedeljek, 11.3.2019 ob 18.30 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 3. seje sveta KS 
3. Poročilo predsednika KS 
4. Obisk župana v KS 
5. Smernice oddajanja doma KS 
6. Razno 

 
Točka 1: 

Dnevni red je potrjen. 
 

Točka 2: 
Predsednik povzame sklepe zadnje seje. Čistilna akcija se prestavi na 30.3.2019 ob 9ih. 
Zapisnik 3. seje sveta KS je potrjen in se bo objavil na spletni strani.  
 
          Točka 3: 
Optika 
VP pri igrišču Virtus so cevi za optiko že pripravljene. Projekt iz evropskih sredstev je pogojen s 
pridobitvijo soglasja 25% vseh gospodinjstev v naselju.  
Do naslednje seje se preveri na TS o dodatnih informacija o stanju nadaljevanja izgradnje optičnega 
omrežja (zadolžen Andraž Vehovar). 
Prilivi od oddajanja doma: 
Jan 120eur, feb 260 eur 
Investicije: 
V ženskem WC-ju zamenjan kotliček. 
Denacionalizacijski postopek – poročilo 
Sestanek pri Jožetu Korošcu (svetnik SLS). Zadnje informacije so, da je postopek za parcelo 825/5 
zaključen – na parcelo je vpisana občina kot lastnik (razvidno iz izpisa zemljiške knjige) 
Do naslednje se preveri stanje in kako je do tega lahko prišlo. 
 
          Točka 4: 
Predstavniki občine (predvidoma Maja, Škorjanc ter župan) pridejo v dom KS v 4.4.2019 ob 20:00. 
Predstavljeni predlogi iz prejšnjega zapisnika, dodamo temo denacionalizacija doma krajanov. 
Vsi predlagatelji predlogov do ponedeljka (1.4.) pošljejo par stavkov, ki bi jih dodali na dnevni red. 
Predlagatelji bi tudi predstavil svojo tematiko. Točno agendo in vsebino potrdimo na sestanku, ki bo 
1.4.2019 ob 19ih. 



 
 

Točka 4:  
Doman posreduje hišni red, lahko pregledamo, sicer se ga objavi. 
 
Spremembe, ki jih predlagamo:  
V nedeljo se dom KS ne oddaja – od 1.5.2019. 
Za krajane potek in sobota = 70 eur, pon - čet =  35 eur. 
Za ne krajane pon – čet = 70 eur, pet – sob = 150, pozimi se dvigne za 30 eur (kurjava). 
 
Do naslednje seje preučimo še možnost rezervacije prek spleta in definiranje postopka rezervacij 
(Samo Jerman). 
 
 

Predsednik: Domen Virant 
 

Zapisal: Samo Jerman 


