
KS Marno                                                                                                   Marno, 15.6.2022 

Marno 44/a 

1431 Dol pri Hrastniku 

 

 

 

 

                                                   Zapisnik 14. redne seje 

                                        Sveta Krajevne skupnosti Marno, 

                                     ki je potekala v sredo, 15.06.2022, med 19.00 – 21.00 uro 

                                                    v prostorih krajevne skupnosti Marno 

 

 

Prisotni: Janez Kotnik, Jože Polak, Jože Velikonja, Tomaž Žagar in Samo Klemen 

Odsotni: Mojca Tušek 

Aleš Omerzel je podal ustno odstopno izjavo zaradi menjave stalnega prebivališča. 

Sejo je vodila Janez Kotnik, zapisnikar Janez Kotnik. 

 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti 

2. Izvedene investicije in stroški 

3. Klančina in vetrolov 

4. Kuhinja in menjava oken 

5. Poligon z igriščem 

6. Pločnik odcep Spodnje Marno 

7. Ceroz 

8. Razno 

 

 

K.1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti. 

Predsedujoči Janez Kotnik ugotovi prisotnost izvoljenih članov Sveta KS Marno. 

SKLEP: 14/1 redna seja Sveta Krajevne skupnosti Marno je sklepčna (prisotnih 5 od 6) tako da se 

lahko sprejemajo veljavni sklepi in opravijo naloge, ki izhajajo iz predlaganega dnevnega reda. 



 

 

K.2. Izvedene investicije in stroški 

V začetku so bili predstavljene investicije po letih ( cene so z vključenim DDV): 

Leto 2020 :  

cesta Spodnje Brdce – Brdce: 9.221,52 eur 

odsek ceste Marno – Bizjak – Polak: 33.575,47 eur 

PZI za ureditev vhoda v dom KS: 1.342,00 eur 

Leto 2021: 

Klančina za invalide KS Marno: 28.752.41 eur 

Popravilo zapornice: 767,43 eur 

Leto 2022: 

Zasteklitev vhodnega dela KS Marno – vetrolov: 49.878,81 eur 

Cesta Marno – Brdce 1. in 2. faza: 190.364,01 eur (nezaključeno) 

Participatorni proračun: 5.000,00 eur (nezaključeno) 

SKLEP 14/2: Svet KS Marno zahteva kopije ponudb in obračunskih situacij (dodajo naj se 

proračunske postavke), ker se ne more strinjati z netransparentnim prikazom proračuna. 

 

K.3. Klančina in vetrolov 

Ugotavljamo, da klančina ni dokončana in ni varna za uporabo. Prav tako niso dela dokončana v 

vetrolovu in so izvedena nekvalitetno. Lamelne zavese, ki so bile odstranjene pri menjavi oken naj se 

zmontirajo nazaj oziroma prilagodijo.  

K.4. Kuhinja in menjava oken 

Svet KS Marno se strinja, da je potrebno zamenjati okna in se zato z montažo kuhinje počaka. 

Potrebno je tudi beljenje prostorov KS Marno, naj se pridobi ponudba. 

K.5. Poligon z igriščem 

Svet KS Marno je bil seznanjen, da bo poligon zaključen do 9.7.2022 – gasilska veselica. Kljub temu 

Svet KS Marno poziva predstavnika občine za seznanitev, kdaj in katera dela se bodo zaključila, hkrati 

pa potrebujemo predstavitev kam se bo umestil prostor za druženje in gasilska garaža. 

K.6. Pločnik odcep Spodnje Marno 

Iz strani prebivalcev Spodnjega Marnega je prišlo do pobude za sestanek s predstavnikom občine, ki 

naj bi jih seznanil s projektno dokumentacijo za odcep in pločnik. 16.06.2022 so se dobili z g.           , ki 

jim je predstavil zadevo. Ker svet KS Marno zopet ni bil seznanjen s pričetkom del niti z vsebino 

projekta, pozivamo občino, da nas o tem seznani. 



K.7. Ceroz 

Zahtevamo obrazložitev zakaj se je renta, ki jo KS dobiva s Ceroza iz cca. 82.000,00 eur znižala na 

62.000,00 eur. KS se je odvzelo 20.000,00 dodatnih eur, ki so bili naknadno dogovorjeni zaradi 

nespoštovanja dogovora iz strani Ceroza do KS Marno. Prav tako zahtevamo, da se čistijo smeti ob 

cesti Marno – Ceroz in da se obnovi črta, ki označuje sredino cestišča na cesti Marno – Ceroz. 

Velikonja Jože sprašuje, kdaj se bo saniral plaz v zadnjem levem ovinku nad kamnito zložbo. 

Na naslednji sestanek bomo povabili direktorja Ceroza s predstavniki občine. 

K.8. Razno 

- Zbor krajanov z otvoritvijo ceste in vetrolova in manjšo pogostitvijo -  datum bo določen, ko bodo     

dela dokončana in, ko se bo razčistilo s financiranjem le-teh. 

- Prejeli smo vlogo krajanov Spodnje Brdce na pobudo Nives Gorenšek za ureditev cestnega odseka, 

ki ga uporabljajo: Gorenšek, Martinčič, Tušek, Jerman, Premec, Kačič, Gerčar. Ker naj bi omenjeni 

odsek bil poškodovan zaradi napeljave plinovoda, napeljave zemeljskega kabla Elstik, menimo, da je 

to problem vzdrževanja ceste, ki ga je dolžna urediti občina. 

- Optika: zanima nas ali imamo kakšne informacije kako napreduje razvoj optičnega omrežja – 

Telekom v KS Marno. 

- Kakšni so nameni z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v KS Marno? V kolikor stanovanjske stavbe ne 

bodo priklopljene, pozivamo, da se uredi sofinanciranje bioloških čistilnih naprav. 

- Pozivamo občino, da prijavi dom KS Marno v projekt za nepovratna sredstva za toplotno sanacijo. 

 

Prosimo občino, da določi datum za sestanek, na katerem bomo razčistili zadeve sveta KS Marno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                                                                Predsednik KS Marno: 

Janez Kotnik                                                                                                        Janez Kotnik 

 

 

 

 


