
KS Marno       Marno, 06.07.2022 

Marno 44/a 

1431 Dol pri Hrastniku 

 

 

Zapisnik 15 .redne seje  

sveta Krajevne skupnosti Marno 
ki je potekala v sredo, 06.07.2022,  ob 17.30 uri. 

v prostorih krajevne skupnosti Marno 

 

Prisotni: Janez Kotnik, Jože Velikonja, Mojca Tušek, Tomaž Žagar, Marko Funkl in Rebeka 

Kupec ter Zdensko 

Odsotni: Jože Polak, Samo Klemen 

Sejo je vodil Janez Kotnik, zapisnikar: Mojca Tušek 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti. 

2. Pregled projekta: gradnja ceste Marno – Brdce 

3. Financiranje na KS Marno 

4. Razno 

 

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

Predsedujoči Janez Kotnik ugotovi prisotnost izvoljenih članov Sveta KS Marno. 

SKLEP: 15/1. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Marno je sklepčna tako, da se lahko 

sprejemajo veljavni sklepi in opravijo vse naloge, ki izhajajo iz predlaganega dnevnega 

reda. 

 

2. K.2. Pojekt: gradnja ceste Marno – Brdce 

Kotnik: Poizvedba za  specifikacije stroškov gradnje ceste Marno – Brdce.  
Avflič: Projekt še ni končan, zato stroškovnik še ni napisan.  
 
Kotnik: Pri Uvoz Drnovšek je urejen nov uvoz – s kom je bilo dogovorjeno za narejeno.  
Avflič: Drnovšek se je sam dogovoril z izvajalci in pravi, da zapisnik iz njegove strani ne bo podpisan. 
 
Kotnik: Na koncu novega cestišča je cesta popolnoma dotrajana zaradi gradnje odseka.  

Avflič: Predlog, da se asfaltira še ta dotrajan del.  



SKLEP: 15/1. Specifikacije se pošlje KS Marno.  

3. K.2. Financiranje na KS Marno 

Velikonja: prošnja za specifikacijo kaj se je financiralo na KS Marno, kakšna je bila 

realizacija, kakšno je finančno stanje? 

Funkl: KS Marno je poleg KS Steklarne pridobila največ sredstev, projekt za izdradnjo 

ceste se je popravljal 3x, kar pomeni, da so se stroški višali, rok izgradnje pa daljšal. 

Ceroz redno nakazuje rento, ravno tako se koristijo sredstva letnega proračuna za KS 

Marno. AGM so naredili projekt  -  nov uvoz za avtobusno postajo ter pločnik.  

 

SKLEP: 15/2. Specifikacije se pošlje KS Marno.  

 

4. K.2. Razno 

 

Velikonja: Smrada je manj, vendar pa so koščki RDF smeti, ki jih nanese veter,    

dogovorjeno je bilo, da se bodo naneseni odpadki čistili. 

Kanalizacija in optika – Čaka se na soglasje gospoda Žagarja za napeljavo. 

 

Funkl: Kanalizacija – nad 2000 enot je potrebno za izgradnjo kanalizacije, pridobitev 

evropskih sredstev.  

Urejena bo kolesarska steza: Hrastnik – Dol – Rimske Toplice – to je sprememba oz. 

uporaba sredstev zaradi dolgotrajnega in dragega projekta za Savo (Hrastnik – Zidani 

Most). 

 

Kotnik: Pleksi ograja naj se zamenja za bolj primeren material, saj je le ta ostra in 

pada zaradi vročine iz vijakov. 

 

Kotnik: Predlagam, da se zamenjata še 2 okna (kuhinja in dvorana). S čiščenjem se 

počaka dokler ni prenova v domu končana. 

Kotnik: Skliče se zbor krajanov, začetek septembra – povabita se direktorja AGM in 

Ceroza.  

 

Kotnik: Želeli bi sanacijo doma za ogrevanje. 

Funkl: Investicija ni smoterna, saj je dom premalo v uporabi.  

 

Tušek: Sanacija poškodovane ceste – dolgoletna prošnja.  

Funkl: Preveriti je potrebno kdo je odgovren za ureditev ceste.  

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Marno: 

Mojca Tušek        Janez Kotnik 


