
 

KS MARNO 

Marno 44/a 

1431 Dol pri Hrastniku 

 

Zapisnik 1. redne seje 

sveta Krajevne skupnosti Marno, ki je potekala v ponedeljek 9.1.2023 ob 19:00 v prostorih krajevne 

skupnosti Marno 

Prisotni: Matic Rotar, Milan Gozdnikar, Renata Kopina, Petra Privšek, Klemen Trupej, Tadeja Lah 

Odsotni: Sara Kandolf 

Sejo je vodil: Matic Rotar, zapisnikar: Tadeja Lah 

 

Dnevni red: 

1. Proračun za leto 2023 

2. Sestava plana za 2024-2026 

3. Izvolitev predstavnika v svet Ceroza s strani KS Marno 

4. Razno 

1.PRORAČUN ZA L.2023 

Svet KS je soglasno potrdil, da nadaljujemo s participatornim proračunom za leto 2023. 

Letna zunanja kuhinja (na igrišču na Marnem) je že plačana pri prejšnjem mandatu- pričetek del je 

planiran spomladi 2023.  

Predlog, da vložimo cca 15.000 € v dom krajevne skupnosti Marno (sanitarije, keramika, razsvetljava, 

stavbno pohištvo, itd. 



Prestavitev oglasne deske na Marnem, dodati oglasno desko v zgornje Brdce in spodnje Brdce 

(pridobiti soglasje lastnikov zemjišč, da lahko postavimo oglasne deske)-nakup 3  novih oglasnih desk 

cca 1.500€. 

Planira se sanacija požarnega bazena (betonska zložba)- cca 30.000€.  

Postavitev cca 10m obcestne ograje in ogledala na lokaciji: kapelica v zg. Brdcih- Regionalna cesta.  

cca 15.000€. 

Ureditev ekoloških otokov po celotni KS. Potrebno sodelovanje s komunalo in občino oz z vsemi 

deležniki. Ocena stroškov nam še ni znana, ocenjujemo nekje cca 10.000€. 

Pomoč(tudi finančna) pri obnovi in sanaciji vaških vodovodov. 

Predlogi investiciji so bili sprejeti soglasno. 

 

2. SESTAVA PLANA ZA L. 2024-2026 

Sanacija in obnova ceste od kapelice v zg. Brdcah do novo zgrajene ceste v zg. Brdcah. 

Iskanje morebitnih lokacij in pridobiti soglasje krajanov za postavitev omrežnega oddajnika. 

Spodnje Brdce (Brdce 59, Brdce 58, Brdce 56) vdor meteornih voda, ki odnašajo zemljo in zalivajo 

poslopja. Posledično ogrožajo sprožitev že saniranega plazu. Krajanka pravi, da je občina na teren že 

poslala geodete, vendar krajanka ni  prejela odgovora. Zadnji odgovor občine 6.12.2021. Ocena 

sanacije še ni možna. Potrebno pa bi bilo nujno sanirati. 

Ureditev meteorne in fekalne kanalizacije in preplastitev ceste - ulica Brdce 50b. 

Toplotna izolacija podstrešja, menjava strešne kritine in pleskanje fasade doma KS.   

Ureditev in sanacija ilegalne deponije v domeni Ceroz , občina in KS. 

Zamenjava ogrevalne tehnike za celotni dom ( z gasilskimi prostori) toplotna črpalka z namestitvijo 

fotonapetostnih panelov na streho doma krajevne skupnosti. 

 

Plan okvirnih investiciji za obdobje 2024-2026 so bili sprejeti soglasno 

 



3. IZVOLITEV PREDSTAVNIKA V SVET CEROZA S STRANI KS MARNO 

Za svet Ceroza je bil predlagan predsednik KS Marno Matic Rotar. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

4. RAZNO 

Pri hiši Marno št. 15 hiša plazovi in poka. (poslan e-mail na KS Marno s podrobnim opisom). 

Odsek Marno 33 – ureditev  odvodnjavanja in preplastitev  poškodovanega cestišča. 

Most v spodnjih Brdcih pri transformatorju je v slabem stanju. Nevaren je za cestni promet in vse 

uporabnike, ki ga prečkajo (ograja je v zelo slabem stanju). Nujno pristopiti k ogledu stanja mostu in 

sanaciji. ( Občina Hrastnik, Laško in država). 

Poizvedba o pogodbi o najemu stanovanja v KS.  

Sprejetje pravilnika o najemu prostorov KS. ( občina – svet KS ) 

Ureditev požarnega načrta in namestitev gasilnikov ter ureditev evakuacijske poti in zbirnega 

prostora. 

Vzpostavitev uradnih ur za krajane KS.  

Narediti oz. izdelati žig/pečat skupnosti KS (ideje, predlogi do naslednjič). 

Sanacija oz. prestavitev nosilca za zastave na domu KS. 

Uredili smo FB stran- Krajevna skupnost Marno. 

Imamo tudi elektronsko pošto, na katero lahko krajani pošiljajo emaile: ksmarno803@gmail.com 

Načrtuje se prireditev ob prazniku KS Marno.  

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.        

Zapisala: Tadeja Lah 

Predsednik Sveta KS Marno 

Matic Rotar 
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