
KS Marno       Marno, 02.09.2021 

Marno 44/a 

1431 Dol pri Hrastniku 

 

 

Zapisnik 13 .redne seje  

sveta Krajevne skupnosti Marno 
ki je potekala v četrtek, 02.09.2021,  med 19.30 – 21.00 uro 

v prostorih krajevne skupnosti Marno 

 

Prisotni: Janez Kotnik, Aleš Omerzel, Jože Velikonja, Mojca Tušek, Tomaž Žagar  

Odsotni: Jože Polak, Samo Klemen 

Sejo je vodil Janez Kotnik, zapisnikar: Mojca Tušek 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti. 

2. Pregled pojektov 

3. Razno 

 

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

Predsedujoči Janez Kotnik ugotovi prisotnost izvoljenih članov Sveta KS Marno. 

SKLEP: 13/1. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Marno je sklepčna (prisotnost 5 od7), 

tako, da se lahko sprejemajo veljavni sklepi in opravijo vse naloge, ki izhajajo iz 

predlaganega dnevnega reda. 

1. K.2.  Pregled pojektov 

Dela, ki se ne izvajajo kljub podpisani pogodbi z AGM Nemec:  

a.) izgradnja vetrolova 

b.) sanacija plazu pri domu KS Marno. 

c.) klančina pri domu ni končana, pokazale so se tudi napake, ki jih je potrebno odpraviti. 

Opravljen je bil že ogled, katerega so se udeležili nadzorni g.           , Rok Mlakar 

(AGM), Rebeka Kupec (občina), Janez Kotnik (KS Marno) 

d.) projekt izgradnje ceste Marno – Brdce  še vedno ni razdeljen na dva dela (finančno). Z 

občino je bilo dogovorjeno, da se to uredi, vendar do realizacije še ni prišlo.  

 



SKLEP: 13/2 

Svet KS Marno predlaga, da se pošlje dopis na Občino, naj poskrbijo, da se dela začnejo 

izvajati. V kolikor se dela ne bodo začela izvajati v roku 14 dni, svet KS Marno predlaga 

sestanek z županom, naknadno pa tudi sklic zbora krajanov Marnega. 

K.3. Razno 

a) S strani g. Drnovšek Dušana smo bili seznanjeni, da se hrupna dela pri podjetju AGM 

Nemec še vedno nadaljujejo. Z njegove strani je prišlo do pobude sklica zbora 

krajanov, s čimer pa se svet KS Marno v večini ne strinja. 

b) Svetu KS Marno je bila ponovno predstavljen predlog razdelitve investicijski sredstev 

s strani KS Rudnik. S tem predlogom se člani sveta KS Marno ne strinjajo, sredstva naj 

se delijo po stari formuli.  

c) Predsednik sveta KS Marno Janez Kotnik je pozvan na sestanek na občino k županu s 

predstavniki KS Sedraž in občine Laško glede sofinanciranja igrišča na Breznem. Ne 

strinjamo se s sofinanciranjem igrišča na Breznem, kajti sredstva za dejavnosti igrišča 

so namenjen za KS Marno, poleg tega nimamo pravice razpolagati s temi sredstvi.  

d) Prejeta vloga družine       , glede  ureditve odvodnjavanja meteorne vode. 

Poplavljanje notranjih prostorov hiše so se začeli po sanaciji cestišča -  lokacija 

Zgornje Brdce Spodnje Brdce.  

e) Predpisana so nova pravila za oddajo doma. Občina odreja, da se za najem doma 

prejeta sredstva nakažejo na Občino, le-ta pa bi te vrnila za vzdrževanje. S sprejetimi 

novimi pravili se ne strinjamo, saj je bil dom zgrajen s strani krajanov, vanj pa se tudi 

vlaga denar iz rente prejete iz Ceroza, ki je striktno v lasti krajanov Marnega. 

f) Občino ponovno pozivamo, da nas seznani s predlogi, ki jih podamo, ker na vsa še 

vedno nismo dobili odgovora (razsvetljava, cona A, cestno ogledalo, uvoz iz strani 

Brdc na glavno cesto Marno-Ceroz). 

 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Marno: 

Mojca Tušek        Janez Kotnik 

 

 

 

 

 


