
KS Marno       Marno, 20.05.2021 

Marno 44/a 

1431 Dol pri Hrastniku 

 

 

Zapisnik 12 .redne seje  

sveta Krajevne skupnosti Marno 
ki je potekala v četrtek, 20.05.2021,  med 19.00 – 20.00 uro 

v prostorih krajevne skupnosti Marno 

 

Prisotni: Janez Kotnik, Aleš Omerzel, Jože Velikonja, Mojca Tušek, Samo Klemen 

Odsotni: Jože Polak, Tomaž Žagar 

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. Razno 

 

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

Predsedujoči Janez Kotnik ugotovi prisotnost izvoljenih članov Sveta KS Marno. 

SKLEP: 12/1. 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. Pojekt: gradnja ceste Marno – Brdce 

11.5.21 je bil v prostorih KS Marno sestanek s predstavnikom občine, g. Sihur,  projektantom      

in predstavnikoma KS Marno Kotnik, Polak, zaradi pregleda projekta: izgradnja ceste Marno 

– Brdce. Cilj sestanka je bil prilagoditev projekta glede na finančne in dejanske zmožnosti. Iz 

strani projektant je bila pridobljena informacija, da je projektantska ocena na m2 cca 80 eur. 

Projektant je seznanjen, da projekt spreminja, prilagaja finančnemu stanju šele, ko pridobi 

sklep članov KS Marno. 

Člani KS Marno menimo, da se projekt pripravi s konkretnimi predlogi, kar pomeni: širina 

ceste 3,5m (uvoz na glavno cesto iz Ceroza in klanec zaradi varnosti ostne po projektu) , 



potreba po prestavljanju cestne razsvetljave, odvodnjavanje pri Drnovšku ( odvodnjavanje 

Stritar-Kovač), ki se uredi striktno samo v primeru, v kolikor je to potrebno zaradi 

rekonstrukcije ceste. 

Pozivamo, da se pripravi idejni projekt z oceno del. Ko bo projekt pripravljen se skliče 

sestanek, da se ponovno pregleda. Glede na to, da cesta ne bo imela pločnika, naj se uredi 

umiritev promet. 

SKLEP: 12/2: Svet KS Marno je sklenil, da je potrebno najprej narediti idejni projekt in 

oceno del, po pregledu pa potrdimo izvedbo in se projekt prilagodi glede na dogovorjene 

zadeve. 

 

K.3. Razno 

a.) Iz strani prebivalcev cone A je bila podana vloga za ureditev razsvetljave v gradbeni 

coni A na Marnem – glede na to, da je prejšnji svet KS Marno odobril svoja sredstva 

za asfaltiranje v coni A, je bilo to pogojevano z ureditvijo celotne infrastrukture v 

omenjeni coni. Del dogovora je bil, da se uredi tudi javna razsvetljava, za katero pa 

poskrbi občina. Pozivamo občino, da uredi cestno razsvetljavo v omenjeni coni   

b.) Janez Kotnik je prejel klic iz  KS Sedraž za morebitno sofinanciranje za otroško igrišče 

na Breznem. Žal imamo namenska sredstva za uporabo v KS Marno, hkrati pa 

menimo, da nimamo pristojnosti za prerazporeditev sredstev v druge KS izven naše 

občine. Svet KS Marno pa se s sofinanciranjem tudi ne strinja. 

c.) Predlog Velikonje, da se uredi most v spodnjih Brdcah (pri                           Napret). 

d.) Glede na to, da so se krajani prizadevali za ureditev odseka glavne ceste spodnje 

Marno (pri Bremec)  pozivamo, da se večletna pobuda obravnava kot prioriteta. 

e.) Projekt klančina: zaprosimo za projektno dokumentacijo, ker mislimo, da ni vse v 

skladu s projektom in pregled objekta. 

f.) Potrjena sanacija plazu na gasilskem poligonu, do izvedbe sanacije pa naj se 

prehodno uredi oz. zavaruje dostop do plazu, da ne pride do morebitnih nesreč.  

g.) Pozivamo, da se onemogoči parkiranje na igrišču, saj je igrišče postalo parkirišče. 

Potrebno je popraviti zapornico. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednik Sveta KS Marno: 

Mojca Tušek        Janez Kotnik 

 

 

 


