
KRAJEVNA SKUPNOST ROVA 

Rova, Žiška cesta 10, 1235 Radomlje 
E: ks.rova@gmail.com 

DŠ: 20640161 

MŠ: 5029465000 

TRR: IBAN SI56 0122 36450 792 863 

 

Datum:  3.  10.  2016 
 

ZAPISNIK 
11. redne seje sveta KS Rova, ki je bila v ponedeljek, 3. 10. 2016, ob 20. uri v prostorih KS Rova 

(št. 4/2016) 
 

Prisotni: Brigita Rode, predsednica, Marjan Sušnik, podpredsednik, Marinka Kosmatin, Teodor Stupica, Uroš Lipovšek 

(predstavnik krajanov) 

Odsotni: Simona Kočar, Marko Limbek, Emil Rems 

 
 

Predsednica pozdravi navzoče in predlaga naslednji dnevni red: 

1. PREGLED PREJETE POŠTE 

2. MIKLAVŽEVANJE 

 

Svet soglasno sprejme dnevni red in nadaljuje s prvo točko: 

Ad 1. Občina Domžale nas je 23. septembra 2016 po elektronski pošti obvestila, da so stališča do pripomb iz 

javne razgrnitve osnutka OPN Občine Domžale objavljene na spletni strani www.domzale.si/s1f23/-varstvo-

okolja-in-urejanje-prostora/. G. Lipovšek, predstavnik krajanov, prisotnim predstavi odzive na stališča, predvsem 

glede Plastenke (povečanje parkirišča, zmanjševanje gozdnih površin) in Rova - jug. Po seznanitvi svet KS sprejme 

sklep, da se na stališča pristojnim pošlje odziv v pisni obliki, ki ga bosta pripravila g. Lipovšek in g. Pšeničnik. 

Dne 6. septembra 2016 smo prejeli obvestilo Občine Domžale o znižanju mesečnih dotacij, sprejeto na 

občinski seji 16. junija 2016. Letna sredstva namenjena krajevnim skupnostim so se na letni ravni tako znižala iz 

225.000,00 EUR na 200.000,00 EUR. Krajevna skupnost Rova bo tako po novem prejemala mesečno 611,50 EUR. 

Krajevne skupnosti Slavka Šlandra, Venclja Perka in Simona Jenka Domžale so se na znižanje dotacij pisno 

pritožile. Svet KS Rova se seznani z vsebino obvestila in pritožb ter sprejme sklep, da se pristojnim pošlje pisni 

odziv - nestrinjanje z znižanjem sredstev za redno dejavnost KS. 

Prejeli smo odziv na dopis glede problema razlivanja meteorne vode v Dolenjah. Vodja sektorja 

kanalizacija Inge Waschl je dopis KS Rova posredovala Janezu Bizjaku; ker pa nam Občina ni posredovala 

nikakršnega odgovora, se bo o zadevi telefonsko pozanimala članica sveta Marinka Kosmatin.  

 

Ad 2. Predsednica seznani prisotne z obvestilom KD Miran Jarc Škocjan, da na miklavževanju na Rovah ne bodo 

več izvajali tradicionalnega kulturnega programa. Svet obravnava različne predloge in sprejme sklep, da se 

predsednica telefonsko pozanima pri predsedniku društva Miran Jarc Škocjan o možnosti sodelovanja brez 

kulturnega programa (igra za otroke) - le prihod sv. Miklavža s spremstvom na običajni prireditveni prostor in 

obdarovanje otrok. 

 

Seja se je končala ob 21.30 uri. 

 

Predsednica sveta KS Rova 

Brigita RODE 

 

Zapisala: 

Veronika Golob 
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