
Zapisnik 3. seje KS Rova, dne 17. 6. 2015, ob 20. uri v pisarni KS Rova

Prisotni: Brigita Rode, Marjan Sušnik, Marinka Kosmatin, Emil Rems, Teodor Stupica, Marko Limbek

Odsotni: Simona Kočar, Veronika Pezdirc

1. REKONSTRUKCIJA CESTE RADOMLJE – ROVA

To je bila najdaljša točka sestanka. V proračunu Občine Domžale je bilo predvideno 50.000 € za rekonstrukcijo ceste od 
plinovoda do Plastenke. Preko Rov je lepa cesta s pločnikom, preko Radomelj je lepa cesta s pločnikom, samo še vmesen del 
manjka mimo bajerja. Pri rekonstrukciji bi cesto razširili, asfaltirali, dodali pločnik, prehode za žabe in zasuli jarek.

Za to bi moral g. Janez Rode, lastnik zemljišča pri Rodex, Občini prodati približno 130 m dolg kos parkirišča ob cesti, kar pride 
126 m2. Občina ponuja 29,8 € / m2, kar znese 3.755 €, vendar pravi g. Rode, da je premalo, in je zavrnil prodajo. Zato je 
Občina vzela sredstva in napovedala razlastitev. Razlastitev pa je dolgotrajen proces nekaj let (5 let), kar pomeni, da se 
rekonstrukcija ceste odmakne precej v prihodnost. Svet KS je zato sklenil, da postopa v dveh smereh:

- Vpraša se Občino (g. Obreza), ali je možna širitev ceste na levo stran proti bajerju, kjer so lastniki Argentinci in 
upravljalec nek gospod iz Celja. Pridobi se načrt rekonstrukcije ceste (zadolžen Marko Limbek)

- Delegacija v sestavi predsednice KS Brigite Rode in podpredsednika KS Marjana Sušnika obišče g. Janeza 
Rodeta in ga poskusi prepričati v prodajo

Rekonstrukcija ceste je interes KS in je verjetno trenutno največji interes KS.

2. MRLIŠKE VEŽICE

Mrlišče vežice so gotove in jih upravlja Komunala na Občini. Krajevna skupnost nima s tem nič, samo Brigita Rode 
bo pridobila ključ. Trenutno je preko parkirišča napet trak, da ne bi delavci pri sosednji hiši tam parkirali. Otvoritve 
ali prevzema ne bo, bo pa blagoslov. Potem, ko bo Brigita pridobila ključ, se bo dogovorila z gospodom župnikom, 
da bo enkrat po nedeljski maši blagoslovil nove mrliške vežice. 

3. SVEČE ZA UMRLE

Dogovorili smo se tudi, da bo pri vsakem pogrebu KS prispevala paket sveč s trakom KS in jih položila v vežice.

4. BANKINA PRI CERKVI

Pri cerkvi so naredili asfaltno bankino, ampak potreben je še zaključek z nasutjem peska. Najeli bomo izvajalca, ki 
bo to uredil. 

5. DONACIJA GASILCEM

Gasilcem se odobri donacija 300 € za prihajajočo veselico na Rovah.

6. KRAJEVNI PRAZNIK

25. junij je krajevni praznik in ga bomo obeležili s pohodom do turistične kmetije Čeh, tam bo tudi pogostitev 
(golaž) in ena pijača za vsakega udeleženca. Pohod bomo združili z dnevom državnosti in ga bomo zato izvedli na 
dan državnosti v četrtek, 25. junija, popoldan. 

V plakat moramo obvezno dodati zastavo in spomniti ljudi, da bomo obeležili dan državnosti.

7. DOPIS OBČINE

Občina je poslala vprašanje, ali so kakšne pritožbe na delovni čas gostinskih lokalov do 1. ure zjutraj. Nobene.

8. STARE NAVADE

Pogovarjali smo se o tem, ali bi zaslužnim ljudem na Rovah ob okroglih obletnicah dali darilo. To so počeli nekoč, 
ko je bilo ljudi manj, ko so se bolj poznali in ko so več naredili sami. Zdaj pa je ljudi veliko, ne poznamo se in skoraj 
ni skupnih aktivnosti, zato te stare navade žal ne bomo več ohranjali. 

9. OBVEŠČANJE KS S STRANI OBČINE

Preverili bomo, kako Občina obvešča KS o aktualnih zadevah, ki se tičejo KS.

Zapisal: Marko Limbek


