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ZAPISNIK 
3. redne seje sveta KS Rova, ki je bila v torek, 17.3.2015, ob 19. uri v prostorih KS Rova 

 

Prisotni: Brigita Rode, predsednica, Marinka Kosmatin, Simona Kočar, Emil Rems, Marjan Sušnik, Teodor Stupica, Marko 

Limbek 

 

Predsednica pozdravi navzoče in predlaga naslednji dnevni red: 

1. Čistilna akcija 2015 

2. Pregled pošte 

3. Anketa 

4. Razno 

 

Ad. 1. Predsednica predstavi potek čistilne akcije, ki bo v soboto, 28. 3. 2015, s pričetkom ob 9. uri. Organizacija bo potekala 

kot v preteklih letih: vrečke in rokavice se prevzame na JKP Prodnik, malica za vse udeležence pa v Trgovini Sonček na Viru. 

Lokacije kontejnerjev (Rova, Žiče, Dolenje) in ostale podatke smo že sporočili pristojnim na Občino in JKP Prodnik. Krajane se 

obvesti po pošti (letaki) in na krajevnih oglasnih mestih. 

 

Ad. 2. Ga. Tatjana Čeh je na Svet KS Rova naslovila pismo »Stanje občinske ceste do turistične kmetije 'Pr' Čeh'«. Opozarja na 

»katastrofalno stanje ceste – cesta je po odjugi zmehčana, na cesti so velike luže, plundra, cesta je polna blata in ilovice, kljub 

občasnemu posredovanju in nanašanju peska s strani koncesionarja Občine Domžale – podjetje KPL.« Lastnica turistične 

kmetije navaja, da je zaradi obstoječega slabega stanja ceste izgubila »vse stranke«, kar jim »povzroča tudi veliko 

gospodarsko škodo.« Gospa predlaga »izdelavo protiprašne prevleke (z asfaltom), s katero bi dolgoročno rešili problematiko 

ceste do /…/ turistične kmetije, omogočili normalen dostop do kmetije in nemoteno izvajanje turistično-gospodarske 

dejavnosti.«. Pismu so priložene slike obstoječega stanja.  

Svet KS Rova se seznani s pismom in sprejme sklep, da se pismo skupaj z mnenjem Sveta pošlje pristojnim. Svet se strinja z 

mnenjem lastnice turistične kmetije, da je potrebno cesto dolgoročno sanirati.  

 

G. Dušan Zaman je na Svet KS Rova ustno naslovil prošnjo za ureditev optičnega omrežja do njihove stanovanjske hiše. 

Emil Rems se bo glede zadeve pozanimal na Telekomu Slovenije. Svet se bo prizadeval za ugodno rešitev prošnje. 

 

Ad. 3. Anketa, ki jo je pripravil Marko Limbek, se v kratkem pošlje na naslove vseh krajanov v KS, vendar je potrebno prej 

namestiti poštni nabiralnik za KS na gasilski dom. Brigita Rode se bo posvetovala s predstavnikom PGD Rova. V kolikor KS 

pridobi dovoljenje, se kupi nabiralnik in namesti na ustrezno mesto.  

 

  



Ad. 4. Marko Limbek predstavi delavnico »LAS v mojem kraju«, ki je potekala 5. 3. 2015 v občinski sejni sobi v Domžalah. 

Udeležencem so podrobneje predstavili pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, ki je eno izmed orodij Evropskega sklada 

za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalni 

razvoj v državah članicah vodijo t. i. »Lokalne akcijske skupine« (LAS), ki so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih 

institucij, gospodarstva ter civilne družbe in izhajajo iz lokalnega območja. Drugi sklop delavnic za ustanovitev LAS na širšem 

območju občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice bo predvidoma potekal v mesecih aprilu in maju. 

Marko Limbek vidi v omenjenem projektu nove priložnosti tudi za našo KS, tako da nas bo o poteku in aktivnostih na tem 

področju v prihodnje še obveščal. 

 

Seja se je končala ob 20.15 uri 

 

Predsednica sveta KS Rova 

Brigita RODE 

 

Zapisala: 

Veronika Pezdirc 

 

 

 
 


