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ZAPISNIK 
12. redne seje sveta KS Rova, ki je bila v petek, 28. 10. 2016, ob 20. uri v prostorih KS Rova 

(št. 5/2016) 
 

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

Lipovšek (predstavnik skupine krajanov) 

Odsotni: Marko Limbek, Emil Rems 

 
 

Predsednica pozdravi navzoče in predlaga naslednji dnevni red: 

1. REKONSTRUKCIJA CESTA – UMIRITEV PROMETA na križišču 

2. ROVŠČICA 

3. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2016 

4. FINANČNI NAČRT ZA LETI 2017 in 2018 

5. RAZNO 

 

Ad. 1. 

Predsednica seznani navzoče s povzetkom sestanka pri g. Iztoku Obrezi, ki sta se ga na pobudo KS udeležila s 

podpredsednikom. Tema sestanka je bilo novo križišče, ki naj bi bilo po rekonstrukciji varnejše in bi umirjalo promet na tem 

odseku ceste. G. Lipovšek s skupino krajanov namreč meni, da križišče, kljub rekonstrukciji, prometa ne umirja; opozori na 

naklon grbin križišča, ki naj ne bi bile v skladu s projektno dokumentacijo, vsekakor pa se ne zavzema za postavitev grbin oz. 

t.i. ležečih policajev, ampak za umiritev vhodnih hitrosti vozil iz vseh smeri v križišče. Nevarna so vključevanja vozil na 

prednostno cesto iz Kolovca, iz ulice Na klancu idr. Povzame tudi statistiko nesreč, ki so se zaradi prevelikih hitrosti zgodile na 

križišču ali celo končale v njihovi ograji. G. Obreza je na sestanku pojasnil, da je rekonstrukcija križišča potekala v skladu s 

projektom, da kakršnihkoli naknadnih del na cesti ne bo. Ponovno bodo opravili meritve hitrosti, jih primerjali s preteklimi 

meritvami in na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali (npr. preventivna radarska tabla »Vi vozite«). Morebitne alternativne 

rešitve grbinam lahko g. Lipovšek s skupino krajanov kljub vsemu predlaga in jih bo svet obravnaval na prihodnji redni seji. 

 

Ad. 2.  

Na sestanku pri g. Obrezi sta se predsednica in podpredsednik pozanimala tudi glede stanja Rovščice. Ponovno sta opozorila 

na cev za meteorno vodo pri črpališču, ki je bila napačno položena (pravokotno na strugo). Zadevo bo občina sanirala. Glede 

posegov neposredno v strugo Rovščice občina nima nobenih pooblastil. V zvezi s tem naj se KS obrne na ustrezne državne 

organe. 

 

Ad. 3 

Svet KS Rova se seznani s predlogom rebalansa finančnega načrta za leto 2016, ki ga je pripravilo računovodstvo KS na občini 

in sprejme sklep, da je rebalans v predloženi obliki potrjen.  

 

  



Ad 4. 

Svet KS Rova se seznani s predlogom finančnega načrta za leti 2017 in 2018. KS v posameznem letu planira 9.310.,32 EUR 

prihodkov (mesečne dotacije občine Domžale) in prav toliko odhodkov (krajevni praznik, delovanje KS, vzdrževanje krajevnih 

prostorov, vzdrževanje cest, dotacije društvom, miklavževanje). Primanjkljaja ne načrtujemo; finančni plan je uravnotežen. 

Svet KS Rova sprejme sklep, da je finančni plan za leti 2017 in 2018 potrjen. 

 

Ad 5. 

Predsednica predstavi pobudo, da bi v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale obnovili podlago sekancev pod 

igrali na igrišču (nasutje) in prestavili košarkaški koš z igrišča na otroško igrišče. Svet se s predlogom strinja. 

 

 

Seja se je končala ob 22h. 

 

 

Predsednica sveta KS Rova 

Brigita RODE 

 

 

Zapisala: 

Veronika Golob 


