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ZAPISNIK 
5. redne seje sveta KS Rova, ki je bila v petek, 25. 9. 2015, ob 19. uri v prostorih KS Rova 

 

Prisotni: Brigita Rode, predsednica, Marinka Kosmatin, Marjan Sušnik, Marko Limbek 

Odsotni: Simona Kočar, Teodor Stupica, Emil Rems 

 

Predsednica pozdravi navzoče in predlaga naslednji dnevni red: 

1. OPN 

2. Pritožbe, vprašanja krajanov 

3. Razno 

 

Ad. 1. Predsednica seznani svet s sprejetim odlokom občinskega sveta Občine Domžale: 

»Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale v prvi obravnavi in ga 

posreduje v 30 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo. Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine 

Domžale se skupaj z okoljskim poročilom javno razgrne v prostorih Občine Domžale, Oddelek za urejanje prostora, Savska 2, 

Domžale in v prostorih vseh Krajevnih skupnosti Občine Domžale. Javna razgrnitev bo potekala 30 dni, s pričetkom deseti dan 

po objavi sklepa v Uradnem vestniku Občine Domžale. Javna obravnava bo v Veliki dvorani Domžalskega doma, Ljubljanska 58, v 

sredo dne 21. oktobra 2015 ob 17. uri, vodil jo bo pristojni oddelek Občinske uprave. V času javne razgrnitve bo možno 

predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale vpisati v knjigo 

pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali jih posredovati pisno na naslov Občina Domžale, Oddelek za urejanje prostora, 

Ljubljanska 69, 1230 Domžale. V času javne razgrnitve OPN bo ogled gradiva mogoč na Oddelku za urejanje prostora, Savska 2, 

Domžale, na sedežih vseh Krajevnih skupnosti Občine Domžale ter na občinski spletni strani www.domzale.si.« 

Javno naznanilo je obešeno na oglasni deski KS, gradivo pa je možno na ogled po predhodnem dogovoru s 

predsednico KS (kontaktna številka na obvestilu), na Oddelku za urejanje prostora ali na spletni strani Občine Domžale. 

Marko Limbek predstavi del dopolnjenega osnutka OPN, ki zadeva naselje Rova-jug. Svet sklene, da se predsednica 

obrne na predstavnike Civilne pobude za zavarovanje Češeniških gmajn. Po posvetovanju z njimi KS posreduje pripombe na 

Oddelek za urejanje prostora. Marko Limbek se v zvezi s tem obrne na Janeza Limbeka. 

 

Ad. 2. Prejeli smo opozorilo glede prekopane ceste pri novogradnji na cesti k cerkvi. Zaradi obilnega deževja v zadnjem času je 

ta del ceste težko prevozen. Še drugo opozorilo se nanaša na cesto pri igrišču na lokaciji nekdanje šole. Ob vsakokratnih 

obilnejših padavinah se s tega dela na glavno cesto (Cesta k cerkvi), izpira veliko materiala (pesek, kamenje). Predsednica se 

obrne na pristojne za ureditev zadeve. 

 

Ad. 3. Že pred časom smo pisali na Občino za postavitev cestnega ogledala na izvozu z dvorišča Gostilne Pirc (nevaren odsek). 

Našo prošnjo so zavrnili, zato bo KS financirala postavitev ogledala. Predsednica se pozanima za finančni okvir in možnost 

postavitve. 

 

Seja se je končala ob 21. uri. 

 

Predsednica sveta KS Rova 

Brigita RODE 

 

Zapisala: 

Veronika Golob 

http://www.domzale.si./
http://civilna-pobuda-rova.blogspot.si/

