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ZAPISNIK
izrednega sestanka
članov sveta KS Rova, predstavnikov PGD Rova in prizadetih krajanov v poplavah
dne 13. 11. 2014 ob 20. uri v prostorih PGD Rova
Prisotni: Brigita Rode, predsednica, Simona Kočar, Marko Limbek, Marjan Matej Sušnik, Teodor Stupica, člani KS Rova
prizadeti krajani v poplavah,
Andrej Pavlič, Miha Uršič, predstavnika PGD Rova
Odsotna: Marinka Kosmatin, Emil Rems, člana KS Rova

Predsednica KS Brigita Rode pozdravi navzoče in na kratko opiše razmere na terenu med in po poplavah v preteklem tednu.
Nato se zahvali za pomoč predstavnikom PGD Rova in preda besedo Andreju Pavliču.

Andrej Pavlič, predstavnik PGD Rova na kratko opiše razmere in intervencijo, ki so jo opravili gasilci na terenu. Predlaga
ureditev obrambnega nasipa na zemljišču Selišnik, da bi ob morebitnih prihodnjih poplavah voda ostala v strugi. Dodatna
rešitev bi bil tudi kanal oz. odtok na Rovski cesti med hišami, kjer so pred vodo ponovno reševali objekte krajanov Cerar,
Rode, Vollmajer in Novak. Kanal je delno že skopan (ureditev naj sofinancira občina) med hišama Cerar in Novak, saj so le na
ta način dosegli, da je voda odtekla južno na travnik. Na cesti je bilo namreč 35 cm vode.

Darja Cerar se sicer strinja s predlogi, vendar meni, da za muldo na svoji parceli nima prostora.
Rozka Novak se ne strinja s predlogom za muldo na njenem zemljišču, dovoli pa polaganje cevi tam, kjer je ostalo prekopano
po poplavah.
Janez Rode se strinja s predlogom za ureditev struge in dodatnimi odtočnimi kanali.
Lojze Kočevar se strinja s predlogom za nasip, ne strinja pa se z dodatnimi ukrepi; predlaga cev pod cesto, ki bi odvajala
odvečno vodo na travniku (Selišnik).
Andrej Pavlič ugovarja predlogu g. Kočevarja, saj meni, da polaganje cevi pod cesto ni možno zaradi inštalacij in tudi sicer bi
bil pretok premajhen.
Marko Limbek, član sveta KS, pove, da si je pred časom ogledal razmere na terenu z g. Selišnikom in g. A. Osolinom. Ogledali
so si močvirnato področje pod cerkvijo in predlagajo, da se na omenjenem predelu uredi odvodnjavanje v Rovščico.
Uroš Lipovšek predlaga ureditev nasipa na zemljišču Selišnik. Z g. Selišnikom se je že pogovarjal in pridobil ustno dovoljenje za
morebitna dela na njegovem zemljišču.

Sklepi:
- Podpredsednik KS Marjan Sušnik se obrne na odgovorne na občini Domžale, jih obvesti o predlogih s sestanka in pridobi
njihovo mnenje
- Uroš Lipovšek pridobi mnenje strokovnjakov
- Po zbranih predlogih in strokovnih mnenjih se organizira delovna skupina, določi finančni okvir in potek dela

Predsednica sveta KS Rova
Brigita RODE

Zapisala: Veronika Pezdirc

