
KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA 
Svet krajevne skupnosti 
Pšata 28 a 
1262 Dol pri Ljubljani 
 

Z A P I S N I K  
 

2.  seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata, 

ki je bila dne 13. 03. 2019 ob 18. uri  

v prostorih Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata. 

 

Prisotni člani sveta KS: Roman LAZAR, Marko KRALJ, Metka MAYR, Katja NEMEC, Janez MIVŠEK, Gregor 
HAFNER, Jure NEMEC 

Ostali prisotni – vabljeni; Marko BOLTA (NO KS), Marjan KOPAČ (NO KS), Jože ROŽMAN (PGD Pšata – 
Dragomelj) 

Po pozdravnem nagovoru je predsednik sveta KS, Roman LAZAR predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 15.01.2019 

2. Čistilna akcija 2019 

3. Potrditev pogodbe o najemu prostorov s PGD Pšata – Dragomelj 

4. Spletna stran Dragomelj – Pšata 

5. Pločnik ob glavni cesti (obvozni) v Dragomlju 

6. Poplavno območje – ukrepi 

7. Razno 

Soglasno je bil sprejet naslednji: 

SKLEP: Sprejme se dnevni red v predlaganem besedilu.  

K točki 1/ 

Sprejem zapisnika seje sveta KS Dragomelj - Pšata z dne 15.01.2019. 
Zapisnik konstitutivne seje so člani sveta KS prejeli skupaj z vabilom.  

Brez razprave je bil sprejet:  

SKLEP:  Svet KS potrjuje Zapisnik 1. seje Sveta KS Dragomelj Pšata z dne 15.01.2018. 

 



K točki 2/ 

V razpravi so se člani sveta KS seznanili z aktivnostmi vezanimi na čistilne akcije v prejšnjih letih. Za 
nemoteno izvedbo čistilne akcije se organizira sestanek koordinatorjev na katerem se dogovorijo detajli 
organizacije. S strani Občine je potrebno urediti detajle glede prehrane udeležencev, vreč za smeti in 
zaščitne opreme in naročiti ustrezno število kontejnerjev. Krajani bodo v zadnjem tednu obveščeni preko 
letakov, ki jih bodo prejela vsa gospodinjstva v naši krajevni skupnosti in vaseh, ki se pridružijo letošnji 
čistilni akciji. 

 
SKLEP:   Svet KS Dragomelj – Pšata potrjuje organizacijo letošnje čistilne akcije, ki bo v sklopu 
občinske koordinacije potekala v soboto, dne 6.4. 2019. Sestanek s koordinatorji iz posameznih vasi 
(povabiti tudi predstavnike Bišč, Male Loke in Šentpavla) ter organizacij in društev iz naše KS bo v 
sredo 20.3.2019. 

 

 

K točki 3/ 

Predsednik Sveta KS je predstavil vsebino pogodbe o najemu prostorov, ki jih ima v uporabi Krajevna 
skupnost Dragomelj – Pšata. 

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP: Svet KS se je seznanil z vsebino najemne pogodbe med najemojemalcem, KS Dragomelj 
– Pšata in najemodajalcem, PGD Pšata -Dragomelj. Pogodba velja od 01.04.2019 

 

K točki 4/ 

Predsednik sveta KS je predstavil predlog spletne strani naše, ki bi predstavljala delo krajevne skupnosti, 
ter organizacij in društev , ki delujejo v našem okolišu.  Izdelava spletne strani in njeno urejanje ne more 
biti v upravljanju ene osebe, zato je k projektu potrebno pridobiti več sodelavcev. Predstavljena je bila 
predloga, katera predstavlja široko paleto opcij, ki bi zadovoljevale zahtevam predstavitve in aktivnosti ter 
dejavnosti naših krajanov. 

SKLEP: Svet KS potrjuje predlog predsednika Sveta, da opravi vse postopke za izdelavo spletne 
strani , ki bo predstavljala delo naše KS in organizacij ter dogodke v našem kraju. 

 

K točki 5/ 

Predsednik sveta KS je predstavil situacijo vezano na izgradnji pločnika ob obvoznici v Dragomlju. 
Dokumentacija je pripravljena, tako, da se bo v letošnjem letu zgradil pločnik, ki bo potekal oziroma se 
nadaljeval od Grada (pri šoli) do prehoda za pešce na severnem delu obvoznice. 
Zaradi novih stanovanjskih enot, ki  so zgrajene na drugi strani pločnika oziroma ceste je občinska uprava 



pristopila k izdelavi projektne dokumentacije . S tem bodo ob izgradnji zadovoljene vse zahteve varnih poti 
tudi na drugi strani obvoznice (smer Domžale-Šentjakob). 

SKLEP: Svet KS je sprejel informacijo o poteku izgradnje pločnika na obvoznici v Dragomlju 

 

K točki 6/ 

Predsednik sveta KS in svetnik Janez MIVŠEK sta predstavila aktivnosti glede problematike poplavnega 
območja v naši krajevni skupnosti.  

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP:  Svet KS se je seznanil z zaključki sestankov z Oddelkom za investicije (Iztok Obreza, Janez 
Bizjak) in rečnim nadzornikom (Matjaž Zajc, Hidrotehnik). Roman LAZAR in Janez MIVŠEK pripravita 
predlog vizije Krajevne skupnosti za ukrepe vezane na rešitev poplavnega območja v naši Krajevni 
skupnosti, ki jih predstavita svetnikom KS. 

 

K točki 7/ 

 

Pod točko razno ni bilo pripomb in predlogov. 

Predsednik sveta KS se je vsem zahvalil za udeležbo in sodelovanje na seji. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 

 

                                                                       

                     Zapisala: 

                                                                                                     Metka MAYR, tajnica sveta KS 

 

 

 


