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

Z A P I S N I K  
 

3.seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata, 

ki je bila dne 16.5. 2019 ob 18. uri 

v prostorih Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata. 

 

Prisotni člani Sveta KS : Roman LAZAR, Marko KRALJ, Metka MAYR,  Gregor HAFNER 

Opravičeno odsotni: Katja NEMEC, Janez Mivšek,  Jure Nemec 

 

Ostali prisotni: Marko BOLTA (NO KS), Marjan KOPAČ (NO KS), Jože Rožman (PGD Pšata Dragomelj), 
Matjaž Bergant 

Predsednik  Sveta KS, Roman LAZAR je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2.seje Sveta KS, ki je bila 13.3..2019 

2. Čistilna akcija 2019 - poročilo 

3. Poročilo Nadzornega odbora  KS Pšata – Dragomelj za leto 2018 

4. Otroško igrišče na Pšati 

5. Poplavno območje – predlog ukrepov 

6. Kulturna prireditev na Pšati 

7. Razno 

 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP: Sprejme se dnevni red v predlaganem besedilu.  

 

 



 

k točki 1/ 

Potrditev zapisnika 2.seje Sveta KS, ki je bila 13.3..2019. 

Brez razprave je bil sprejet:  

 

            SKLEP: Svet KS soglasno potrjuje se zapisnik Sveta KS z dne 13.3.2019 

k točki 2/ 

Predsednik sveta KS je predstavil potek letošnje čistilne akcije. V akciji, ki smo jo tudi letos organizirali v 
sodelovanju z PGD Pšata - Dragomelj je sodelovalo cca 80 krajanov iz naše KS, Bišč in Male Loke. Zaradi 
slabega vremena je bila manjša od pričakovanja. Otroci od 1-5 razreda OŠ pa so akcijo izvedli v naslednjem 
tednu. 

            SKLEP: Svet KS se je seznanil s poročilom o poteku čistilne akcije, ki je potekala v naši 
krajevni skupnosti 6.4.2019 

 

k točki 3/ 

Predsednik NO KS Dragomelj – Pšata Marko Bolta je predstavil poročilo nadzornega odbora o 
pregledu poslovanja KS v letu 2018 z zaključnim računom.  
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet naslednji  

 

            SKLEP: Svet KS potrjuje poročilo Nadzornega odbora KS Dragomelj – Pšata za leto 2018 

 

k točki 4/ 

Otroško igrišče na Pšati je v zelo slabem stanju. Rednemu vzdrževanju navkljub (košnja trave in 
urejanje igrišča brezplačno opravlja Marko Bolta) so igrala že dotrajana. Igrišče je v lasti krajevne 
skupnosti, ki pa žal ni zmožna financirati prenove. V prejšnjem mandatu je bila s strani Občine 
Domžale podana pobuda, ki je zaradi vsebine svet KS ni sprejel. Predsednik sveta KS je predlagal, 
da opravi dodatne razgovore na Občini in uskladi nesporazum. S prenosom zemljišča bi občina 
prevzela obveznost prenove, vzdrževanje in odgovornosti, vse to pa je za našo KS v tem trenutku 
preveliko breme. 
Pred dnevi pa je na svet KS prispel tudi dopis s strani družine iz Pšate, ki opozarja na slabo stanje 
igrišča. 
Po daljši razpravi so bili sprejeti 

 



SKLEPI:  

1. Predsednik sveta KS se pooblasti, da z  Oddelkom za okolje in prostor uredi  prenos zemljišča 
na Občino Domžale v vsebini, ki je v interesu KS in krajanov 

2. Prenos lastništva zemljišča na Občino Domžale je pogojeno s takojšnjo prenovo igral 

 

k točki 5/ 

Predsednik sveta KS je predstavil aktivnosti, ki so bile opravljene v času od zadnje seje. V 
jesenskem času se bo s strani Občine in Vodne skupnosti pristopilo k čiščenju kanala v 
Dragomlju (Srednjak) in razbremenilnikov na Pšati. V razpravo se je aktivno vključil Matjaž 
Bergant, ki je pripravljen tudi v bodoče sodelovati v zvezi s poplavljanjem. 

 

SKLEP: Svet KS se je seznanil z aktivnostmi, ki so bile opravljene v zvezi s poplavljanjem na našem 
območju.  

 

k točki 6/ 

Predsednik KS je predlagal, da tudi v letošnjem letu organiziramo kulturno prireditev. 
Prireditev »NaPšat' pr' Slovenc' » je bila lansko leto prvič organizirana v času pred gasilsko 
veselico na Pšati. Letos bi prireditev organitzirali v času pred praznikoma DAN DRŽAVNOSTI. 

Po daljši razpravi so bili sprejet 

          SKLEP:  

1. Predsednik sveta KS prevzame organizacijo prireditve v smislu vabil nastopajočim, 
oglaševanju, prijavi prireditve, uskladitve z gostiteljem Jankom Gostinčarjem in ostalih zadev, 
vezanih na prireditev 

 

K točki 7/ 

a) Krajan nam je v času uradnih ur posredoval fotografije objekta v Dragomlju, ki bi moral 
zaradi nadomestne gradnje biti porušen.Objekt je v neposredni bližini cestišča in zaradi 
slabega stanja ostrešja predstavlja nevarnost za udeležence v prometu, predvsem 
najmlajše,šolarje. 
Po razpravi je bil sprejet 

          SKLEP: Predsednik sveta KS  se zadolži in vzpostavi kontakt z lastnico objekta in opravi razgovor glede 
postopkov oziroma posledic, ki jih predstavlja objekt  



b) Družini Hafner in Čamernik sta na svet KS pisno naslovili prošnjo za redno vzdrževanje 
ceste št.1401, ki vodi do njihovega naslova (št. občinske ceste 1401). 

Po krajši razpravi je bil sprejet 

          SKLEP: Svet KS posreduje dopis krajanov s predstavitvijo problematike Oddelku za komunalne zadeve 
na Občini Domžale 

c) Tudi v letošnjem letu bodo v času šolskega pouka potekale akcije v cilju izboljšanja 
varnosti najmlajših v prometu. Tako spomladi kot jeseni bo potekala akcija PEŠBUS, v 
kateri z OŠ Dragomelj in PGD Pšata – Dragomelj poskrbimo za spremstvo najmlajših iz 
oddaljenih točk v naši KS. Prav tako pa prvi teden pouka poteka jutranje varovanje otrok 
pred šolo in na izpostavljenih mestih. 

          SKLEP: Svet KS podpira vse akcije, ki s preventivo vplivajo na izboljšanje prometne varnosti. Za vse 
sodelavce v projektu bomo ob zaključku organizirali srečanje zahvale za dragoceno pomoč. 

d) Na vstopu v Dragomelj imamo kozolec dobrodošlice v našem kraju. Tako kot vsako leto je 
potrebno urediti svetje. 

    SKLEP: V prvem lepšem vremenu poskrbimo za nasaditev lončnic. 

e) Matjaž Bergant je opozoril na napačno umestitev prometnih znakov. Z novo omejitvijo 
na Pšati 40 km/uro je iz smeri Bišč nastala zmeda, saj sta znaka 40 in 30 km/uro v 
neposredni bližini. 
Po krajši razpravi je bil sprejet 

    SKLEP: Janez Mivšek se zadolži, da problem reši z Oddelkom za komunalne zadeve na Občini 
Domžale 

 

Seja je bila zaključena ob 19,30 uri. 

 

 

                                                                                                       Zapisala: 

                                                                                                       Metka Mayr, tajnica sveta KS 



POROČILO O ČISTILNI AKCIJI 2019  V KS DRAGOMELJ – PŠATA 
Dragomelj, april 2019 

Tudi letos se je naša Krajevna skupnost pridružila osrednji Občinski čistilni akciji, ki je potekala dne 
6.4.2019 od 9. – 12. ure. 

Po sklepu sveta KS je bil 30.3.2019 opravljen sestanek s koordinatorji posameznih področij (vasi), OŠ 
Dragomelj in PGD Pšata – Dragomelj. K sodelovanju smo povabili, tako kot prejšnja leta tudi krajane Male 
Loke in Bišč. Šentpavel se je letos pridružil KS Simona Jenka. Opravljen je bil razgovor z krajanom s katerim 
je bilo zaključeno, da je kraj interesno preveč razdeljen in temu sledi najboljša rešitev, da se krajani 
pridružijo matični Krajevni skupnosti. 

Krajani so na dogodek bili povabljeni preko plakatov, ki so jih izdelali učenci OŠ Dragomelj in letakov, 
katere smo po posameznih vaseh raznosili člani sveta KS in koordinatorji.P 

Občina je financirala prehrano , vrečke za smeti in rokavice. Komunalno podjetje PRODNIK je dostavilo 
največji kontejner,  katerega so poleg pobranih odpadkov napolnili še krajani. 

Prevoz smeti iz zbirnih mest do kontejnerja so opravili krajani s traktorji. 

Udeležba je po oceni bila skromnejša (cca 80 udeležencev), saj vreme akciji ni bilo preveč naklonjeno. Tako 
so se učenci OŠ akciji pridružili šele v naslednjem tednu. Žal nam ni uspelo prebarvati avtobusne postaje, 
saj je bilo mnenje pleskarjev, da jo očistimo (star omet), barvanje pa opravimo kasneje, ob lepšem 
vremenu. 

Na Pšati je bila na otroškem igrišču obrezana živa meja, kar predstavlja večjo preglednost za vse 
udeležence v prometu. 

Zaključek akcije je bil ob 12.00 pri Gasilskem domu, s pogostitvijo udeležencev. 

Odziv na čistilno akcijo je bil objavljen v domzalec.si 
http://domzalec.si/na-psati-na-kraju-zlocina-poleg-odpadkov-pustil-tudi-svoj-podpis/ 

 

Finančno poročilo: 

- Izdelava letaka (oblikovanje Lazar Gregor) – brezplačno 
- Plakati (izdelava učenci OŠ Dragomelj) - brezplačno 
- Distribucija  letakov - brezplačno 
- Kopiranje JOC Copy  107.47 
- Pijača, krožniki, pribor.. (Tuš) 332.74 
- Barva in pribor za avtobusno postajo 139.74 
- Gostinske storitve (Janko Gostinčar s.p.) 43.80   

SKUPAJ  683.75 EUR 

Priloga:  - poročilo o čistilni akciji v OŠ Dragomelj 

Poročilo pripravil:  Roman LAZAR 

http://domzalec.si/na-psati-na-kraju-zlocina-poleg-odpadkov-pustil-tudi-svoj-podpis/


Čistilna akcija 

Tudi letos se je OŠ Dragomelj odločila, da sodeluje v čistilni akciji, ki jo je pripravila Občina Domžale v 
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. S pomočjo plakatov in letakov, ki so jih pomagali izdelati 
učenci, smo povabili krajane in krajanke naj se nam pridružijo pri akciji. Zbirna mesta so bila, v 
Dragomlju pri OŠ Dragomelj, na Mali Loki pri ekološkem otoku, na Biščah pri transformatorju, ter na 
Pšati pri gasilnem domu . 

Čistili naj bi v petek 5.4.2019, vendar nam je vreme malo ponagajalo, zato smo akcijo premaknili  in 
okolico šole očistili v tednu od 15.4. do 19.4.2019. Učenci od 1. do 5. razreda so bili razporejeni na 
različne lokacije v okolici šole. Seveda smo najprej poskrbeli za varnost, zato so najmlajši čistili 
otroška igrišča. Malo starejši pa so se podali v okolico šole in sam kraj Dragomelj. Ker je v soboto 
6.4.2019, potekala akcija v krajevni skupnosti Dragomelj-Pšata, smo bili prepričani, da odpadkov 
skoraj ne bo. Izkazalo se je, da so ceste in poti po Dragomlju očiščene (zato smo bili veseli), na 
travniku in gozdičku za šolo, pa smo našli kar nekaj odpadkov. 

Vsi učenci so bili zadovoljni, da so lahko sodelovali pri čistilni akciji, saj se dobro zavedajo, kako 
pomembno je, da je okolica v kateri bivamo čista. Z ekološkimi vsebinami pa za ta mesec še nismo 
zaključili, saj praznujemo dan Zemlje in pripravljamo zbiralno akcijo starega papirja. 

Gabrijela Visenjak 





KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ PŠATA 
Pšata 28 a, 1262 DOL pri Ljubljani 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor za 2018 

Datum :  27. 2. 2019 

KS Dragomelj Pšata  
Svet KS 
Roman LAZAR, predsednik Sveta KS 

Zadeva : POROČILO 

1. Predmet nadzornega pregleda : Poslovanje Krajevne skupnosti Dragomelj Pšata v letu
2018

2. Odgovorni osebi :
1. Janez MIVŠEK, bivši predsednik Sveta KS
2. Roman LAZAR, sedanji predsednik Sveta KS

3. Pregled izvedel nadzorni odbor v sestavi :
3. Marko BOLTA
4. Drago HAFNER
5. Marjan KOPAČ

4. Čas in kraj nadzora : 27. 2. 2019, med 18:00 in 21:00 uro na Pšati.

5. Pregledana dokumentacija :
1. Zapisniki sej Sveta KS v letu 2018.
2. Izpiski UJP za leto 2018.
3. Finančna dokumentacija, ki je osnova za izplačila.
4. Realizacija finančnega plana KS Dragomelj Pšata do 31. 12. 2018.
5. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, (Uradni list

RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) (v nadaljevanju : ZIPRS1819), predvsem 32.
člen.

6. Ugotovitve :

1. Aktivnosti Sveta KS so evidentirane v zapisnikih sej Sveta KS, ki so objavljeni tudi na
spletni strani Občine Domžale :
http://www.ks-domzale.si/s11a269/arhiv/zapisniki-in-sklepi-ks-2018.html tako kot je
to predvideno. V koledarskem letu 2018 je imel Svet KS štiri redne seje. Sama vsebina
zapisnikov bi lahko bila bolj razdelana.

2. Finančna originalna dokumentacija je bila kvartalno posredovana Računovodstvu za
KS (finančnemu knjigovodstvu) pri Občini Domžale. Kopije izpiskov so iz aplikacije
UJPnet tudi v fasciklu pri KS. Prav tako so v fasciklu kronološko urejeni vsi računi in
naročilnice.

3. Za vse izdatke obstajajo ustrezni računi ali oz. najemna pogodba, ki so podlaga za
izplačila. Kar se tiče pomanjkljivega evidentiranja prejema računov in predčasnih
plačil, ki jih je ugotovil nadzorni odbor Občine Domžale za leto 2015, smo preverili

priloga k točki 3



KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ PŠATA 
Pšata 28 a, 1262 DOL pri Ljubljani 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor za 2018 

nekaj računov na preskok. Pri nekaterih računih družbe Gradjan, d.o.o., smo ugotovili, 
da je bilo plačilo realizirano pred 30 + 1. dnevom od prejema računov. Kritje za 
predčasna plačila naj bi bil 8. odstavek 32. člena ZIPRS201718. Ta navaja možnost 
krajših plačilnih rokov za primere, če se doseže nižjo pogodbeno ceno. 

4. Naročilnice so večinoma izdane pravočasno, torej pred nakupom blaga ali opravljeno
storitvijo, vključno z limitiranim zneskom za naročeno zadevo. Vsi prejeti računi so
ustrezno evidentirani, vključno z datumom prejema. Vsi računi imajo povezavo z
naročilnico. Za enega od računov družbe Gradjan, d.o.o., v znesku 567,91 evra je bila
naročilnica izdana post festum, kar je nepravilno.

5. Podatki o finančnem poslovanju KS Dragomelj Pšata v letu 2018 :

Ekonomska kategorija Načrt Realizacija Indeks 
Prihodki 
Odhodki 

9.010,21 € 
9.010,21 € 

8.967,96 € 
16.469,75 € 

99,53 
182,79 

Presežek odhodkov nad prihodki - 7.502,79 € 

Krajevna skupnost je za leto 2018 načrtovala uravnotežene prihodke in izdatke, brez 
proračunskega primanjkljaja oz. presežka, dejansko pa je realizirala * 7.502,79 € več 
odhodkov kot prihodkov. 

6. Blagajne oz. gotovinskega poslovanja KS ni imela. Izplačevanja oz. povračil stroškov
v gotovini, ni bilo.

7. Zaključna ocena in mnenje :
1. Dokumentacija pri KS je vzorno vodena.
2. Izdaja naročilnic je bila večinoma ustrezna, razen zadeve omenjene zgoraj.
3. Finančno poslovanje je usklajeno z ZIPRS1819.

8. Priporočila :
1. Glede na ugotovljeno stanje predlagamo pravočasno izdajo naročilnic v celoti.
2. Opis naročenih storitev naj bo bolj preciziran. Podobno velja za opis opravljenih

storitev na računih.

Marko BOLTA 

Drago HAFNER 

Marjan KOPAČ 



priloga k točki 7a





KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ - PŠATA 
Svet krajevne skupnosti 
Pšata 28 a 
1262 Dol pri Ljubljani 
ID za DDV: Sl78375827 

E-mail: ks._g_ragomeli.psata@gmail.com 
GSM (predsednik): 041 624 442 

Številka: 016/2019 

Datum: 28.05.2019 

Občina Domžale 
Oddelek za komunalne zadeve 
Savska cesta 2 
1230 DOMŽALE 

Zadeva: Vzdrževanje dovozne poti, Pšata 

Spoštovani, 

S strani krajanov Hafner Dragomir in Čamernik Mateja smo prejeli dopis vezan na vzdrževanje dovozne 
poti, k.o.Pšata, p.št. 1401. 
Vezano na vsebino dopisa je navedeno, da je to občinska pot (cesta). 

Prosimo za ustrezen ukrep oziroma odgovor glede problematike vzdrževanja. 

Lep pozdrav. 

Predsednik KS Dragomelj - Pšata 

, 

priloga k točki 7b
















