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

Z A P I S N I K 

7.seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata,

ki je bila dne 26.9.2019 ob 19. uri  

v prostorih Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata. 

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

Ostali prisotni: Kristina HAFNER, svetnica Občinskega sveta Domžale; Renata MOČNIK 

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

1. Potrditev zapisnikov

6. seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 16.5.2019

korespondenčne seje z dne 27.6.2019

korespondenčne seje z dne 30.8.2019

seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 10.09.2019

2. Prometna varnost – dopis krajana

3. Otroško igrišče na Pšati

4. Poplavno območje Pšate in delovna akcija Novi Dragomelj

5. Problematika pogostih (daljših) izpadov električne energije na Pšati

6. Kulturna prireditev »Na Pšat pr' Slovenc« - poročilo

7. Avtobusna postaja Dragomelj – delovna akcija pleskanje – poročilo

8. Izlet krajanov in gasilcev

9. Razno



Predsednik Sveta KS je predstavil dnevni red in predlagal  dodatno točko (zap.št.10): 

Finančni načrt KS Dragomelj-Pšata za obdobje 2020-2021. 

Brez razprave je bil sprejet:  

SKLEP: Svet KS soglasno potrdi dnevni red z dopolnitvijo. 

k točki 1/ 

Predsednik Sveta KS je predstavil  zapisnik 6.seje in dva zapisnika korespondenčnih sej, ter zapisnik izredne 
seje. 

Brez razprave je bil sprejet: 

SKLEP: 

Potrdijo se: zapisnik 6. seje z dne 16.5.2019 , zapisnika korespondenčne seje z dne 27.6.2019 in 
korespondenčne seje z dne 30.8.2019, ter zapisnik  izredne seje z dne 10.9.2019  

k točki 2/ 

S strani krajana iz Dragomlje smo prejeli elektronsko pošto o problematiki prometne varnosti po glavni 
cesti skozi Dragomelj. Predsednik sveta KS je predstavil dosedanje aktivnosti, ki so bile opravljene glede 
prometne varnosti na tej relaciji; predlog k participativnem proračunu – izgradnja pločnika od priključka 
za Dragomelj (severni del), do zožanja ceste pri Podgoršku.  Na tem delu je izgradnja pločnika vsekakor že 
sedaj smiselna, saj je zemljišče v lasti Občine Domžale. Problem ceste skozi staro jedro je vsekakor pereč 
problem in naša naloga je, da vključimo vse interesne skupnosti, da se zagotovi varna pot, ki v tem 
trenutku najbolj ogroža najmlajše, ki so na tem delu šolske poti najbolj izpostavljeni. 

Renata MOČNIK je opozorila na  hitrost ( 30 km) skozi naselje, ki jo prometni udeleženci ne upoštevajo in 
predlaga rešitev izgradnje ležečih policajev.  

Po daljši razpravi so bili sprejeti : 

SKLEP: 

Predsednik sveta KS pripravi in posreduje dopis krajanu z vsebino, stališči in aktivnostmi glede 
problemov varnosti v prometu v naši KS 

SKLEP: 

Na sestanek sveta KS se povabi predstavnika Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v 
Občini Domžale. Cilj vabila je uskladitev stališč in vizija varnosti v prometu v naši KS. 



k točki 3/ 

Predsednik sveta KS je podal informacijo o aktivnostih glede izgradnje otroškega igrišča na Pšati. 
Zemljišče (Parc.št. 729, k.o.2653) je bilo z notarsko pogodbo preneseno v lastništvo Občine Domžale. 
Oddelek za investicije na Občini Domžale je že pričel s prenovo, tako da bodo dela končana že v mesecu 
oktobru. 

Brez razprave je bil sprejet: 

SKLEP: 

Svet KS je seznanjen z aktivnostmi vezanih na prenos lastništva in izgradnjo otroškega igrišča na 
Pšati. 

k točki 4/ 

Predsednik KS se je sestal z odgovorno osebo na Občini Domžale, ki skrbi za koordinacijo del na 
vodotokih in poplavnih območjih. Dogovor čiščenja kanalov Srednjak in Stobovšek v Dragomlju bo 
realiziran šele po sprejetju občinskega proračuna. Razbremenilnik na Pšati med Bergantom in Zajcem je 
bil v očiščen v mesecu septembru. Drugi razbremenilnik na Pšati (za Rojcem) pa je v domeni Vodne 
skupnosti. Predsednik KS je predlagal, da del kanala v Dragomlju očistimo krajani sami s sodelovanjem 
PGD Pšata – Dragomelj.  

Po daljši razpravi je bil sprejet: 

SKLEP: 

Svet KS je sprejel informacijo o aktivnostih vezanih na čiščenje vodotokov in razbremenilnikov v 
naši KS. 

Čiščenje kanala v Novem Dragomlju se opravi konec meseca oktobra. Izvede jo PGD Pšata – 
Dragomelj, k čiščenju pa se povabi tudi krajane iz novega Dragomlja. 

Za vse udeležence in prostovoljce pa se po končani akciji pripravi družabno srečanje. 

k točki 5/ 

Ob vsakem neurju oziroma grmenju prihaja do izpadov (tudi daljših)  električne energije na območju 
Pšate. Predsednik sveta KS se je sestal s predstavnikom Elektro Ljubljana – okolica in posredoval dopis. S 
strani odgovorne osebe smo prejeli odgovor ( priloga).  
Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP: 

Svet KS bo nadaljeval aktivnosti glede rešitve izpadov električne energije na Pšati. Preuči se 
možnost izvedbe podzemne električne napeljave v naselju Pšata. Zato se določi odbor v sestavi: Marko 
KRALJ,  Metka MAYR,  Peter MIHELIČ. 



k točki 6/ 

Predsednik sveta KS je podal poročilo o izvedbi kulturne prireditve na Pšati. 
Brez razprave je bil sprejet: 

SKLEP: 

Svet KS je sprejel informacijo o izvedbi Kulturne prireditve »Na Pšat' pr' Slovenc«. 

k točki 7/ 

Predsednik sveta KS je podal informacijo o  pleskanju avtobusne postaje v Dragomlju. Glede na vremenske 
razmere, slabo stanje fasade in usklajevanje časa prostovoljcev, je bila akcija izvedena pred novim šolskim 
letom. Poleg fasade so bile prebarvane tudi klopi in zamenjane table z oznako kraja Dragomelj. 

Brez razprave je bil sprejet 

SKLEP: 

Svet KS je sprejel informacijo o izvedbi pleskanja avtobusne postaje v Dragomlju. 

k točki 8/ 

Vsako leto Krajevna skupnost skupaj z gasilci v mesecu oktobru organizira izlet krajanov. V letošnjem letu 
se izlet organizira drugo soboto v oktobru, z obiskom Slovenskih Konjic z okolico (grad Štatenberg, Vinska 
klet Zlati grič, ekološka kmetija, mestno jedro Slovenskih Konjic, kmečki turizem). 

Brez razprave je bil sprejet 

SKLEP: 

Izlet krajanov bomo letos organizirali v soboto, 12.10.2019. KS poravna stroške avtobusnega prevoza. 

k točki 9/ 

Vaščani so nas opozorili na slabo stanje lipe pri kapelici, ki stoji ob cesti proti Šentjakobu. Za mnenje o 
sanaciji smo zaprosili predstavnika Arboretum Volčji potok, ki si je ogledal stanje. Glede na slabo stanje je 
odstranitev vejevja nesmiselna, saj bi bilo potrebno v letu ali dveh lipo podreti.  
Po krajši razpravi je bil sprejet 

SKLEP: 

Pridobijo se ponudbe za podiranje lipe, ki stoji pri kapelici ob cesti proti Šentjakobu. Lipa se suši in ogroža 
okolico. 



Marko Kralj je predlagal, da se novoletno voščilo krajanom objavi v občinskem časopisu. 

SKLEP: 

Novoletno voščilo krajanom se objavi v  občinskem glasilu SLAMNIK, ki bo izšel meseca decembra. 

Župan občine Domžale je povabil na srečanje vsa vodstva krajevnih skupnosti v Občini Domžale. Sestanka 
sta se udeležila predsednik in podpredsednik naše KS. Koordinator za področja krajevnih skupnosti je 
podžupan Tomaž Deželak. 

SKLEP: 

Podpre se srečanje predsednikov krajevnih skupnosti v Občini Domžale, katerega se  udeleži predsednik 
naše KS. 

Predsednik Sveta KS je podal predlog terminov rednih sej sveta KS do konca letošnjega leta. 
Svet KS je soglasno sprejel 

SKLEP: 

Do konca tega leta bosta sestanka sveta KS: 

17.10.2019 in 14.11.2019 ob 19.uri 

Kot vsako leto bomo tudi letos v mesecu oktobru in novembru z OŠ Dragomelj organizirali akcijo PEŠBUS, v 
kateri se izvaja organizirano spremstvo najmlajših šolarjev na pot v šolo in s tem vzpodbuja spoznavanje 
poti, varno vključevanje v promet, ter pravila vedenja udeležencev / pešcev v cestnem prometu. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Svet KS potrdi predlog OŠ Dragomelj, da skupaj s krajani, prostovoljci, pristopimo k akciji PEŠBUS, ki bo 
potekala v mesecih oktober in november 2019. Za vse udeležence se po zaključku aktivnosti pripravi 
družabno srečanje. 

Jure Nemec je seznanil  svet KS, da je bilo ostrešje na objektu v Dragomlju, katero je ogrožalo mimoidoče, 
s strani lastnika že sanirano. 

Na Oddelek za komunalne zadeve je na opozorilo krajanov bil posredovan dopis (21/2019 – 27.8.2019) s 
predlogom sanacije jaška na pločniku na odseku med Dragomljem (Dars) in Pšato, ter odstranitev 
posušenega vejevja na drevesih na isti relaciji. 



k dodatni točki 10/ 

Predsednik sveta KS je predlagal finančni načrt KS Dragomelj-Pšata za obdobje 2020-2021. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Svet KS potrdi Finančni načrt KS Dragomelj -  Pšata za leto 2020-2021. 

Seja je bila zaključena ob 20.uri 

Zapisala: Metka Mayr         



Spoštovani 

Po nekaj letih me spet zanima, če se v naselju Dragomelj načrtuje karkoli konkretnega za povečanje 

prometne varnosti, predvsem pešcev, še posebej šoloobveznih otrok, pa tudi kolesarjev. Še posebej me 

zanima to za "zgornji del" Dragomlja (severno od največje ožine na lokalni cesti), kjer niti ni možna 

uporaba kakšnih alternativnih poti. Po tej cesti hodijo v šolo otroci, uporabljajo jo kolsrarji, pogosto 

videvam tudi mamice z vozički, mimo pa hrumijo avtobusi Arrive in LPP, zjutraj ob zastojih jo uporabljajo 

dnevni delovni migranti za izogib kolonam na regionalni cesti in za povezavo z naseljem Pšato in 

navezavo na priključek na avtocesto. Cesta je povsem neprimerna za takšen promet in je brez kakršne 

koli varnosti za pešce. 

V prilogi vam dodajam Občinski prostorski načrt občine Domžale, kjer na straneh 58 in 59 zelo ustrezno 

obravnava to problematiko in podaja nekaj zelo konkretnih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k ureditvi 

tega problema. Zanima me ali je od tega, kar je tam navedeno, v prihodnosti dejansko kaj tudi  v planu za 

izvedbo. 

Lep pozdrav 

Boštjan Zorec 

Dragomelj 

Prejeto na elektronski naslov KS; 5.6.2019 

Sklic;  Občinski prostorski načrt avgust 2015 
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KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA 
Svet krajevne skupnosti 
Pšata 28 a 
1262 Dol pri Ljubljani 
ID za DDV: SI78375827 

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

Številka: 023/2019 

Datum: 23.10.2019 

Boštjan ZOREC 
DRAGOMELJ 

Zadeva:  PROMETNA VARNOST V DRAGOMLJU 

Spoštovani, 

Zahvaljujemo se za vaš dopis , ki ste ga posredovali po elektronski pošti, dne 5.6.2019. 

Zavedamo se, da je problem prometne varnosti na dotičnem odseku ceste vsekakor problem, ki je in mora 
biti ena od prioritet Sveta KS, ki je mandat nastopil decembra 2018. 

Vezano na povabilo Občine, da krajani in organizacije dajejo pobudo k Participativnemu proračunu za leti 
2020 /2021 je svet KS Dragomelj Pšata svojo pobudo usmeril tudi v odsek ceste, katerega ste izpostavili v 
svojem dopisu. 

Izgradnja pločnika ob glavni (obvozni) cesti se bo pričela v naslednjih mesecih, v nadaljevanju pa je naš cilj, 
da s skupnimi močmi, tudi predlogi krajanov rešimo pereč problem nevarnega odseka skozi vas Dragomelj. 

Lep pozdrav v imenu sveta KS, 

 Predsednik KS Dragomelj – Pšata 

  Roman Lazar 

mailto:ks.dragomelj.psata@gmail.com


KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA 

Svet krajevne skupnosti 

Pšata 28 a 

1262 Dol pri Ljubljani 

ID za DDV: SI78375827 

E‐mail: ks.dragomelj.psata@gmail.com    

GSM (predsednik): 041 624 442 

Številka: 019/2019 

Datum: 03.08.2019 

ELEKTRO LJUBLJANA OKOLICA 

Podrečje 48 
1230 DOMŽALE

Zadeva:  Izpad elektrike na Pšati 

Spoštovani, 

V zadnjem času v naselju Pšata ob vsaki malce močnejši nevihti oziroma deževju prihaja do izpada 
električnega toka. 
Zaradi pritožb krajanov, ki so povsem upravičene, saj je določenim zasebnikom s tem onemogočena 
dejavnost vas prosimo, da ukrepate na sanaciji transformatorske postaje oziroma nadzemnih vodov. 
Povsem razumljivo je, da atmosferske vplivi povzročajo izpade električne napetosti. Vendar izpadi na Pšati 
niso več kratkotrajni, saj se je že večkrat bil izpad tudi 2 ure ali več. 
V pričakovanju rešitve v zadovoljstvo vseh krajanov vas lepo pozdravljamo. 

Lep pozdrav. 

  Predsednik KS Dragomelj – Pšata 

 Roman Lazar 
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ks.dragomelj.psata@gmail.com

Od: Franc Golob <Franc.Golob@elektro-ljubljana.si>
Poslano: četrtek, 08. avgust 2019 11:25
Za: ks.dragomelj.psata@gmail.com; roman.lazar@ekoenergija.eu
Kp: Borut Gjergjek
Zadeva: Izpad elektrike na Pšata

Pozdravljeni, 

glede na posredovan dopis iz dne3.08.2019, glede izpadov električne energije v naselju Pšata smo v okviru evidenc 
pregledali kronologijo. 

Transformatorska postaja Pšata  je napajana preko prostozračnega daljnovoda 20 kV Črnuče  ter napaja  odjemalcev 
v naselju v  večji meri preko nadzemnih vodov. 

V letošnjem letu je bilo zabeleženo šest dogodkov, razlog izpadov so bile nevihte ter pripadajoče atmosferske 
razelektritve, katere so nastale na širšem območju. V večini primerov so delovale nameščene zaščite. V dveh 
primerih pa so bile dežurne ekipe poslane na odpravo okvare, katero so sanirale v najkrajšem možnem času. 

Lep pozdrav! 

F. Golob

Izjava o omejitvi odgovornosti. To elektronsko sporočilo in morebitne priloge lahko vsebujejo osebne podatke ali podatke, ki so last Elektro Ljubljana 
d.d. ter namenjene izključno naslovniku. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Če
ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite.
Legal disclaimer statement. This e-mail and any attachments to it may contain personal data and/or information that is business secret and is a
property of Elektro Ljubljana, d.d. and intended solely for the addressee. Any unauthorized reproduction, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately and
delete this e-mail.

Micro so ft Office je preprečil samodejni prenos slike iz interneta, da bi pomagal zaščititi vašo zasebnost.
EL

Elektro Ljubljana 

Franc Golob 

vodja območja  

DE Ljubljana okolica 

T + 386 1 230 43 81 
franc.golob@elektro-ljubljana.si

 

Elektro Ljubljana, d. d. 

Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana 

www.elektro-ljubljana.si 



POROČILO 

Kulturni večer »Na Pšat' pr' Slovenc« 21.6.2019 

1.9.2019 

Tudi letos, tokrat drugo leto zapored je KS Dragomelj – Pšata pripravila kulturni večer. Prireditev ob 

prazniku naše države je potekala v petek, 21.6.2019, v prijetnem ambientu dvorišča Pizzerije pr' Slovenc 

na Pšati. 

Program prireditve je prepletala poezija, s katero je avtor Janez Medvešek, domačin iz Dragomlja izkazoval 

ljubezen do naše  lepe slovenske domovine. Slovensko kulturno dediščino so predstavili folkorniki,  člani 

FD Groblje pod vodstvom Nevenke Unk Hribovšek, ki so v ritmu glasbe in petja tokrat predstavili gorenjske 

in dolenjske plese. Oblačilno dediščino naših prednikov, katere identiteto danes predstavljajo folklorniki  je 

predstavil dr. Franc Hribovšek. 

Ljudski godec Tone Malenšek in pevka Majda Novak sta na svoj, edinstveni zapela nekaj starih slovenskih 

ljudskih pesmi. 

Instrumentalno – vokalna skupina Rožančevi fantjiči izhaja iz sredine Folklornega društva Tine Rožanc. S 

preprosto in doživeto glasbo so nas popeljali nekaj stoletij nazaj, v daljne in že malce pozabljene čase 

slovenskih pesmi in napevov. 

Trbojske ljudske pevke prihajajo iz Trboj. Zbor enajstih pevk, katere vodi Nevenka Vidmar je prepeval 

narodne in ponarodele pesmi, s katerimi obujajo, kot pravijo pevke, spomin na svoje mame in babice. 

Obiskovalci so doživeto in navdušeno sprejeli še en lep Pšaški večer, ki so ga nastopajoči obogatili s 

slovensko pesmijo, glasbo in plesom, obogatenim s slovensko kulturno dediščino. 

Zahvalili smo se vsem društvom in posameznikom, ki so dobrovoljno odzvali na naše povabilo. Snemal je g. 

Jože Cerar iz Jarš,video posnetek pa je uredil Vili Kaker, Domžalec.si pa je objavil članek in video posnetek 

naslednji dan po prireditvi. Klopi smo dobili v farni cerkvi pri g. Župniku. 

Prostovoljne prispevke obiskovalcev smo letos namenili za obnovo Pšaške cerkve (klopi). 

Finančne posledice: 

‐ Stroški materiala (voda,cvetje,tisk 93.34 EUR) 

‐ Pogostitev 330.70 EUR 

‐ Ozvočenje 427.00 EUR 
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POROČILO – PLESKANJE AVTOBUSNE POSTAJE 

24.9.2019 

V sklopu čistilne akcije smo sprejeli sklep, da sveže prepleskamo tudi avtobusno postajo v Dragomlju. 

Glede na zahtevnejša dela, ki jih ni bilo mogoče opraviti v enem dnevu je bilo v času akcije opravljeno le 
odstranjevanje starega ometa. 

Ostali dela so bila opravljena kasneje, saj je bilo potrebno usklajevanje prostovoljcev – pleskarjev, 
predvsem pa se je bilo potrebno prilagoditi še vremenskim razmeram. 

Dela so bila zaključena pred začetkom šolskega leta. 

Opravljena dela; 

- Odstranjevanje stare barve
- Kitanje sten
- Nanos emulzije in zaključnega sloja fasade in obrobe
- Čiščenje in pleskanje dveh klopi
- Postavitev nove napisne table Dragomelj

Dela so opravili prostovoljci: 

- Nejc Grad
- Andrej Jug
- Boštjan Hočevar
- Franc Skubi
- Marko Kralj

Finančne posledice: 

- Fasadna barva 139.74
- Napisna tabla izdelava 48.80
- Pogostitev 128.80
- Barva za cokl 11.19

Podjetje Webix (barva za klopi in čopiči) še ni poslalo računa
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Obrazložitev finančnega načrta Krajevne (  }

skupnosti Dragomelj Pšata za leto 2020 - 2021 

l. Obrazložitev splošnega dela

Prihodki so za leto 2020 - 2021 planirani v skupni višini 8.870,00 EUR (na letni ravni) in jih v 
nadaljevanju predstavljamo 

7401- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 8.870 EUR) 

( 

Planirani prihodki predstavljajo dotacije, ki jih občina Domžale mesečno nakazuje krajevni skupnosti 
za njeno delo vanje 

II. Obrazložitev posebnega dela

Odhodki so po ekonomski klasifikaciji planirani v višini 14.010 EUR. Finančni načrt KS Dragomelj-
Pšata je uravnotežen. 

4020- Splošni material in storitve ( 1.500 EUR) 

Planirani odhodki bodo uporabljeni za pisarniški in čistilni material, reprezentanco, ter splošne, 
založniške in tiskarske storitve 

4021- Drugi posebni material in storitve (1.150 EUR) 

Planirani odhodki se namenijo za potrebe drobnega inventarja ter organizaciji oziroma 
soorganizacijo dogodkov v naši KS. 

4022- Električna energija, voda, komunalne storitve, telefon in poštne storitve ( 1.340 EUR) 

Planirani odhodki bodo uporabljeni za tekoče delovanje KS Dragomelj Pšata. Odhodki predvsem 
zajemajo stroške električne energije, vode in komunalne storitve, telefon in pošte. 

4023- Transportne storitve (680 EUR) 

Odhodk,.i iz naslova transportnih storitev se nanašajo predvsem na sofinanciranje prevoznih stroškov 
ob vsakoletnem kulturno športem izletu vaščanov KS Dragomelj Pšata 

4025 -Izdatki za tekoče vzdrževanje (2.560 EUR) 

Odhodki iz naslova tekočega vzdrževanja se nanašajo predvsem na najnujnejše odhodke ter tekoča 
popravila v prostorih KS, javni razsvetljavi, na poplavnem območju ... 

4026- Najemnine i n zakupnine (1.200 EUR) 
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