
 

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

Z A P I S N I K  

 

                                              8.seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

ki je bila dne 30.10.2019 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: Marko BOLTA, Marjan KOPAČ (oba NO KS), Renata MOČNIK (krajanka) 

Predsednik  Sveta KS, Roman LAZAR predlagal naslednji dnevni red: 

 1. Potrditev zapisnikov  

2. Aktivnosti vezane na odprte projekte v KS 

3. Problematika neizgradnje kanalizacijskega omrežja na južnem delu Pšate 

4. Prireditev ob materinskem dnevu , soorganizacija z društvom Lipa in OŠ Dragomelj 

5. Problematika odvoza kosovnih odpadkov v naši KS 

6. Razno 

 

k točki 1/ 

Brez razprave je bil sprejet 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 7.seje Sveta KS Dragomelj-Pšata 

 

k točki 2/ 

- dela na otroškem igrIšču še niso v celoti zaključena ( elektrika, koš za odpadke…..) 



- plan realizacije poplavnega območja bo sprejet po potrditvi občinskega proračuna 

- na KS je krajanka Renata MOČNIK poslala dopis in predloge  glede prometne varnosti v krajevni 
skupnosti.  Del Pšate ima omejitev 30 km, pri otroškem igrišču pa je omejitev 40 km, kar pa ni 
najbolj logično. Pa tudi večina udeležencev v prometu, se ne drži teh omejitev. 

- Po daljši razpravi je bil sprejet 

SKLEP: 

Predsednik sveta KS Roman LAZAR in Janez MIVŠEK skupaj odgovornimi za prometno varnost ponovno 
pregledajo vse prometne znake o omejitvah hitrosti v naši KS. Metka MAYR pa je predlagala, da se 
sestanka udeležita tudi krajana Pšate, ki najbolj poznata te probleme. 

Na spletni  strani KS se objavi dopis Renate MOČNIK glede prometne varnosti v naši KS. Dopis se objavi 
v skrčeni obliki, le z vsebino, ki vključuje problematiko prometne varnsoti v naši KS. (priloga zapisnika) 

Krajan iz Dragomlja, pa je opozoril na prometno varnost predvsem v okolici šole, kjer cesto uporabljajo 
šolarji, kolesarji, mamice z vozički, mimo pa vozijo avtobusi primestnega prometa. Ob jutranjih urah pa si 
vozniki zaradi kolon med Domžalami in Šentjakobom, krajšajo pot skozi Dragomelj in Pšato. 

Odgovoril mu je že predsednik KS, da se je izgradnja pločnika v Dragomlju začela letos. V občinskem 
proračun 2020/2021 pa je že predlog za odsek ceste ob šoli. 

 

k točki 3/ 

Predsednik KS Roman LAZAR je svetnike obvestil o postopkih na sodišču glede kanalizacijskega omrežja 
na južnem delu Pšate. Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP: 

Vračilo denarja krajanom, ki so participirali k izgradnji kanalizacije, ki pa ni bila izvršena s strani Občine 
Domžale, se povrne po končanih sodnih postopkih. 

 

k točki 4/ 

Domžalsko društvo Lipa je na KS naslovilo dopis o skupnem organiziranju materinskega dne na OŠ 
Dragomelj (društvo Lipa, šolarji OŠ Dragomelj  

SKLEP: 

Predsednika KS se zadolži, da se dogovarja z društvom in osnovno šolo o skupni proslavi ob materinskem 
dnevu na OŠ Dragomelj, ki bo 20.3.2020. 

 

k točki 5/ 



Ob jesenskem odvozu kosovnih odpadkov, je Komunalno podjetje Prodnik teden dni zamujalo z odvozom 
na Pšati. Planirani datum za odvoz kosovnih odpadkov je bil 15.10.2019, odvoz pa se je zaključil 
22.10.2019. Predsednik Roman Lazar je kontaktiral komunalno podjetje, kjer so mu razložili, da je bilo 
letos bistveno več kosovnih odpadkov v celi občini Domžale, kot prejšnja leta, zato so odvozi kosovnih 
odpadkov zamujali. 

Ob otroškem igrišču je bila velika količina kosovnih odpadkov, saj so tja odvažali naši krajani ( namesto, da 
bi odpadke odlagali pred svojimi hišami), pa tudi veliko odpadkov je bilo iz drugih občin – celo iz Ljubljane. 

 

Po daljši razpravi je bil sprejet 

SKLEP: 

Naslednje leto pred odvozom kosovnih odpadkov, se pred igrišče postavi gradbena ograja, ki bo 
preprečevala odlaganje odpadkov pred igriščem. 

 

k točki 6/ 

Krajani Pšate so na KS naslovili pobudo o postavitvi križa na mrliški vežici na Pšati. 

Soglasno je bil sprejet 

SKLEP: 

Pobuda se posreduje Občinski upravi – Oddelek za komunalne zadeve. 

Ker je potrebno lipo ob kapelici, ki stoji ob cesti proti Šentjakobu čimprej podreti, se pridobi tri ponudbe in 
izbere najugodnejšo. 

SKLEP: 

Pridobi se ponudbe za podiranje lipe, ki stoji pri kapelici ob cesti proti Šentjakobu.  

 

Predsednik sveta KS je predlagal, da se zadnja prednovoletna seja organizira v gostišču Burica. Ob tem se 
povabi še prostovoljce, ki so v letošnjem letu sodelovali v projektih KS (spremstvo in varovanje otrok na 
poti v šolo, pleskanje avtobusne postaje…) 

SKLEP: 

Svet KS potrjuje predlog,, da se vsem prostovoljcem ob novem letu izkaže pozornost s povabilom na 
letošnjo zadnjo sejo sveta KS. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.uri. 

Zapisala:  Metka Mayr 


