
 

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

Z A P I S N I K  

 

                                              10.korespondenčne seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

z dne 13.02.2020 

 

Dnevni red: 

1. Čiščenje zarasti v novem Dragomlju / brežina vodotoka Pšata 
2. Imenovanje inventurne komisije 
3. Sklic redne seje Sveta KS Dragomelj - Pšata 

 

k točki 1/ 

Vezano na sklep 7.seje tč.4 ugotavljamo, da sklep iz objektivnih razlogov (pridobitev 
soglasja upravljalca vodotoka) ni bil realiziran. 
Danes, 13.2.2020 smo prejeli dopis oziroma soglasje upravljalca vodotoka Hidrotehnik 
d.o.o. V tem času smo prejeli dve ponudbi za 
čiščenje in obrez zarasti, in sicer: 
Gradjan d.o.o., znesek ponudbe 1.891,00 EUR (DDV vključen) in 
Rok BERGANT, znesek ponudbe 1.375,00 EUR (brez DDV) 
S predstavnikom upravljalca vodotoka smo zaključili, da so potrebna še dodatna dela z 
gradbenim strojem, ki obsegajo odstranitev vejevja 
iz vodotoka in naplavine v delu sotočja Pšate in Dobravščice. 
 
Priloga: 
Ponudba Bergant Rok 
Ponudba Gradjan d.o.o. 
Soglasje upravljalca vodotoka 

 

SKLEP: 

Izbere se ponudnik, ki je posredoval nižjo ponudbo – Rok BERGANT. Obseg del in zahteve 
so opredeljene v dopisu (soglasje), ki smo ga prejeli 



od upravljalca vodotoka Hidrotehnik d.o.o. 
Dodatna dela z gradbenim strojem opravi izvajalec, ki bo v tem času po naročilu Občine 
Domžale čistil kanal SREDNJAK . 

 

k točki 2/ 

Predlog za člane inventurne komisije: Gregor HAFNER - predsednik, Marko KRALJ - član in 
Jure NEMEC – član.  

 

SKLEP: 

V inventurno komisijo se imenujejo: Gregor HAFNER - predsednik, Marko KRALJ - član in 
Jure NEMEC – član. Delo inventurna komisija opravi do redne seje sveta KS.  

 

k točki 3/ 

Datum sklica naslednje seje Sveta KS je v četrtek, 20.2.2020 

 

Za navedene sklepe je svet KS glasoval preko elektronske pošte. Sklepe je na predlog predsednika 
sveta KS potrdilo vseh 6 svetnikov, 
 
 
Zapisal: 
Roman LAZAR, predsednik Sveta KS Dragomelj – Pšata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


