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

Z A P I S N I K  
 

1. seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata, 

ki je bila dne 15. 01. 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; Drago HAFNER (NO KS), Marjan KOPAČ (NO KS), Kristina HAFNER (članica 
občinskega sveta) 

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

1. Sprejem zapisnika konstitutivne seje sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 21.12.2018 

2. Sprejem sklepa o imenovanju nadzornega odbora KS Dragomelj – Pšata (trije člani) 

3. Poročilo o primopredaji funkcij med dosedanjim predsednikom KS Dragomelj – Pšata, Janezom 
Mivškom in novim predsednikom Romanom Lazarjem 
 

4. Razdelitev posameznih področij dela med člani Sveta KS Dragomelj – Pšata 
 

5. Plan dela Sveta KS Dragomelj – Pšata v novem mandatnem obdobju 

6. Razno 

Soglasno je bil sprejet naslednji: 

SKLEP: Sprejme se dnevni red v predlaganem besedilu.  

K točki 1/ 

Sprejem zapisnika konstitutivne seje sveta KS Dragomelj - Pšata z dne 21.12.2018. 
Zapisnik konstitutivne seje so člani sveta KS prejeli skupaj z vabilom.  

Brez razprave je bil sprejet:  

SKLEP:  Svet KS potrjuje Zapisnik konstitutivne seje Sveta KS Dragomelj Pšata z dne 19.12.2018. 

 



K točki 2/ 

Sprejem sklepa o imenovanju Nadzornega odbora KS Dragomelj - Pšata (trije člani). 

Predsedujoči se je zahvalil dosedanjim članom nadzornega odbora za dosedanje delo v krajevni skupnosti 
in potrditev, da člani NO iz prejšnjega mandata nadaljujejo svoje delo tudi v mandatu 2018 – 2022. 
 
Brez razprave je bil sprejet: 

SKLEP: Svet KS potrjuje člane NO KS Dragomelj – Pšata v sestavi: 
Marko BOLTA, Marjan KOPAČ, Drago HAFNER.    

 

K točki 3/ 

Poročilo o primopredaji funkcij med dosedanjim predsednikom KS Dragomelj – Pšata Janezom Mivškom in 
novim predsednikom Romanom Lazarjem. 
Predsednik sveta KS je predstavil potek primopredaje, ki je bila opravljena dne 9.1.2019. 

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP: Svet KS potrjuje primopredajni zapisnik med novim in starim predsednikom KS Dragomelj – 
Pšata. 

 

K točki 4/ 

Razdelitev posameznih področij dela med člani Sveta KS Dragomelj – Pšata. 

Predsednik sveta KS je predstavil vizijo dela sveta KS v mandatnem obdobju 2018-2022. Na osnovi 
predhodnih razgovorov s člani sveta KS je predsednik predlagal posamezna področja, za katera bodo v 
koordinaciji s predsednikom zadolženi člani sveta KS.  

Roman LAZAR – koordinator je predsednik sveta KS 
Metka MAYR – tajništvo 
Marko KRALJ – varnost v prometu in infrastruktura 
Janez MIVŠEK – komunala 
Jure NEMEC – gasilstvo 
Katja NEMEC – družbene dejavnosti 
Gregor HAFNER – šport, gospodarstvo 

Po predstavitvi posameznih področij dela je svet KS sprejel: 

SKLEP: Svet KS potrjuje predlog predsednika sveta KS o zadolžitvah posameznikov, glede na 
posamezna področja. 

 

 

 



K točki 5/ 

Plan dela Sveta KS Dragomelj – Pšata v novem mandatnem obdobju. 

S sklepom sveta KS in zadolžitvami svetnikov, vezanih na posamezna področja je predsedujoči pozval 
prisotne, da izpostavijo problematiko v naši KS, ki bo v nadaljevanju vodilo našega dela. 
V splošni debati so svetniki spregovorili o naslednji problematiki: 

    -  prometna varnost in potrebni ukrepi ter izgradnji potrebne prometne infrastrukture 
    -  poplavno območje v naši KS 
    -  problematika igrišč 
    -  dogodki v naši KS 
    -  sodelovanje z društvi in OŠ Dragomelj 
    -  spletna stran KS 
    -  krajevno glasilo 

Ob številnih pobudah in mnenjih je bila s strani prejšnjega predsednika sveta KS Janeza Mivška 
predstavljena situacija in problematika dela na omenjenih področjih.  
 
Predsednik sveta KS je predlagal, da v času do druge seje s svetniki, ki pokrivajo posamezna področja 
pripravijo predlog vodenja in spremljanja aktivnosti ter določijo njihove prioritete. 
Na že dogovorjenih srečanjih (z županom in občinsko upravo, ravnateljem OŠ Dragomelj ) pa bo že v 
naslednjih dneh predsednik KS pridobil pomembne informacije in izhodišča za nadaljnje delo. 
Seje sveta KS bo predsednik skliceval glede na zahtevane tekoče aktivnosti po predhodnem dogovoru z 
ostalimi svetniki KS. Vsa dokumentacija bo za svetnike KS in člane NO na voljo na strežniku, na katerem 
bodo transparentno predstavljene tudi vse aktivnosti, ki potekajo v svetu KS. 

Na podlagi zaključkov je bil soglasno sprejet: 

SKLEP: Svet KS zadolži predsednika, da z ostalimi svetniki do naslednje seje pripravi predlog prioritet 
in smernic na posameznih področjih dela v KS.  

 

K točki 6/ 

Razno. 

Predsednik sveta KS je obrazložil, da je v času po že poslanem vabilu na sejo, pripravil še nekaj pomembnih 
točk, katere so pomembne za delo sveta KS.  

a. INVENTURNA KOMISIJA 

Potreben je letni popis osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti KS, zato se določi inventurno komisijo, ki 
bo opravila popis s stanjem 31.12.2018. 

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP:  V inventurno komisijo se imenujejo: Gregor HAFNER -  predsednik,  Marko KRALJ - član in 
Jure NEMEC – član. 



b. POGODBE Z DOBAVITELJI 

S spremembo sestave sveta KS je predsedujoči predlagal, da se pregleda vse pogodbe, ki jih ima KS z 
dobavitelji in jih po potrebi obnovi. 

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP:  Predsednika KS se zadolži, da pregleda in po potrebi pripravi nove pogodbe z dobavitelji 
(najem prostorov, storitve tiska, nabava raznega blaga …). 

 

c. PREKINITEV POGODBE 

Glede na dejstvo, da komunikacija s svetom KS poteka predvsem po mobilni telefoniji je predsednik sveta 
KS predlagal prekinitev telefonskega priključka. Na uradnih dopisih in predstavitvah KS se v nadaljevanju 
navede GSM predsednika KS. 

Soglasno je bil sprejet: 

SKLEP:  Predsednika KS se zadolži, da prekine pogodbo za telefonski priključek s ponudnikom 
TELEKOM SLOVENIJE. 
 

d. STATUS SPLETNE STRANI 

Predsednik sveta KS je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da objave na spletni podstrani občine 
Domžale, na kateri so objave naše KS predstavljajo glede na majhen obseg vsebine relativno visok strošek. 
Predlagal je, da do naslednje seje preveri možnosti lastne predstavitve. Član sveta KS Jure NEMEC je 
predlagal, da bi bilo smiselno razmišljati o skupni spletni strani, kjer bi se poleg KS predstavila tudi društva.  
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep: 

SKLEP:  Predsednika KS se zadolži, da do naslednje seje pripravi predlog spletne predstavitve naše 
Krajevne Skupnosti. 

 

e. FINANČNO POSLOVANJE 

Predsednik sveta KS se je srečal s članico sveta KS (2014-2018), Lidijo ROJEC, ki je v prejšnjem mandatu 
opravljala naloge tajnice, spremljala finančno poslovanje, pripravo finančne dokumentacije ter 
sodelovanje z računovodstvom na občini. Lidija ROJEC je pripravljena tudi v bodoče sodelovati z novim 
svetom KS na področju priprave in vodenja finančne dokumentacije. 
Predsednik sveta KS bo na prihodnji seji predstavil finančni načrt za leto  2019. 

Svetniki so z zahvalo sprejeli pripravljenost k sodelovanju gospe Lidije ROJEC in soglasno sprejeli: 

SKLEP:  Svet KS potrjuje predlog predsednika sveta KS, da vodenje financ, tudi v novem mandatu 
zaupa Lidiji ROJEC. Na naslednji seji predsednik predstavi finančni načrt za leto 2019. 

 



f. URADNE URE 

Na predlog predsednika sveta KS, da se tedenski termin namenjen koordinaciji s svetniki KS, vključi v čas 
uradnih ur za krajane. 

Svet KS soglasno sprejme: 

SKLEP:  Uradne ure Sveta KS Dragomelj – Pšata so vsak torek, od 18.00 do 19.00 ure. 

 

g. PROŠNJE DRUŠTEV 

Prejeli smo prošnjo Čebelarskega društva Domžale za finančno pomoč, ki bo prihodnje leto praznovalo 100 
let. 
Po razpravi je svet KS sprejel: 

SKLEP:  Svet KS ne bo obravnaval prošenj društev, katerih sedež ni v naši krajevni skupnosti.  
Finančna sredstva, ki jih kot dotacijo prejme KS od občine so namenjena le za osnovno delovanje in potrebe 
na področju naše KS. 

 

Po izčrpanem dnevnem redu se je novo izvoljena občinska svetnica Kristina HAFNER zahvalila za podporo 
volivcev v naši KS, svetu KS zaželela uspešno in sodelovanja polno delo v novem mandatu. 

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

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

 

                                                                       

                     Zapisala: 

                                                                                                     Metka MAYR, tajnica sveta KS 

 

 

 


