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

Z A P I S N I K  

 

                                              11. seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

ki je bila dne 20.02.2020 ob 19. uri  

v prostorih Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata. 

 

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

Katja NEMEC 

Opravičeno odsoten: Jure NEMEC 

Ostali prisotni: Marko BOLTA, Drago HAFNER, Marjan KOPAČ ( vsi NO KS Dragomelj-Pšata) 

Podžupan Občine Domžale: mag. Tomaž DEŽELAK 

 

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

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 27.12.2019  

in 10. korespondenčne seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 13.02.2020  

2. Finančno poročilo za leto 2019  

3. Poročilo Nadzornega odbora KS  

4. Aktivnosti na področju protipoplavnih ukrepov  

5. Prometna varnost  

6. Poročilo o aktivnostih vezanih na izgradnjo podzemnega električnega voda na Pšati  

7. Pobude svetnikov  

8. Razno 

 

 

 



k točki 1/ 

 

Predsednik svet KS je predstavil zadnja zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje sveta KS. 

Brez razprave je bil sprejet 

SKLEP: 

Potrdita se: 

Zapisnika 9.seje Sveta KS Dragomelj-Pšata z dne 27.12.2019 in 10. korespondenčne seje Sveta KS 
Dragomelj-Pšata z dne 13.2.2020 

 

k točki 2/ 

Predsednik Sveta KS Dragomelj-Pšata Roman Lazar je predstavil Zaključni račun za leto 2019, katerega 
smo prejeli vsi svetniki in Nadzorni odbor KS Dragomelj-Pšata. Ob tej priložnosti se je predsednik v imenu 
sveta KS zahvalil gospe Lidiji Rojec za pomoč pri urejanju financ naše KS. 

SKLEP: 

Potrdi se Zaključni račun za leto 2019 za KS Dragomelj-Pšata. 
Predsednik inventurne komisije Gregor Hafner je podal njeno poročilo in pripombe: 
Urediti je potrebno prenos lastništvo kanalizacije Dragomelj in mrliške vežice na Pšati na Občino 
Domžale, kateri sta še vedno knjiženi kot osnovna sredstva KS Dragomelj-Pšata. 

 

k točki 3/ 

Predsednik Nadzornega odbora, Marko Bolta je pohvalil vzorno urejeno dokumentacijo sveta KS 
Dragomelj-Pšata. Priporočil je, da naj bo žig na računu dopolnjen z datumom, zneskom in podpisom 
tistega, ki odobri izplačilo računa. Prav tako je predlagal, da se na naročilnici limitira zgornja vrednost 
naročila. 

SKLEP: 

Potrdi se poročilo Nadzornega odbora KS Dragomelj-Pšata s priporočila . 

 

k točki 4/ 

Za leto 2020 predlagamo naslednje protipoplavne ukrepe: 

Predsednik sveta je predstavil aktivnosti vezane na protipoplavne ukrepe v naši krajevni skupnosti. 

V tem trenutku poteka čiščenje kanala Srednjak v Dragomlju, ki ga vodi oddelek za investicije občine 
Domžale. 



V prihodnjih dneh pa se bo začelo čiščenje obrežja reka Pšate ( mulčenje), katerega bo za našo KS opravil 
izbrani izvajalec. 

 

SKLEP: 

Svetniki potrjujejo, da so seznanjeni z aktivnostmi, ki so vezani na protipoplavne ukrepe. 

 

k točki 5/ 

Vezano na dogovor z oddelkom za komunalne zadeve na občini Domžale, posredujem predlog dopolnitev 
prometne signalizacije v naši krajevni skupnosti. Pobude glede prometne varnosti: 

- Na vstopu na Pšato iz smeri Bišč manjka znak 40  

- Na most pri Bergantu se namesti znak največje teže 7,5 tone 

- Talne označbe pri otroškem igrišču na Pšati, ker je samo prometni znak premalo 

- Zamenjava ogledal v križišču na Pšati, ker sta obstoječa v zimskem času pogosto zamrznjena 

- Popravilo ogledala v Zavrteh v Dragomlju 

 

SKLEP: 

Pripombe glede prometne varnosti se posreduje na Občino Domžale, oddelek za komunalne zadeve. 
Dopis Renate Močnik se priloži pripombam oz. gradivu. 

   

 

k točki 6/ 

Poročilo glede aktivnosti vezane na izgradnjo podzemnega električnega voda je podala Metka Mayr, ki se 
je udeležila sestanka skupaj z Markom Kraljem na Elektro Ljubljana OE okolica na Podrečju. 

Predstavnika Elektra, Blaž Fele in Franc Golob sta predstavila tehnično možnost podzemnega kabla in 
pripravljenost Elektra pri izvedbi investicije. 

 

SKLEP: 

Krajane Pšate se obvesti o možnosti izvedbe podzemnega kabla elektrike in jim pošlje anketni list 
glede njihovega sodelovanja pri izvedbi. 

 

 



k točki7/ 

Katja Nemec predlaga 

- pločnik skozi naselje v Dragomlju 

- označitev defibratorjev 

Metka Mayr predlaga: 

- protihrupno ograjo v smeri Pšate, saj se je promet na avtocesti  močno povečal. 

              Poleg tega pa se avtomobilski hrup odbija tudi od protihrupne ograje v Dragomlju. 

- Iz kmetije Cajhen, ki je sredi vasi in blizu dveh gostišč neznosno smrdi po silaži. Smrad se širi po 
vasi. Svetniki so bili že večkrat opozorjeni na smrad iz deponije silaže. 

Roman Lazar predlaga: 

- ogled stavbe DARS, ki je v Dragomlju. 

 

SKLEP: 

Omenjeni predlogi se obravnavajo na naslednji seji sveta KS Dragomelj-Pšata. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.25uri. 

 

 

Zapisala: 

Metka Mayr 

 

 


