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

Z A P I S N I K  

 

                                              12. seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

ki je bila dne 16.07.2020 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 

 

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

1. Potrditev zapisnika 
11. seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 20.02.2020 

2. Poročilo o aktivnostih vezanih projekte v KS Dragomelj – Pšata 

3. Pobude krajanov 

4. Razno 

 

k točki 1/ 

 

Predsednik sveta KS je predstavil zapisnik zadnje seje. 

Pod točko 7. je predstavil aktivnosti vezane na pobude svetnikov. 

- Letos je v investicijskem programu občine Domžale razširitev križišča proti Pšati (pri Blažiču), 
izvedba naj bi bila končana do začetka šolskega leta. Glede izgradnje pločnika, pa je s strani sveta 
KS v lanskem letu bila podana pobuda, da se investicija vključi v participativni proračun občine. 

- Nove označbe defibrilatorjev bodo nabavljene in nameščene na obe mesti (gasilski dom in OŠ v 
Dragomlju) 



- Pobuda za postavitev protihrupne ograje je bila posredovana s strani KS oziroma krajanov iz 
Dragomlja, stanujočih na vzhodni strani avtoceste že leta 2003. Opravljene so bile meritve , ki so 
potrdile, da dovoljena raven hrupa na vzhodni strani AC v Dragomlju ni bila presežena. 
Od leta 2003 do danes se je promet na avtocesti močno povečal, zato je pobuda postavitve 
protihrupne ograje posredovana tudi s strani krajanov Pšate. Ob izgradnji tretjega pasu avtoceste 
Ljubljana – Maribor se bo KS aktivno vključila v projekt, v smislu izgradnje protihrupne ograje. 

- Glede smradu je bilo podanih že več ustnih pripomb krajanov, najsi bodi zaradi smradu s kmetije 
na Pšati zaradi silaže ali ob zalivanju kmetijskih zemljišč z gnojnico v Dragomlju.  Svet KS nima v 
teh primerih nobenih pristojnosti, saj presojo o vplivu na okolje potrjuje  ustrezen organ ob izdaji 
uporabnega dovoljenja. Termin in površine zalivanja z gnojnico pa zakonsko predpisuje 
Ministrstva za kmetijstvo.  
Vsekakor pa je vloga svetnikov KS , da v pozitivnem smislu vplivajo na sokrajane, s katerimi bomo 
skupaj izboljšali kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. 

- Zaradi Covid-19 se aktivnosti, vezane na pobudo ogleda Darsa v Dragomlju prestavi na drugo 
leto. 

SKLEP: 

Potrdi se: 

Zapisnik 11.seje Sveta KS Dragomelj-Pšata z dne 20.02.2020 

 

k točki 2/ 

Predsednik Sveta KS je predstavil tekoče aktivnosti v naši KS: 

- Končno smo dočakali izgradnjo pločnika na obvozni cesti v Dragomlju, ki predstavlja za vse pešce, 
predvsem najmlajše  večjo varnost v prometu.  Projekt se bo po pridobitvi vseh dovoljenj in 
soglasij nadaljeval še z izgradnjo pločnika na nasprotni strani, torej  zahodnem delu ceste 
Šentjakob – Domžale. 

- Ob izgradnji pločnika je bil odvod površinskih voda priključen na suhi kanal, ki je v preteklosti ob 
večji poplavi predstavljal nevarnost razlitja k bližnjim sosedom. Po več sestankih s krajani in 
koordinatorjem investicije iz občine Domžale je bilo dogovorjeno, da se v sklopu investicije kanal 
očisti, saj je močno zaraščen. 

- Z izgradnjo igrišča na Pšati je nastal problem košnje trave. Zavod za šport Domžale, ki je skrbnik 
športnih igrišč v lasti občine, igrišča na Pšati še ni prejel v upravljanje, saj investicija še ni 
zaključena. Potrebna je še gradnja pitnika in prestavitev nadzemnega električnega voda.  

- Aktivnosti vezane na izgradnjo podzemnega razvoda elektro omrežja na Pšati so bile zaradi covid-
19 prekinjene. Metka Mayr in Marko Kralj bosta soglasja zainteresiranih krajanov pridobila do 
konca avgusta. 

- Sredstva iz naslova vlaganja v kanalizacijsko omrežje s strani krajanov južnega dela Pšate (4 
gospodinjstva), ki niso bili priključeni na kanalizacijsko omrežje so jim vrnjena.  



- Realiziral se je sklep, da se podre vaška lipa ob cesti proti Šentjakobu. 

 

SKLEP: 

Svet KS potrjuje, da se je seznanil s tekočimi aktivnostmi v KS. 

Zapre se TRR iz naslova vlaganja krajanov v kanalizacijsko omrežje. 

 

k točki 3/ 

Krajani iz Dragomlja so nam posredovali naslednje pismene pobude: 

Peter SELČAN (v vednost KS) je na Svet za preventivo on vzgojo v cestnem prometu občine Domžale 
posredoval  mnenje, vezano na problematiko prometa skozi vas Dragomelj. 
Marta in Bojan PETERKA (v vednost KS) sta na oddelek za investicije Občine Domžale  posredovala 
prošnjo za ureditev vodotoka Pšate. 
Anton in Irena Banko sta  svetu KS predstavila problem podrtih smrek v meteornem kanalu izza njune 
hiše.  V tem času so bile smreke že odstranjene in v sklopu investicije izgradnje pločnika, meteorni kanal 
tudi očiščen. 
Marija Muller je podala pobudo ureditve brežine ob potoku Pšata v Dragomlju in izpostavila problem 
varnosti v prometu na cesti skozi Dragomelj. 

SKLEP: 

Svet KS potrjuje, da se je seznanil s pobudami krajanov. 
Predsednik KS pripravi pismen odgovor krajanki gospe Mariji Muller. 

 

k točki 4/ 

S strani ŠD Dragomelj – Pšata je prišla pobuda, da se delovanje društva razširi v širši okvir naše KS.  

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Metka Mayr 

 

 


