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

Z A P I S N I K  

 

14. korespondenčne  seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

ki je bila dne 25.09.2020  

 

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

Katja NEMEC, Jure NEMEC 

Vabilo je bilo poslano po elektronski pošti, komunikacija je potekala v telefonskih razgovorih. 

Predsednik sveta KS je predlagal sledeče: 

1. Donacija ŠD Dragomelj-Pšata za namen pogostitve občnega zbora 

 

k točki 1/ 

Predsednik sveta KS je po elektronski pošti 20.9.2020 posredoval sledečo vsebino: 

Spoštovani člani sveta, v času uradnih ur KS sem opravil nekaj sestankov s predsednikom in iniciativo 
glede aktivnosti našega domačega društva – ŠD Dragomelj – Pšata. 
Vsekakor je pobuda dobrodošla, saj oživitev društva pomeni vključitev v krajevna dogajanje še več 
krajanov. 
Prejeli smo še prošnjo za financiranje pogostitve. 300 EUR! 
V upanju, da bo društvo pod novim vodstvom zaživelo, da se vključi v številne aktivnosti kraja in da ob 
tem končno pričnemo s povezovanjem in vključevanjem v kraj -  krajane  novega  Dragomlja. 
Hvala za potrditev oziroma vaše odgovore. 

Prilogi: 

• Vabilo na občni zbor 
• Dopis ŠD Dragomelj – Pšata 

Svetniki KS so komunicirali v telefonskih razgovorih. Pripombe na vsebino predloga so bile: 

• Prepozno (glede na datum prošnje)  posredovan predlog sklepa 
Previsok znesek 



• Sofinanciranja pogostitve 

 

SKLEP: 

Svet KS potrjuje vsebino dopisa (glasovanje 4 svetniki ZA, 3 PROTI). 
Višina zneska donacije je 100 EUR. 

 

 

Zapisal: 

Roman LAZAR 

 



                                   Športno društvo Dragomelj – Pšata 
                                                                       Pšata 31, 1262 Dol pri Ljubljani                                                                                                                 

E-mail: sd.dragomelj.psata@gmail.com  
GSM: 031 477 180 

                                                     

VABILO 

Spoštovani, 

Vabimo vas na skupščino Športnega društva Dragomelj - Pšata, ki bo v petek, 25.9. 2020, ob 
18.00 uri v prostorih gasilskega doma na Pšati.  

Glede na to, da bo društvo z novim letom vstopilo v svoje 20. leto delovanja, dolgoletna 
ekipa, katera je vodila društvo od samega začetka njegovega delovanja, meni, da je sedaj 
pravi čas za menjavo generacij, da bi na ta način društvo za naslednje desetletje ali več, 
prevzela nova ekipa s svežimi idejami. 

Tako bi pred samo izvedbo skupščine najprej izvedli vpis novih članov društva, kateri bodo 
lahko v nadaljevanju že tvorno sodelovali oz. glasovali na sami skupščini. K vpisu med člane 
posebej vabljeni vsi, ki se ukvarjate s športom, ali ste kako drugače povezani s športno 
dejavnostjo na območju Krajevne skupnosti Dragomelj-Pšata ali v okolici. Včlanitev je 
brezplačna, pogoj je le, da pristopnik sprejme statut društva in izpolni pristopno izjavo (oboje 
v priponki). Vabilo lahko posredujete tudi vsem znancem, ki se zanimajo za članstvo.  

Na zboru bomo upoštevali vse varnostne ukrepe NIJZ in vlade RS povezane s COVID-19.   

Skupščino bi izvedli po naslednjem dnevnem redu: 

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda 
2. Izbor delovnega predsedstva  in ugotavljanje sklepčnosti 
3. Kratek nagovor dosedanjega predsednika ter predstavitev programov kandidatov za novega 
predsednika, čemur sledi glasovanje o novem predsedniku 
4. Razrešitev dosedanjega vodstva društva (predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika) 
5. Razno: predlogi, pobude, vprašanja, pripombe 

Po koncu skupščine vsi člani vabljeni na pogostitev, kjer bomo skupaj nazdravili novim 
športnim zmagam! 

 

Dragomelj, 10.9.2020                                                    Športno društvo Dragomelj – Pšata 

                                                                                       Predsednik: David Banko 
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  Športno društvo Dragomelj – Pšata 
       Pšata 31, 1262 Dol pri Ljubljani     

E-mail: sd.dragomelj.psata@gmail.com
GSM: 031 477 180 

Dragomelj, 9.9.2020 

KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ-PŠATA 
PŠATA 28 A,  
1262 DOL PRI LJUBLJANI 

ZADEVA: Prošnja za finančno podporo 
ZVEZA: Skupščina društva dne 25.9.2020 

Spoštovani, 

Športno društvo Dragomelj – Pšata namerava dne 25.9.2020 izvesti skupščino, kjer bi se med 
drugim volilo novega predsednika društva, predviden pa je tudi vpis novih članov.  

Društvo, ki bo z novim letom sicer vstopilo že v svoje 20. leto delovanja, bo na ta način 
zagotovilo pogoje za svoj nadaljnji razvoj, saj je po mnenju obstoječe ekipe, katera je vodila 
društvo od samega začetka njegovega delovanja, sedaj pravi čas za menjavo generacij oz 
vodstvene ekipe društva. 

V tej zvezi se obračamo na Krajevno skupnost s prošnjo za finančno podporo, katera bi 
Športnemu društvu omogočila pokriti stroške pogostitve članov društva po izvedeni 
skupščini. Pogostitev bi izvedli pri enem od gostinskih ponudnikov v Dragomlju oz na Pšati. 

Za obravnavo vloge se vam že v naprej zahvaljujemo ter vas pozdravljamo. 

S spoštovanjem, 

   Športno društvo Dragomelj – Pšata 

Predsednik: David Banko 



                                   Športno društvo Dragomelj – Pšata 
                                                                       Pšata 31, 1262 Dol pri Ljubljani                                                                                                                 

E-mail: sd.dragomelj.psata@gmail.com  

 

                                                     

 

Z A P I S N I K  
 

 
seje skupščine Športnega društva Dragomelj – Pšata, ki je bila dne, 25.9.2020, ob 18. uri, v prostorih 
Gasilskega doma na Pšati, z naslednjim  
 
DNEVNIM REDOM: 

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda 
2. Izbor delovnega predsedstva  in ugotavljanje sklepčnosti 
3. Kratek nagovor dosedanjega predsednika ter predstavitev programov kandidatov za novega 

predsednika, čemur sledi glasovanje o novem predsedniku 
4. Razrešitev dosedanjega vodstva društva (predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika) 
5. Razno: predlogi, pobude, vprašanja, pripombe 

 

Ob napovedani uri zasedanja skupščine so bili na skupščini prisotni člani, kot izhaja iz priložene liste 
prisotnosti. 
 
K 1. točki 
 
Član Lazar Roman, po pooblastilu predsednika društva, Davida Banka, je na začetku pozdravil vse 
navzoče ter prebral dnevni red skupščine. 
 
 
K 2. točki 
 
Lazar Roman je nadalje ugotovil, da je na skupščini prisotnih 13 od 21 članov, kar  predstavlja 62% 
vseh članov kar pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost skupščine.  
 
Na predlog predsednika društva je bil za predsednika skupščine predlagan Lazar Roman, za 
zapisnikarja Mihael Banko in za preštevalca glasov Bogdan Avbelj. 
 
Pri glasovanju glede o predsedniku skupščine ter zapisnikarju in preštevalcu glasov, je bilo od 
skupnega števila prisotnih članov 13, oddanih 13 glasov. Od tega je ZA predlog glasovalo 13 glasov, 
PROTI je glasovalo 0 glasov, kar pomeni, da je bil predlog soglasno sprejet.  
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Po 2. točki dnevnega reda skupščino vodi predsednik skupščine, kateri ugotovi, da je bila skupščina 
pravilno sklicana,  da ni bilo nasprotnih predlogov dnevnega reda in bo skupščina odločala samo o 
točkah dnevnega reda, kot je bilo predlagano s strani predsednika društva.  
 
 
K 3. točki 
 
Predsednik skupščine uvodoma pojasni, da je bilo športno društvo ustanovljeno leta 2001, da obstaja 
velik interes tako Krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, kot tudi Občine Domžale, da se v krajevni 
skupnosti raven športnih aktivnosti ohrani ter skladno z zmožnostmi članov še okrepi. Izrazil je vso 
podporo sveta Krajevne skupnosti (KS) ter opozoril, da se je v KS v zadnjem času priselilo kar nekaj 
novih prebivalcev, katere bi veljalo v aktivnosti društva smiselno vključiti. 
 
V odsotnosti predsednika društva, blagajnik društva Mihael Banko, povzame razvoj društva od 
ustanovitve naprej. Društvo je od svoje ustanovitve sprva delovalo predvsem na področju izvedbe 
enodnevnih turnirjev, v okviru katerih so bili več let zapored izvedeni nogometni ter košarkarski 
turnir, turnir v obojki in namiznem tenisu, poleg tega pa tudi šahovski in nekateri ostali turnirji. V 
naslednjih letih pa se je dejavnost društva vedno bolj nagibala v smeri tedenske rekreacije, predvsem v 
zimskem času, še posebej po izgradnji telovadnice OŠ Dragomelj. Glede na to, da je društvo vsa leta 
vodila še prva ekipa, se je v zadnjih letih iskalo možnosti, da bi pri vodstveni ekipi prišlo do menjave 
generacij, da bi društvo prevzela nova ekipa s svežimi idejami.  
Današnja skupščina je sklicana prav z namenom, da člani izvolijo novega predsednika društva, kateri 
bo v nadaljevanju predlagal tudi preostalo vodstveno ekipo. Blagajnik je nato k besedi pozval 
kandidate za novega predsednika društva, da predstavijo sebe, kakor tudi svoj program. 
 
V nadaljevanju je interes, da prevzame vodenje društva izrazil en član društva, Rok Banko, ter  
predstavil sebe, svoj program ter vizijo razvoja društva. 
 
Glede na to, da drugih kandidatov za novega predsednika društva ni bilo, je predsednik skupščine 
člane pozval k glasovanju ali Roka Banka izvolijo za novega predsednika društva. Še pred tem, pa je 
predsednik skupščine ugotovil, da so se ob 18:10 skupščini pridružili dodatni štirje člani, ter je sedaj 
na skupščini prisotnih 17 od 21 članov, kar  predstavlja 81% vseh članov.  
 
Pri glasovanju za novega predsednika društva, je bilo od skupnega števila prisotnih članov 17, oddanih 
17 glasov. Od tega je ZA kandidata Roka Banka glasovalo 17 glasov, PROTI je glasovalo 0 glasov, 
kar pomeni, da je bil kandidat Rok Banko soglasno izvoljen za novega predsednika športnega društva.  
 
 
K 4. točki 
 
Glede na izvolitev novega predsednika društva, predsednik skupščine v okviru 4. točke nato skupščini 
predlaga razrešitev dosedanjega vodstva društva (predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika). 
Dosedanji podpredsednik, tajnik in blagajnik svoje dolžnosti zadržijo do imenovanja novega 
podpredsednika, tajnika in blagajnika. 
 



Pri glasovanju glede razrešitve dosedanjega predsednika društva, kakor tudi podpredsednika, tajnika in 
blagajnika, je bilo od skupnega števila prisotnih članov 17, oddanih 17 glasov. Od tega je ZA 
razrešitev glasovalo 17 glasov, PROTI je glasovalo 0 glasov, kar pomeni, da so bili predsednik, 
podpredsednik, tajnik in blagajnik soglasno razrešeni. 
 
 
K 5. točki 
 
Predsednik skupščine ugotovi, da se je skupščine ob 18:35 udeležil tudi dosedanji / stari predsednik 
društva, David Banko. 
 
Dosedanji predsednik v okviru točke razno pozdravi izvolitev novega predsednika. Doda, da so bile 
korenine, iz katerih bo društvo v prihodnje lahko črpalo, vzpostavljene. Ključno za prihodnje delo bo 
po njegovem mnenju predvsem delo oz sodelovanje vseh članov društva, ne le ožjega vodstva. V 
športu vidi pomembno silo za prihodnji razvoj naroda. 
 
Član Miha Rožman, v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Dragomelj – Pšata, katerega 
predsednik je, pozdravi izvolitev novega predsednika ter ponudi sodelovanje pri izvedbi skupnih 
projektov. 
 
Predsednik skupščine Roman Lazar izpostavi, da bo poleg sodelovanja z Občino Domžale v prihodnje 
potrebno razviti tudi sodelovanje z Zavodom za šport Domžale. 
 
Novo izvoljeni predsednik, Rok Banko, se prisotnim članom ob koncu zahvali za izkazano zaupanje. 
 
Skupščina se je zaključila ob 19:05. 
 
 
Zapisal: Mihael Banko 

       Predsednik skupščine: Roman Lazar 
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