Društvo za varstvo voda Polica “Bistrina”, Polica 46, 1290 Grosuplje

ZAPISNIK 14. SEJE SKUPŠČINE DRUŠTVA
za varstvo voda Polica »Bistrina«, ki je bila v nedeljo, 24.4.2016, s pričetkom ob 9:30
uri v prostorih gasilskega doma na Polici. Skupščini so se pridružili tudi nasldenji
vabljeni: župan Občine Grosuplje (OG) Dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave Dušan
Hočevar, vodja urada za komunalno infrastrukturo OG Henrik Premru, predsednik KS
Polica Mitja Giovanni, predsednik GD Polica Sebastjan Kastelic.
Skupščino je otvoril predsednik društva Bistrina g. Marjan Pražnikar, ki je pozdravil
navzoče člane društva in goste ter predlagal naslednji dnevni red:
1.
Otvoritev skupščine in nastop ljudskih pevcev
2.
Izvolitev organov skupščine:
- delovnega predsedstva
- zapisnikarja
- dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje skupščine
4. Poročila o delu društva v letu 2015, ki vsebuje
- poročilo predsednika in obrazložitev sporazuma o prenosu lastništva Občini
Grosuplje
- poročilo blagajnika
- poročilo odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti
- poročilo nadzornega odbora
5. Razprave po poročilih
6. Program dela in finančni načrt za leto 2016
7. Predlog za podaljšanje mandata UO in NO za eno leto in nadomestne volitve treh
članov UO.
8. Vprašanja in pobude članov ter zaključek (Ljudski pevci)
Predsednik je dal dnevni red na glasovanje.
SKLEP: Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 2/
Predsednik društva Marjan Pražnikar je predlagal naslednje organe skupščine
Predsednik: Ivo Puhar
Zapisnikarica: Stanka Vidrih
Člana predsedstva: Jovan Markov in Marjan Makše
Overovatelja zapisnika: Jože Kastelic in Jože Štepic
Verifikacijska komisija: Tone Ziherl, Ludvik Kokole
Predsednik je dal predlagane organe skupščine na glasovanje.
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SKLEP: brez razprave so bili organi skupščine soglasno sprejeti in člani organov
zbora so zavzeli svoja mesta.
Verifikacijska komisija je podala informacijo o prisotnosti.
Prisotnih je bilo 58 članov društva. Ker je bilo prisotnih več kot 20% vseh članov, je bila
seja sklepčna in se je lahko nadaljevala.
AD 3/
Stanka Vidrih je prebrala zapisnik 13. seje. Zapisnik je bil brez razprave soglasno sprejet.
AD 4/
Poročila o delu društva za leto 2015.
AD/ 4.1. Poročilo predsednika:
Lani smo članom UO podaljšali mandat še za eno leto. Predlaga, da zaradi situacije glede
prenosa lastništva obstoječim članom UO še za eno leto podaljšamo mandat, zamenjali
bi samo tri člane. Zaradi situacije glede prenosa lastništva je skupščina sklicana 2 meseca
kasneje kot običajno. UO društva je imel v letu 2015 tri redne seje. Za podaljšanje
vodnega dovoljenja smo se pogovarjali z ARSO, dal nam je za izpolniti obrazce.
Podaljšanje vodnega dovoljenja je možno za največ 7 let, potem pa je potrebno lastništvo
prenesti na občino. Ker nam ne verjamejo na besedo, je potrebno z OG skleniti
sporazum, ki bo vseboval zadolžitve obeh strank, do leta 22, ko bo lastništvo potrebno
prenesti. Za obravnavnje problematike je imel UO 5 izrednih sej. Na 4-ih smo
obravnavali predloge sporazuma, ki ga je predlagala OG, a nobeden ni bil sprejet. Na 5.
seji smo obravnavali sporazum, ki ga je predlagal UO društva Bistrina. Ta sporazum je
bil 15.2.2016 poslan OG. Tega smo v vednost poslali tudi vsem lastnikom vodovoda. Ker
2 meseca ni bilo odziva smo sklicali skupščino. Sporazum rešujemo z OG 5 mesecev in
smo še vedno na svojem bregu.
Razhajanja:
Občina želi, da pogodbo podpiše predsednik društva, UO meni, da je potrebno pogodbo
skleniti z vsakim solastnikom vodovoda posebej. Sedaj je potrebno le uskladiti in
podpisati sporazum, pogodba se bo usklajevala šele 2022.
Menimo da mora OG upoštevati tudi naše predloge. Predlog predsednika naj skupščina
sprejme sklep, da poblašča predsednika za popis sporazuma, ne pa za podpis pogodbe.
UO zaradi prezaposlenosti zapušča odgovorna oseba, S. Vidrih. Opomnil je vse lastnike
da plačajo prispevke. Ob koncu leta smo imeli slavnostno sejo skupščine s pogostitvijo.
Odprta diskusija na tej točki:
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G. Verlič:
Sporazum med Društvom Bistrina in OG se je res ves čas usklajeval, vendar tak kot je
trenutno za občino ni sprejemljiv. Najbolj bi bil vesel, če bi lahko ostalo kot je, vednar od
nas to zahteva zakon. Časa za uskaljevanje pogodb je še nekaj, sedaj je potrebno
podpisati sporazum.
G. Hočevar:
Do sedaj je OG dobro sodelovala z Bistrino. Ne moremo podpisati sporazuma, ki pravno
ne pije vode. Občina ne more pridobivati vodnega dovoljenja in podpisovati pogodbe z
vsakim lastnikom posebej. Je pa pripravljena pomagati z nasveti.
Podpis pogodbe z vsemi lastniki. Predlaga, da skupščina pooblašča vodstvo, da podpiše
pogodbo v njihovem imenu. Vedno se lahko zgodi da nekdo ne podpiše. V vseh družbah
in drušvih je tako, da predsednik podpiše v imenu vseh.
G. Pražnikar:
Res je, da na začetku, ko nismo bili s strani občine priznani, so nam naredili uslugo in
nas priznani, zato je hvaležen.
Ker nam je vodno dovoljenje poteklo smo dali vlogo, vendar nam na ministrstvu ne
verjamejo več, ker od prejšnjega dovoljenja nimo naredili nič. Zdaj zahtevajo, da z
občino napravimo sporazum.
To je lastnina, in predsednik ne more podpisat v imenu vseh. Lahko podpiše edino, če
dobi pisno dovoljenje od vsakega. Zato predlaga, da društvo posreduje naslove pred
sklepom pogodbe in da OG pošlje priporočeno pošto, da pogodbo vsak lastnik posebej
podpiše.
G. Toni:
Se ne strinja s predlogom OG. Pri daljnovodih naprimer, se z vsako osebo podpiše
pogodba. Bistrina in občina bi se morali zoperstaviti proti državi da nam ne krati pravice
do vode.
G. Erjavec:
Je postavil vprašanje v kakšnem obsegu trase je potrebno zagotoviti služnostne pravice.
G. Hočevar:
Služnost ob trasi bo določena v tehnično minimalnem obsegu, tj 80 cm levo in desno
G. Ziherl:
Bistrina lastnine nima, sedaj se povsod omenja kot podpisnik in podpira stališče
predsednika. Kaj če bo nekdo sprožil postopek in izpodbijal prenos lastnine. Zato meni,
da mora biti pogodba za prenos lastnine podpisan z lastniki.
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Uredba o oskrbi s pitno vodo v 321 členu in v povezavi 8 in 9 členom ne predvideva
sklepanja pogodbe. Piše samo, kdaj in kje mora občina urediti oskrbo s pitno vodo.
Podpira sporazum, ki ga je predlagal UO.
G. Kastelic M.:
V zakonodaji nikjer ne piše da je treba sporazum sklenit. Nihče nima pravice v mojem
imenu podpisat pogodbe o prenosu lastništva. Ob podpisu služnosti se lahko podpiše
tudi pogodba o prenosu lastništva in se to istočasno naredi pri notarju.
V zakonodaji je predvideno, da lahko vodno dovoljenje dobi samo občina, nam se ni
potrebno truditi za vodno dovoljenje, za to naj bi poskrbela občina.
G. Verlič:
Vsi se strinjamo, da je treba zaradi količine porabljene vode in števila uporabnikov to
narediti. Predlaga, da OG skupaj z Bistrino v roku enega meseca dokončno uskladi
sporazum.
G. Kastelic M.:
Nikjer ne piše, da mora biti občina lastnik.
G. Verlič:
Lahko pogledamo, OG ne zahteva, da bi bila lastnik, lahko je tudi samo upravljavec.
G. Dežman G.:
Ali bi se odškodnina od vodovoda upoštevala pri gradnji kanalizacije, sedaj mi svojo
kanalizacijo spuščamo v Grosuplje in onesnažujemo njihovo vodo.
G. Verlič:
Lahko se odločimo, ali gremo v kanalizacijo, potem ne moremo graditi šole, oboje ne
gre, ker finančno ni izvedljivo. Za vsa naselja so pripravljeni idejni osnutki, ker brez
evropskega denarja ne gre. Razpisov ni več. Država ne da denarja. Probamo stvari
reševati, kakor se najboljše da.
G. Dežman G.:
Če se denar zbira, mora enkrat tudi nazaj priti. Vsak mesec plačujemo prispevke za
odpadne vode. Kam gre zbrani denar?
G. Pražnikar:
Zadnji čas je, da pridemo skupaj, da se ta sporazum podpiše. Skupščina naj pooblasti
predsednika za podpis sporazuma, nikakor pa ne za podpis pogodbe, to se bo kasneje
podpisovalo z vsakim posameznikom.
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G. Hočevar:
Se strinja, da se sporazum med OG in Bistrino uskladi v enem mesecu do take mere, da
se lahko podpiše.
G. Puhar:
Predlaga da OG odstopi od zahteve podpisovanja pogodbe o prenosu lastništva s strani
predsednika, sicer je sporazum bolj ali manj v redu.
G. Verlič:
OG se zavezuje da se besedilo tega sporazuma uskladi, ker ni več bistvenih razhajanj.
Člani skupščine lahko daste predsedniku mandat, da se besedilo uskladi in sporazum
podpiše.
G. Pražnikar:
Izredne skupščine zaradi sporazuma nima smisla sklicevat. Sestane se samo UO. Danes
sklenemo, da se iz sporazuma briše ven podpis pogodbe in se dodeli mandat
predsedniku, da v imenu vseh podpiše usklajen sporazum.
Predsednik je dal na glasovanje spodnja sklepa:
1. Podelimo predsedniku mandat za podpis sporazuma
Večina navzočih se s predlogom strinja.
SKLEP: Navzoči podeljujejo mandat predsedniku društva, za podpis
sporazuma o prenosu lastništva med OG in Bistrino
2. Podpis pogodbe o prenosu lastništva se črta iz vsebine sporazuma
Večina navzočih se s predlogom strinja.
SKLEP: Navzoči potrjujejo, da se podpis pogodbe o prenosu lastništva črta iz
sporazuma.
AD/4.2. Poročilo blagajnika
Zaradi odsotnosti blagajničarke ga je podal predsednik UO:
Stanje na dan 31.12.15: 13.620 Eur
Odhodki:11.661 Eur
Prihodki: 18.217 Eur
Predsednik je dal vsebino poročila na glasovanje.
SKLEP: Navzoči so soglasno potrdili poročilo blagajnika.
AD/4.3. Poročilo odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti
Odgovorna oseba za zagotavljanje skladnosti, Stanka Vidrih je podala poročilo o
rezultatih analiz pitne vode. V letu 2015 so bili vzorci za analize odvzeti dvakrat. Vsi
rezultati analiz pri uporabnikih so bili ustrezni. Izvedene so bile tudi vse aktivnosti, ki so
predvidene po HACCP sistemu.
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Predsednik je dal vsebino poročila na glasovanje.
SKLEP: Navzoči so soglasno potrdili poročilo odgovorne osebe.
AD/4.4. Poročilo nadzornega odbora (NO)
Luka Kokole podal poročilo NO. NO je pregledal vso dokumentacijo za 2015 društva in
ugotovil, da je bilo finančno poslovanje pravilno, dokumentacija pregledna in primerno
urejena, prihodki in odhodki pregledni, zapisnki so jasni. Nekateri računi mimajo
materiala in časa na to so že opozarjali.Finančno poslovanje pravilno, dokumentacija
natančna in predlaga, da se finančno poročilo sprejme. Društvo deluje v smislu dobrega
gospodarja.
Predsednik je dal vsebino poročila na glasovanje.
SKLEP: Navzoči so soglasno potrdili poročilo NO.
.
AD 5/
Razprava po poročilih.
Razprave po poročilih smo obravnavali sproti. Na poročila prisotni niso imeli pripomb.
Brez razprave je bil sprejet sklep: skupščina potrjuje poročila: predsednika,
blagajnika, odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti in nadzornega odbora.
AD 6/
Program dela za 2016.
- Nadaljevanje aktivnosti na področju podpisa sporazuma z občino in pridobitve
vodnega dovoljenja.
- Tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema in nadzor kvalitete pitne vode, čiščenje
zajetij, vodohramov, razbremenilnikov, okolice.
Predsednik je dal predlagani program na glasovanje.
SKLEP: Navzoči so soglasno potrdili program dela za leto 2016.
AD/7 Predlog za podaljšanje mandata UO in NO za eno leto in nadomestne volitve treh
članov UO.
Zaradi situacije glede pridobitve vodnega dovoljenja predlagamo, da se članom podaljša
mandat še za eno leto, da se pridobitev zaključi.
Trije člani UO so podali odstopne izjave, za te izvedemo nadomestne volitve:
namesto Stanke Vidrih: Tjaša Vidic, kot odgovorna oseba za zagotavljanje skladnosti
namesto Saša Pirnovarja – Marjan Kastelic, kot podpredsednik UO
namesto Milana Rusa - Dragan Obolnar, kot član UO
Predlog je bil dan na glasovanje.
SKLEP: Prisotni člani so soglasno izvolili predlagane člane UO.
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AD8/
Vprašanja in pobude članov ter zaključek.
G. Puhar:
Usklajen sporazum pošljemo vsem uporabnikom in priložimo dokument za opredelitov
glede strinjanja. Tisti, ki se s predlogom strinja oz. ne strinja, se o tem pisno opredeli in
podpisan dokument vrne Bistrini. Za tistega, ki ne bo podal pisne opredelitve, smatramo,
da se s predlogom sporazuma strinja.
Skupščina se je zaključila ob 11:30 uri z nastopom Ljudskih pevcev. Sledila je pogostitev
in nadaljevanje razprav ob mizah.

Polica 24.5.2016

Zapisala: S. Vidrih

Overovatelja zapisnika:
Jože Kastelic
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Jože Štepic

