ZAPISNIK 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŠTVA
za varstvo voda Polica »Bistrina«, ki je bila v soboto, 03.03.2018, s pričetkom ob
18:00 uri v prostorih gasilskega doma na Polici.
Skupščino je otvoril predsednik društva Bistrina g. Boštjan Vidic, ki je pozdravil
navzoče in predlagal naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in pozdrav z nastopom ljudskih pevcev
2. Izvolitev organov skupščine:
- delovnega predsedstva
- zapisnikarja
- dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje skupščine
4. Poročila o delu društva za leto 2017
- poročilo predsednika
- poročilo blagajnika
- poročilo odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti
- poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih
6. Prispevek o malih čistilnih napravah in varovanju okolja
7. Program dela društva za leto 2018
8. Vprašanja in pobude članov ter zaključek z Ljudskimi pevci in pogostitev

Predsednik je dal dnevni red na glasovanje.
SKLEP 1: Skupščina soglasno potrjuje predlagani dnevni red

AD 1/
Predsednik društva Boštjan Vidic je otvoril skupščino, Ljudski pevci so za uvod
zapeli pesem Hvalnica Bistrini.

AD 2/
Predsednik društva Boštjan Vidic je predlagal organe skupščine.
Predsednik: Marjan Kastelic
Člana predsedstva: Franci Merzel, Franc Vidic
Verifikacijska komisija: Tone Ziherl, Luka Kokole
Zapisnikarica. Stanka Vidrih
Overovatelja zapisnika: Jože Štepic, Jože Kastelic

Predsednik je dal predlagane organe skupščine na glasovanje.
SKLEP 2: Predlagani organi skupščine so bili soglasno sprejeti.

Verifikacijska komisija je podala informacijo o prisotnosti.
Prisotnih je bilo 72 članov društva, kar predstavlja več kot 20% vseh članov, je bila
seja sklepčna in se je lahko nadaljevala.

AD 3/
Predsednik skupščine, Marjan Kastelic, je prebral zapisnik 15. seje.
SKLEP 3: Člani skupščine sprejmejo sklep, zapisnik lanske seje skupščine je
soglasno sprejeti

AD 4/
Poročila o delu društva za leto 2017.

AD/ 4.1. Poročilo predsednika
Upravni odbor društva je imel v letu 2017 pet (5) rednih sej, na katerih je
obravnaval tekočo problematiko.
Poleg tega so bila v letu 2017 izvedene naslednje večje aktivnosti in dela:
-

Primopredaja poslov s strani prejšnjega upravnega odbora
Zamenjava računovodskega servisa
Zamenjava distributerjev električnega in mobilnega omrežja
Ogled vseh sistemov, objektov in popis pomanjkljivosti
Nakup in zagon UV dezinfekcijske naprave za pripravo vode
Ustavitev kloriranja
Vzdrževalna dela
Namestitev pločevinastega pokrov nad razbremenilnikom tlaka v Gradišču
Zamenjava plovec pri razbremenilniku tlaka Dolina – Polica
Zamenjava pokrovov vodohranu
Čiščenja objektov: vodohrana Strmec in Bliska vas, razbremenilnik tlaka
Gradišče in Dolina
Izvedba košnje v okolici objektov
Obravnavanje prošnje za priključitev, ki je bila pozitivno rešena
Sanacija (dveh) 2 okvar na omrežju
Odstranitev podrtega drevja v zajetju Korita, zaradi snegoloma
Preverjanje in čiščenje hidrantov
Uvedba elektronskega sporočanja stanja vodomerov
Inšpekcija s strani HLZOH, brez večjih pripomb

Ob koncu leta smo razdelili koledarje vsem uporabnikom vodovodnega sistema.
Kot v preteklih letih smo najbolj zaslužnim članom podelili nagrade.
Člani UO smo imeli še manjšo pogostitev na Turistični kmetiji Kamnikar.

AD/4.2. Poročilo blagajnika
Blagajničarka Nina Vidic je podala poročilo blagajnika za leto 2017.
Prihodki :

21.821,49

Odhodki:

20.247,56

Presežek prihodkov na odhodki:

1573,93

Pisarniški material:

85,62

Stroški banke

175,45

Pošta:

46,38

Elektrika:

2348,53

Telefon:

452,94

Reprezentanca:

296,63

Koledar:

103,70

Spletna stran:

48,80

Potni stroški:

2333,86

Najemnina:

1290,32

Amortizacija:

450,00

Pogodbena dela:

2480,14

Vzdrževanje:

4281,65

Upravna taksa:

9,00

Vodna povračila:

2541,09

Donacija Ljudski pevci:

200,00

Sredstva:

23.542,80

Osnovna sredstva:

1784,08

Znesek na TR:

21.397.88

Blagajna:

360,84

AD/4.3. Poročilo odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti
Odgovorni za zagotavljanje skladnosti, Franci Merzel, je podal poročilo o
rezultatih analiz pitne vode. V letu 2017 so bili izvedeni 4 sklopi rednih MB
preizkušanj, dodatno pa še 5 x zaradi uvedbe dezinfekcije z UV svetlobo. Vsi
rezultati analiz so bili ustrezni.
Poleg tega so bili odvzeti tudi vzorci iz rednega državnega monitoringa, in sicer:
- 5 x objekt: stara šola Polica
- 1 x objekt: Polica 46
- 2 x Objekt: Polica 17
Pri dveh (2) vzorcih so določili prisotnost koliformnih bakterij, obakrat kot
posledica slabe pretočnosti napeljave pri uporabniku.
Izvedene so bile tudi vse aktivnosti, ki so predvidene po HACCP sistemu.

AD/4.4. Poročilo nadzornega odbora (NO)
Viktor Dežman je podal poročilo NO. NO se je sestal 28.02.2018 takrat pregledal
vso dokumentacijo društva za leto 2017 in ugotovil, da je bilo finančno poslovanje
pravilno, dokumentacija pregledna in primerno urejena, prihodki in odhodki
pregledni, zapisniki jasni. NO ugotavlja za društvo deluje v smislu dobrega
gospodarja.
AD 5/
Razprava po poročilih.
Predsednik je dal vsebino poročil na glasovanje.
SKLEP 4: skupščina soglasno potrjuje poročila: predsednika, blagajnika,
odgovorne osebe za zagotavljanje skladnosti in nadzornega odbora.

AD 6/
Prispevek o malih čistilnih napravah in varovanju okolja
Valentina Rutar Polanec je izvedla predavanje o pomembnosti varovanja okolja in
predstavila sistem delovanja malih čistilnih naprav, ki bi bile za vas Polica
primerne.
AD 7/
Program dela za 2018.
Predsednik društva Boštjan Vidic je predstavil načrt dela društva za leto 2018. Leta obsega:
-

Preventivni pregled vrtine
Pregled in zamenjava cevi
Namestitev sonde za merjenje podtalnice
Obnova in menjava vrat na studencih
Redno vzdrževanje in odprava okvar

Predsednik je dal predlagani program na glasovanje.
SKLEP 5: Navzoči so soglasno potrdili program dela za leto 2018.
AD8/
Vprašanja in pobude članov ter zaključek.
Člani društva so izpostavili problematiko ureditve kanalizacije na Polici. Občina
špekulira z nami in ne subvencionira prispevka pri financiranju čistilnih naprav,
ker naj bi v prihodnje gradili kanalizacijo na strnjenih področjih vasi.
Predsednik KS, Mitja Gioahin je na to odgovoril, da občina zaradi predvidene
gradnje kanalizacije ne izvaja sanacije občinskih cest, vendar nima informacij
kdaj in v katerih delih Police naj bi se kanalizacija gradila. Predlaga iniciativo s
strani krajanov za organiziranje zbora krajanov z županom, za obravnavanje te
problematike.

SKLEP 6: Skupščina sprejme sklep, da vodovodni odbor na KS pošlje zahtevo
za organiziranje zbora krajanov z županom, za obravnavanje problematike
gradnje kanalizacije.

Skupščina se je zaključila ob 19:30 uri z nastopom Ljudskih pevcev. Sledila je
pogostitev in nadaljevanje razprav ob mizah.

Polica 03.03.2018

Overovatelja zapisnika::
Jože Štepic,

Jože Kastelic

Zapisala: S. Vidrih

