
ZAPISNIK 17. SEJE SKUPŠČINE DRUŠTVA

za varstvo voda Polica »Bistrina«, ki je bila v soboto, 02.03.2019, 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

2. Izvolitev organov skupščine:

- delovnega predsedstva

- zapisnikarja |

- overovateljev zapisnika

- verifikacijske komisije

3. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje skupščine

4. Poročila o delu društva za leto 2018

- poročilo predsednika

- poročilo blagajnika

- poročilo odgovorne osebe za notranji nadzor

- poročilo nadzornega odbora

5, Razprava po poročilih

6. Potrditev odstopa članice UD in izvolitev nove članice UO

7. Program dela društva za leto 2019

8. Vprašanja in pobude članov ter zaključek z nastopom in pogostitev

Predsednik je dal dnevni red na glasovanje.

SKLEP 1: Skupščina soglasno potrjuje predlagani dnevni red
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AD 1/

Predsednik društva Boštjan Vidic je otvoril skupščino in pozdravil navzoče.

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 48 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 16. seje.

SKLEP 3: Člani skupščine sprejmejo sklep, zapisnik lanske seje skupščine je
soglasno sprejeti

AD 4/

Poročila o delu društva za leto 2018.
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AD/ 4.1. Poročilo predsednika

Upravni odbor društva je imel v letu 2018 pet (4) redne seje, na katerih je 
obravnaval tekočo problematiko.

Poleg tega so bila v letu 2018 izvedene naslednje večje aktivnosti in dela:
- popravilo ograje na zajetju Korita
- pregled črpalke na vrtini Klanci
- zamenjava tlačnih cevi na vrtini
- vgradnja sonde za merjenje nivoja podtalnice, s tem lahko sproti merimo nivo 

podtalnice, ki kaže da je stanje vrtine stabilno. Tudi ob daljšem delovanj črpalke 
nivo podtalnice ne pade pod mejo 18 m nad črpalko

- menjava 20 števcev in dotrajanih ventilov
- namestitev elektromagnetnega zapornega ventila v VH Strmec
- obravnavanje 5 prošenj za priključitev na omrežje, ugodno rešenih
- odpravljeni 2 okvari zaradi počene cevi

Ob koncu leta smo razdelili koledarje vsem uporabnikom vodovodnega sistema in 
obvestila o porabljeni vodi. Kot v preteklih letih smo najbolj zaslužnim članom 
podelili nagrade.

Člani UO smo imeli še manjšo pogostitev na gostišču Pance Top.

Podrobnosti v priloženem poročilu.

AD/4.2. Poročilo blagajnika

Blagajničarka Nina Vidic je podala poročilo blagajnika za leto 2018.

Prihodki : 31193
Odhodki: 20762
Presežek prihodkov na odhodki: 10431
Osnovna sredstva:   2286
Znesek na TR: 31295
Blagajna:     361
Sklad: 33941

Podrobnosti v priloženem finančnem poročilu.
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AD/4.3. Poročilo odgovorne osebe za notranji nadzor

Odgovorni za zagotavljanje skladnosti, Franci Merzel, je podal poročilo o 
rezultatih analiz pitne vode. V letu 2018 so bili v okviru notranjega nadzora v 
vsakem četrtletju odvzeti 4 ti vzorci eni v vsake četrtletju po 4 vzorci za 
mikrobiološke in 1 vzorec za kemijske analize. Poleg tega je bilo odvzetih še 5 
vzorcev v okviru NIJZ.

Pri 6 od skupaj 27 je bila ugotovljena mikrobiološka neustreznost, zaznana 
prisotnost koliformnih bakterij oz. povečano število kolonij pri 37?C.

Ugotavljamo, da je šlo zgolj za manjša neurgentna onesnaženja z organskimi 
snovmi iz okolja, ki so posledica nihanj v delovanju sistema za filtriranje in UV 
dezinfekcijo. Kemijska analiza ni pokazala nobenih neskladij.

Motnje smo odpravili z izpiranjem in enkratnim kloriranjem vodohranov. Na 
podlagi rezultatov ugotavljamo, da je voda kvalitetna in varna za uporabnike.

Podrobnosti v priloženem poročilu.

AD/4.4. Poročilo nadzornega odbora (NO)

Viktor Dežman je podal poročilo NO. NO se je sestal 28.02.2019 takrat pregledal 
vso dokumentacijo društva za leto 2018 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.

Ob pregledu porabe ugotavljajo, da imajo nekateri uporabniki majhno porabo glede
na število družinskih članov ali dejavnosti, ki jih opravljajo. NO predlaga UO, da 
pregleda stanje in ugotovi ter odpravi morebitna neskladja.

Podrobnosti v priloženem poročilu.

AD 5/

Razprava po poročilih.

Predsednik je dal vsebino poročil na glasovanje.

SKLEP 4: Skupščina soglasno potrjuje poročila: predsednika, blagajnika,
odgovorne osebe za notranji nadzor in nadzornega odbora.
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AD 6/
Potrditev odstopa članice UO in izvolitev nove članice UO. G. Vilma Režek je 
podala izjavo, da odstopa z mesta podpredsednice UO. UO predlaga za novo 
članico in podpredsednico g.Valentino Rutar Polanec.

Predsednik je dal predlog na glasovanje.

SKLEP 5: skupščina je soglasno potrdila odstop prejšnje in izvolitev nove 
članice, podpredsednice društva.

AD 7/
Program dela za 2019.
Predsednik društva Boštjan Vidic je predstavil načrt dela društva za leto 2019. Le-
ta obsega:
- redno vzdrževanje in odprava okvar
- montaža nabavljenih vrat/pokrovov na studencih in rezervoarjih
-  nagradnja filtra v VH Strmec v samočistilni filter

Podrobnosti programa v prilogi.

Predsednik je dal predlagani program na glasovanje.

SKLEP 6: Navzoči so soglasno potrdili program dela za leto 2019.

AD8/
Vprašanja in pobude članov ter zaključek.

Predlagano je bilo, da je v bodoče nekaj izvodov zapisnika po mizah, da ga 
navzoči preberejo pred skupščino. Izražena je bila želja, da bi bil zapisnik občnega 
zbora objavljen na spletni strani Bistrine.

Ponovno izpostavljena problematika glede ureditve kanalizacije na Polici in 
postavljeno vprašanje članoma sveta KS, kaj se dogaja v zvezi s tem. 

G. Luka Kokole in g. Marjan Makše, člana sveta KS izjavita, da ima Polica v svetu
KS samo 3 glasove in zato obstaja majhna verjetnost, da bi lahko uspeli po tej poti.
Predlagata sestanek krajanov s predsednikom KS.
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Luka Kokole je pohvalil člane UO, da tako dobro vodi društvo Bistrina. Voda je
kvalitetna in jo je dovolj, tako da smo vsi zadovoljni.

Ivo Puhar se je zahvalil za dolgoletno finančno podporo Ljudskim pevcem.

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

Polica 02.03.2019 Zapisala: S, Vidrih
Overovatelja zapisnika:
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