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ZAPISNIK. 20. SEJE SKUPŠČINE DRUŠTVA 

 
za varstvo voda Polica »Bistrina«, ki je bila v soboto, 12.03.2022, s pričetkom ob 

18:30 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 

2. Izvolitev organov Skupščine: 

- delovnega predsedstva 

- zapisnikarja 

- overovateljev zapisnika 

- verifikacijske komisije 

3. Pregled in potrditev zapisnikov 18. seje Skupščine 

4. Pregled in potrditev zapisnikov 19. spletne Skupščine 

5. Poročila o delu društva za leti 2019 in 2021 

- poročili predsednika 

- poročili blagajnika 

- poročili odgovorne osebe za notranji nadzor 

- poročili nadzornega odbora 

6. Razprava po poročilih 

7. Volitve organov Društva Bistrina 

8. Program dela društva za leto 2022 

9. Vprašanja in pobude članov ter zaključek  

 

 

Predsednik je dal dnevni red na glasovanje. 

 

SKLEP 1: Navzoči člani  Skupščine so soglasno potrdili predlagani dnevni red 
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AD 1/ Otvoritev Skupščine in pozdrav 

Predsednik društva Boštjan Vidic je otvoril skupščino in pozdravil navzoče. 

AD2/Izvolitev organov Skupščine 

Predsednik društva Boštjan Vidic je predlagal naslednje organe Skupščine.  

Predsednik: Marjan Kastelic 

Člana predsedstva: Franci Merzel, Franc Vidic  

Verifikacijska komisija: Anton Ziherl, Luka Kokole  

Zapisnikarica: Stanka Vidrih 

Overovatelja zapisnika: Jože Štepic, Luka Potokar 

 

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 več kot 20% vseh članov, zato je bila seja sklepčna in se je lahko 

nadaljevala. 

 

AD3/ Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Skupščine 

Predsednik Skupščine, Marjan Kastelic, je prebral zapisnik 18. seje. Na zapisnik ni 

bilo pripomb. 

SKLEP 3: Člani skupščine sprejmejo sklep, zapisnik 18. seje Skupščine je 

soglasno sprejet 

 

AD4/ Pregled in potrditev sklepov spletnega glasovanja (19.) Skupščine Društva 

Bistrina 

 

Preko spleta je bila opravljena anketa na kateri smo se uporabniki odločali o 

predlogih spremembe statuta društva. Glasovalo je 93 članov preko spleta in 9 po 

pošti. Velika večina (87% - 98%) anketirancev se je s predlogi strinjala. Podrobni 

rezultati so objavljeni na spletu. Predloge potrdimo z glasovanjem na redni 20. 

Skupščini Društva Bistrina. 
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Spremeni se 2. odstavek 14. člena Statuta Društva za varstvo voda Bistrina, tako, 

da se glasi: "Mandatna doba izvršilnih in nadzornih organov društva je pet 

let." 

  

Spremeni se 6. odstavek 15. člena Statuta tako, da se glasi:  

"Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če 

skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je 

skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10% članov." 

 

Doda se 15.a člen, ki se glasi: 

Skupščina Društva Bistrina običajno poteka v dvorani Gasilskega društva 

Polica. V primeru nezmožnosti izvedbe na običajen način lahko poteka tudi v 

drugih najetih prostorih ali preko spleta z glasovanjem s pomočjo spletnih 

orodij (ankete, posebni glasovalni programi itd.) 

 
 

SKLEP 4: Predlogi sprememb statuta z 19. spletne Skupščine so bili soglasno 

sprejeti 

 

AD5/ Poročila o delu društva za leti 2020 in 2021 

 

AD5/1 Poročilo predsednika 

 

Za leto 2020 

Zaradi epidemije Covid-19 je bilo tudi delo Bistrine okrnjeno. Upravni odbor 

društva je  imel  v  letu 2020 tri redne seje,  na katerih  je obravnaval tekočo 

problematiko in reševal probleme. Poleg tega so bila v letu 2020 izvedene naslednje 

večje aktivnosti in dela: 

- preureditev cevovoda, odstranitev jaška, podzemnega hidranta in montaža 

nadzemnega hidranta v Bliski vasi 

- odstranitev jaška, podzemnega hidranta in montaža nadzemnega hidranta v 

Goričanah 

- čiščenje okolice objektov  

- menjava  UV žarnice 

- prestavitev glavnega cevovoda na lokaciji Ločje 

- odprava 2 okvar počenih cevi 

- montaža dodatnega odvzemnega hidranta Goričane 

- obravnavanje prošenj za priključitev na omrežje, vse ugodno rešene 

Ob koncu leta smo razdelili koledarje vsem uporabnikom vodovodnega sistema 
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in obvestila o porabljeni vodi. Ugotavljamo dober odziv obveščanja o porabljeni 

vodi preko elektronske pošte. 

Kot v preteklih letih smo najbolj zaslužnim članom podelili nagrade. 

 

Za leto 2021 

V letu 2021 je bilo delo društva zaradi epidemija Covid-19 omejeno na najnujnejše 

posege in opravila. Občni zbor je bil organiziran z anketo preko spleta, sklepe je 

delovni predstavnik prebral v 4. točki današnjega občnega zbora.  

 

Upravni odbor društva je  imel  v  letu 2021 tri redne seje. Poleg tega so bila v letu 

2020 izvedene naslednje večje aktivnosti in dela: 

- odstranitev jaška pri vodohranu Bliska vas in vgradnja izpustnega ventila 

- čiščenje zajetij Korita, Stara dolina, Staje,  

- čiščenje vodohrana Bliska vas in razbremenilnika Gradišče 

- čiščenje okolice objektov  

- menjava  UV žarnice 

- odprava 4 okvar počenih cevi 

- obravnavanje 4 prošenj za priključitev na omrežje, vse ugodno rešene 

Ob koncu leta smo razdelili koledarje vsem uporabnikom vodovodnega sistema 

in obvestila o porabljeni vodi. Ponovno ugotavljamo dober odziv obveščanja o 

porabljeni vodi preko elektronske pošte. 

Kot v preteklih letih smo najbolj zaslužnim članom podelili nagrade. 

Podrobnosti v priloženih poročilih. 

 

 

AD5/2 Poročilo blagajnika 

 

Blagajničarka Nina Vidic je podala poročili blagajnika  

 

Za leto 2020 
Prihodki:     27.618,00 € 

Odhodki:     25.325,00 € 

Presežek prihodkov:      2.294,00 € 

Osnovna sredstva:       2.465,00 € 

Sredstva na TR:    39.583 ,00 € 

Blagajna:            40,00 € 
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Za leto 2021 
Prihodki:     38.421,00 € 

Odhodki:     15.520,00 € 

Presežek prihodkov:    22.902,00 € 

Osnovna sredstva:       1.584,00 € 

Sredstva na TR:    59.140 ,00 € 

Blagajna:              0,00 € 

Podrobnosti so predstavljene v priloženih finančnih poročilih. 

 

AD5/3 Poročilo odgovorne osebe za notranji nadzor 

Odgovorni za notranji nadzor in zagotavljanje skladnosti, Franci Merzel, je podal 

poročilo o rezultatih analiz pitne vode. V letu 2021 v skupno 22 preizkušanjih ni 

bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti. V letu 2020 je bila  dvakrat na dveh 

mestih ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij na mestih z manjšo 

pretočnostjo. Neskladnost je bila takoj odpravljena z enkratnim kloriranjem in 

ustreznost potrjena s ponovnim vzorčenjem.  

Na podlagi rezultatov preiskav je na preiskave povsem ustrezna, kar je 

spodbudno, ker proces priprave vode poteka popolnoma brez uporabe kemijske 

dezinfekcije, s pomočjo filtracije in UV presevanja.  

Podrobnosti v priloženem poročilu. 

Odgovorni je še opozoril, da bomo v primeru onesnaženj ali izrednih razmer 

obveščeni preko SMS, zato je pomembno da ima društvo natančne telefonske 

številke uporabnikov. 

 

AD5/4 Poročilo nadzornega odbora (NO) 

Viktor Dežman je podal poročilo NO. NO se je sestal 11.03.2022 takrat pregledal 

vso dokumentacijo društva za obdobje 2020 - 2021 in ugotovil, da je bilo 

finančno poslovanje pravilno, dokumentacija vzorno urejena in nimajo pripomb 

na poslovanje, predlagajo le, da se porabljen denar bolj natančno specificira 

(material, delo, prevozni stroški,,,,). Predlagajo tudi razširitev vodovoda z novo 

vrtino. 
 

AD6/ Razprava po poročilih 

Predsednik je dal vsebino poročil na glasovanje 
 

SKLEP 6: Skupščina soglasno potrjuje poročila: predsednika, blagajnika, 

odgovorne osebe za notranji nadzor in nadzornega odbora. 
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AD7/Volitve organov Društva Bistrina 
 

Kandidati za nov mandat: 

 

Upravni odbor: 

Predsednik: Boštjan Vidic 

Podpredsednica: Valentina Rutar Polanec 

Tajnik: Marjan Kastelic 

Blagajničarka: Nina Vidic 

Notranji nadzor: Franci Merzel 

Tehnična služba: Jože Štepic 

Člani: Stanka Vidrih, Janez Kokole, Anton Ziherl, Jože Toni, Franc Vidic 

Nadzorni odbor: Viktor Dežman (predsednik), 

Miran Bratun, Luka Potokar (člana) 

Častno razsodišče: Marjan Pražnikar, Ivo Puhar 
 

SKLEP 7: Navzoči so soglasno potrdili predlagane kandidate organov Društva 

Bistrina 

 

AD8/ Program dela za 2022 

Predsednik društva Boštjan Vidic je predstavil načrt dela društva za leto 2022. Le-

ta obsega: 

- redno vzdrževanje in odprava okvar 

- čiščenje vodohranov Strmec in razbremenilnika Strmec 

- priprava vloge za podaljšanje vodnega dovoljenja 

- poizvedba za razširitev z izdelavo vrtine 

Predsednik je dal predlagani program na glasovanje. 

 

SKLEP 8: Navzoči so soglasno potrdili program dela za leto 2022. 

 

 

 

 

AD9/ Vprašanja in pobude članov ter zaključek. 

 

- Predsednik GD Polica Sebastjan Kastelic se je društvu Bistrina zahvalil za 

dobro sodelovanje in zagotovitev dobre vode za uporabnike in za gasilske 

namene.  
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- Boštjan Vidic je povedal da društvo praznuje 20 letnico, v ta namen so zbrali 

nekaj slik iz izgradnje na vpogled.  

- Udeleženci Skupščine smo zopet načeli problematiko izgradnje kanalizacije na  

Polici. Na prejšnji seji je bilo sklenjeno, da Predsednik KS na pobudo Bistrine 

pošlje uradno vprašanje Občini glede izgradnje kanalizacije na Polici, zato je 

udeležence zanimalo, kakšen je bil odziv Občine. Dopis je bil poslan, odgovora 

nismo prejeli. Na današnjo sejo Skupščine so bili vabljeni predsednik KS, župan, 

direktor Občinske uprave, vendar se niso odzvali.  

Dogovorili smo se, da na pobudo Bistrine, predsednik KS skliče zbor krajanov. 

Predlagali smo tudi predstavitev problematike v občinskem glasilu.   

 

Skupščina se je  zaključila  ob 20:15 uri. Sledila je  pogostitev  in  nadaljevanje 

razprav ob mizah. 

 

 

Polica 12.03.2022      Zapisala: S. Vidrih 

 

 

Overovatelja zapisnika: 

 

Jože Štepic  

 

Luka Potokar 

 
 


