Krajevna skupnost Godešič
ZAPISNIK 8. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, 10. seje v sestavi za obdobje 2015 do
2018, z dne 23. 5. 2016, seja je potekala v sejni sobi doma KS Godešič in sicer s
pričetkom ob 20.30h, seja je bila zaključena do 22.00h

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 9. seje sveta KS Godešič
Pregled poslovanja KS Godešič in razpoložljiva sredstva za investicije
Prometna problematika
Čistilna akcija, april 2016
Poročilo o odprtju razstave 10let po 1000letnici Godešiča
Poročilo o otvoritvi doprsnega kipa prof.dr. Jožetu Rantu v Aleji Ločanov
Večer na vasi (priprave)
Razno

VABLJENI: Blaž Karlin (ni se odzval vabilu)

PRISOTNI: Matjaž Krajnik, Bojan Križnar, Matej Novinec, Simon Krajšek, Marjan Povše,
Jože Hafner, Pia Delalut

Tč. 1. Potrdimo zapisnika 9. seje sveta KS Godešič.
Tč. 2. Pregled poslovanja KS Godešič in razpoložljiva sredstva za investicije. Razprava in
odločitev za kaj nameniti sredstva, glede na to, da je potrebno plačati letos še komunalni
prispevek in izvesti priključek na kanalizacijo za dom KS.
Denarja je preostalo malo, saj nam je občina odtegnila skoraj vsa sredstva za delovanje
v letu 2016, češ da imamo zgrajeno novo vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Težava je
v tem, da brez sredstev ne bomo morali plačati komunalni prispevek za dom KS, prav
tako ne moremo začeti z izvedbo MČN za bife (goešič 77).
 Hišniško stanovanje; naredi se nova cenitev.
Sklep: svetniki smo soglasni, da se naredi še ena cenitev z novim cenilcem, tako
bomo optimizirali dajatve pri plačevanju najemnine in pogodbenega dela.
 Predlog županu, da določena sredstva iz l.2017 porabimo že letos.
Sklep: svetniki se strinjamo s predlogom in naprošamo občino, da nam pomaga
vsaj v višini komunalnega prispevka in stroškov priklopa Godešič 100 (dom KS).
 Ureditev mulde pri Strugarju, mulda mora biti široka 1m, sicer se bo cesta uničila.
Sklep: svetniki se strinjamo z muldo, katero je potrebno izvesti pred jesenjo,
sicer bomo cesto parc.št. 1373/4, k.o. Godešič popolnoma uničili.
Tč. 3. Prometna problematika:
 izgradnja krožišča v centru vasi, vztrajamo da se občina aktivno vključi in
pomaga pri projektih in izvedbi. Za krožišče si prizadevamo 7 let. Svetniki
predlagamo, da se svet KS obrne na ministrstvo .
Sklep: svetniki se strinjamo, da se aktivno vključimo in se sami začnemo
pogovarjati z ministrstvom.
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izgradnja in preureditev obstoječih prehodov za pešce, glede na nezavidljivo
finančno stanje občine, občino naprošamo za mnenje upravljalca ceste, da
nam ga posreduje, glede na to da je bil narejen pred 8 meseci, začetek jeseni.
Bili so sprejeti sklepi, od katerih ni bilo do danes nič narejeno.
Priprava pločnikov, od DRSi še nismo dobili odgovora od oktobra, enako kot v
primeru prehodov za pešce.
umirjevalci prometa po vasi oziroma na cesti med Godešičem in Prodom
(nogometno igrišče), mobilne ovire so pokradli, treba bi bilo dati fiksne
asfaltne. Nogomet se igra celo zimo, zato so potrebne fiksne ovire za
zmanjševanje prometa.
Sklep: svetniki se strinjamo, da je potrebno vso prometno problematiko
reševati prednostno.

Tč. 4. Poročilo o čistilni akciji v aprilu 2016, udeležba krajanov je premajhna, smeti je
bilo sicer bilo manj kot predhodna leta.
Tč. 5. Poročilo o odprtju razstave 10let po 1000letnici Godešiča, odprtje razstave je bilo
dobro obiskano, prišlo je veliko ljudi. Zaključek razstave ob druženju krajanov in gostov.
Zahvala Domnu Križaju za postavitev stalne razstave.
Tč. 6. Poročilo in zahvala občini ter vsem ključnim akterjem ob postavitvi doprsnega kipa
prof.dr. Jožetu Rantu v Aleji Ločanov. Na odprtje je prišlo je veliko ljudi iz naše občine,
kakor tudi gostov in sorodnikov g.Ranta, Zahvala tudi s strani KS Godešič predlagatelju:
Muzejsko društvo, na predlog Aleksandra Igličarja. Zahvala občini in županu, da so
postavili doprsni kip našega krajana.
Tč. 7. Priprava za prireditev Večera na vasi: določitev datuma, obseg prireditve, vodja
prireditve, povabljenci…
Sklep: Ob 10 obletnici 1000letnice, datum je kresni večer, 23.6 ob 20.30h.
Tč. 8. Razno
 Podaljšanje pogodbe Lili Avguštin od julija od decembra 2016.
Sklep: svetniki se strinjamo s podaljšanjem pogodbe.
 Dvorana; kaže, da bo bolj zasedena, zato jo bo potrebno bolj ogrevati in bi jo
morali izolirati. Sprogramirati je potrebno uro, kdaj bo centralna peč začela greti
dvorano.
 Svetnike zanima, zakaj javna razsvetljava na parc.št. 1377/2, k.o. Godešič ne
gori. Domnevamo, da je potrebno zamenjati žarnice.
 G. Novinec Matej obvešča, da je KS Godešič seda jna FB,tako je možnost, da se
vsak prispevek takoj objavi na tem mediju…

Napisala:
Pia Delalut

Godešič, 24.6.2016

Predsednik KS
Matjaž Krajnik

