Krajevna skupnost Godešič
ZAPISNIK 12. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, 12. seje v novi sestavi za
obdobje 2015 do 2018, z dne 5. 10. 2016, seja je potekala v sejni
sobi KS in sicer s pričetkom ob 20,00h in se zaključila ob 22,00
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Tč. 1. Potrditev zapisnika 11. seje sveta KS Godešič
Tč. 2. Pregled poslovanja KS Godešič in predlog za proračun za leto 2017
za KS Godešič (glej prilogo poslano 28.9.2016).
Glede na to, da bo v kratkem potrebno plačati kom. prispevek za dom KS
Godešič in izvesti tudi priključek na javno kanalizacijo, predlagamo, da
nam občina zaračuna komunalni prispevek šele v letu 2018. V letu 2017
pa bomo izvedli fizični priklop na kanalizacijo.
Na razpolago imamo 7.050,00eur, kar je odločno premalo za
funkcioniranje sveta KS, da en govorimo o investicijah
.
V letu 2016 zaradi finančne podhranjenosti nismo izvedli nobene
realizacije po planu. Prioritete ostajajo enake kot v preteklem planu in
sicer:
 Pločnik od centra vasi proti Enšku,
 Krožišče v centru vasi,
 Toplotna izolacija doma,
 javna razsvetljava na poti proti bifeju in na parih pozicijah v vasi,
 izdelava fiksnih asfaltnih umirjevalcev prometa ob igrišču na Produ,
kjer je sicer omejitev hitrosti 30km/h.
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- Problematika plačila olja za ogrevanje:
Račun v vrednosti nekaj več kot 1.160,00eur je bil s strani našega
računovodstva na občini Šk. Loka zavrnjen. (Razpravo vodi Matjaž
Krajnik).Predlog poravnave računa bo skupaj z Romano Stanonik rešil
Matjaž Krajnik
Tč. 3. Hišniško stanovanje, menjava hišnika, pregled pogodbe z
današnjim hišnikom.
Predvidoma se bo aktualni hišnik izselil do poletja 2017. Z g. Iztokom
Avguštinom usklajujemo termin za odpoved.
Potrebno bo poiskati novega najemnika.
Simon Krajšek: vodja razprave, predstavi problem svetnikom:
- zdajšnji hišnik bo predvidoma v letu 2017 prekinil najem v stanovanju,
- odpovedni rok je 3 mesece,
- predlog, da se za novega najemnika stanovanje oddaja za določen čas,
najprej 1 leto, nato na vsaki 2 leti podaljšamo pogodbo za določeni čas,
- bolj natančno je potrebno definirati dela in naloge hišnika v bodoče,
- po statutu bo potrebno izvesti javni razpis za izbiro novega najemnika,
kandidati za hišniško stanovanje se javijo in izberejo glede na razpis.
Predlog novih nalog hišnika in ocene vrednosti najema, pošljemo na
občino in prosimo, da se problematiko stanovanja reši do 1. 12. 2016,
tako da je z novim letom že definirana nova pogodba, ki bo osnova za
novega najemnika!
Sklep: svetniki se soglasno strinjamo s pripravljenim predlogom.
Tč.4. Aktualna prometna problematika
 Umirjevalci prometa po na cesti med Godešičem in Prodom nogometno igrišče, komentar Jože Hafner: mobilne hitrostne ovire
so ukradli, potrebujemo nove. Zaradi tribun bi bili dovolj dve fiksni
oviri za umiritev prometa, na začetku in koncu igrišča.
 Ureditev mulde na spodnjem delu klanca na Produ (vis a vis
Strugarja), komentar Matjaž Krajnik: urgentno je treba rešiti
ureditev mulde z g. Prelogarjem. Cesta se uporablja za dostop na
nogometno igrišče. Pomembna je za Loko in okolico, NK Ločan, NK
Polet in NK Kondor imajo treninge večkrat dnevno na igrišču. Prav
tako se saj polovico tekem škofjeloškega nogometa odigra na Produ.
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 Prometna problematika na Godešiču, zadnji projekti za ureditev
in umiritev prometa skozi Godešič so narejeni tako, da zaradi
'otokov' celo naselje Nova vas in veliko hiš ob glavni cesti nima
možnosti izvoza levo na glavno oz. državno cesto. Zasnova umiritve
prometa je popolnoma napačna in nerealna. Prav tako se ni
upoštavla že potrjena ideja (prejšnji mandat) za ureditev kolesarske
steze med Trato in Godešičem. Občina mora aktivno sodelovati s
svetom KS glede prometne ureditve na Godešiču, da ne bo prihajalo
še naprej do nepotrebnih in ne-realno zasnovanih projektov.
Sklep: občina mora sodelovati s svetom KS pri urejanju prometne
problematike na Godešiču.
Tč. 5. Razno
Priprava gradiva za Dobrave
Svetniki želimo županu glede na nesrečo s kolesom hitro okrevanje.
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