Krajevna skupnost Godešič
ZAPISNIK 13. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, 13. seje v novi sestavi za
obdobje 2015 do 2018, z dne 19. 12. 2016, seja je potekala v Kašči, s
pričetkom ob 20,00h

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 12. Seje KS Godešič
2. Posvetu pri županu na občini 7.12.2016
3. Podaljšanje podjemne pogodbe za čiščenje prostorov v domu KS
4. Določitev inventurne komisije
5. Cenik za najem dvorne
6. Hišniško stanovanje
7. Prometna problematika na državni cesti skozi Godešič
8. Razno
VABLJENI GOST: Blaž Karlin
PRISOTNI SVETNIKI KS: Matjaž Krajnik, Bojan Križnar, Matej Novinec,
Simon Krajšek, Marjan Povše, Jože Hafner, Pia Delalut
Tč. 1. Potrditev zapisnika 11. seje sveta KS Godešič
Tč. 2. Debata o posvetu pri županu na občini 7.12.2016 in komentar
Zabeležke posveta s temo «Implementacija zakona o pogrebni in
pokopališki dejavnosti na raven lokalne skupnosti«. Komentira Jože
Hafner: Reteško pokopališče je spet aktualna tema, v naslednjih letih naj
bi do širitve vendarle prišlo.
Predlog: ker gre za kompleksno komunalno infrastrukturo, odkup
zemljišča, načrtovanje in izvedbo samih vežic, je potrebno reteško
pokopališče dati v občinski proračun. Menimo, da ni prav, da KS Reteče in
KS Godešič iz svojih sredstev pokrivata nakup in izvedbo novi del
Reteškega pokopališča.
Tč. 3. Podaljšanje podjemne pogodbe za Lili Avguštin za čiščenje
prostorov v domu KS za 3 mesece, januar - marec
Sklep: svetniki se soglasno strinjamo s podaljšanje podjemne pogodbe.
Tč.4. Določitev inventurne komisije, predlagani kandidati so isti kot lansko
leto. Predsednik Bojan Križnar, člana Matej Novinec in Simon Krajšek
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Tč. 5. Cenik za najem dvorane ostaja enak kot prejšnja leta.
8 €/ura najem dvorane zunanji
5 €/ura najem dvorane domačini
50 € najem za večer
5 € najem male dvorane
Sklep: svetniki se soglasno strinjamo s cenikom.
Tč. 6. Hišniško stanovanje, menjava hišnika, pregled pogodbe z zdajšnjim
hišnikom.
Simon Krajšek: vodja razprave, opozarja, da ni pravilnika o NP in
pravilnika o točkovanju stanovanja.
- zdajšnji hišnik bo predvidoma v letu 2017 prekinil najem v stanovanju,
- odpovedni rok je 3 mesece,
- 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.
- na novo je potrebno ovrednotiti stanovanje in glede na to določiti višino
najema.
To je osnova za oddajo stanovanja, ki se pošlje na občino v januarju
2017.
Sklep: svetniki se soglasno strinjamo s predlogom.
Tč. 7. Aktualna prometna problematika na državni cesti skozi Godešič.
Dne 14.12.2016 ob 9h, je bilo načrtom v sejni sobi 31 Občine Šk. Loka
soočenje s PZI načrtom. KS Godešič je prisotna na predstavitvi
izvedbenega načrta ureditev DC R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca v
naselju Godešič. Izvedbeni načrt zajema ureditev peš in kolesarskih
površin z ukrepi za umirjanje prometa na regionalni cesti. Prisotna sva bila
predstavnika KS, Matjaž Krajnik in Pia Delalut, predstavnik naročnika
projekta Direkcije RS za infrastrukturo, predstavniki DRI in izvajalca
APPIA d.o.o., predstavniki občine, g. Robert Strah in g. Miloš Bajt.
Predstavitev zapisnika in debata.
Z zapisnikom se strinjamo, pričakujemo pa popravke PZI glede na
dogovore v zapisniku. PZI načrtu mora vsebovati:
 prehod pri Enšku,
 otok na vzhodu (pri Jekcu) za umirjanje prometa ob vstopu v
naselje,
 na glavno križišče v centru vasi se namesti t. i. pametni semafor s
funkcijo rdeče luči ob preveliki hitrosti vozila,
 vzhodno od semaforja se nujno izvede še en prehod za pešce pri
novi avtobusni postaji. Ideja krožnega krožišča se ne opusti, ampak
premakne v dolgoročni plan.
 Preveri naj se tudi možnost, da avtobusna postaja ostane na
obstoječem mestu, kljub vsemu pa se izvede semaforizirano križišče
in dogovorjeni ter korigirani otoki vzdolž državne ceste od zahoda do
vzhoda Godešiča.
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 Občina naj nemudoma z lastniki parc. št. 19/6 in 20/13 obe k.o.
Godešič, kjer naj bi stala bodoča avtobusna postaja, začne pogovore
in preuči možnost nakupa. Eventualne težave zavoljo tega, naj ne
bodo ovira za rekonstrukcijo in preureditev državne ceste, ter
izvedbo križišča na Godešiču!
Sklep: svetniki se soglasno strinjamo s predlogom.
Tč. 8. Razno:
- Srečujemo se s problematiko zožanja vaških poti zaradi zaraščanja
živih mej, grmovja… Lastniki naj uredijo svoje zelenje tako, da bodo
poti prevozne v vsej širini. Zaraščene poti, ali nasajanje živih mej na
javno dobro, bomo javljali na občino, kjer bodo po protokolu
ukrepali proti lastnikom.
- Naša KS se je pritožila na soglasje ARSO za povečanje predelave
odpadkov v podjetju Ekologija d.o.o. Neverjetno je, da je vplivno
območje zelo zastarelih in neprimernih prostorov Ekologije, samo
ozko območje tega podjetja.
Skozi KS Godešič bodo dnevno transportirali velike količine nevarnih
odpadkov, mi pa nismo v vplivnem območju. Sprašujemo se kako je
to mogoče?
Napisala:
Pia Delalut

Godešič, 10.1.2017

Predsednik KS
Matjaž Krajnik

