ZAPISNIK 14. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, 14. seje v novi sestavi za
obdobje 2015 do 2018, z dne 20. 3. 2017, seja je potekala v sejni
sobi KS in sicer s pričetkom ob 20.00h in se zaključila ob 22.00.
1. Potrditev zapisnika 13. seje sveta KS Godešič
2. Pregled poslovnega in poslovodskega poročila za leto 2016
3. Razprava o rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič DC R1-210/1078 Škofja Loka Jeprca v naselju Godešič, odkup zemljišča za novo avtobusno postajo,sestanek na
DRSI glede posegov na državni cesti (župan Miha Ješe, podžupan Robert Strah, Miloš
Bajt, Simon Krajšek in Matjaž Krajnik), odgovor lastnikov..
4. Pokopališče Reteče: odkup zemljišč in gradnja naj nebi vplivala na finančna sredstva,
ki jih dobita KS Reteče in KS Godešič. Investicije v novo pokopališče dati v proračun
občine za leto 2018.
5. Podaljšanje podjemne pogodbe za Lili Avguštin za čiščenje prostorov v domu KS, april
2017 do julija 2017
6. Potrditev zapisnika inventurne komisije
7. Hišniško stanovanje, menjava hišnika, priprava pogodbe za novega hišnika:
 zdajšnji hišnik bo predvidoma konec junija 2017 prekinil najem v našem
stanovanju
 pregled inventarja v stanovanju, ki ostane v stanovanju...odkup novega
najemnika...
 odpovedni rok
 dela in naloge hišnika v bodoče
 kandidati za hišniško stanovanje – razpis
8. Spomladansko čiščenje, organizacija, informiranje...., predvideni datum 1.4.2017
9. Razno
Vabljeni Gost: Blaž Karlin (odsoten)
Prisotni svetniki KS: Matjaž Krajik, Bojan Križnar, Pia Delalut, Simon Krajšek, Marjan Povše,
Jože Hafner, Matej Novinec
TČ. 1.

Potrditev zapisnika 13. seje sveta KS Godešič.
Sklep: Zapisnik prve seje soglasno potrjen

TČ. 2.

Pregled poslovnega in poslovodskega poročila za leto 2016
Sklep: Poslovno in poslovodsko poročilo pregledano in soglasno potrjeno.

TČ. 3.

Razprava o rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič DC
R1-210/1078 Škofja Loka - Jeprca v naselju Godešič, odkup zemljišča za novo
avtobusno postajo,sestanek na DRSI glede posegov na državni cesti (župan
Ješe, podžupan Strah, Miloš Bajt, Simon Krajšek in Matjaž Krajnik), odgovor
lastnikov..

Matjaž Krajnik in Simon Krajšek sta se udeležila sestanka na DRSI-ju. Prisotni so
bili tudi: župan Miha Ješe, podžupan Robert Strah, Miloš Bajt, projektant in nadzor
projekta. Predlagali smo, da je projekt bo izveden v večih ali vsaj dveh fazah. Prvo fazo
izvede DRSI. To je izvedba semaforiziranega križišča v sredini vasi ( pri domu KS

Godešič), izvede se istočasno tudi otoke in rekonstrukcijo vozišča. V drugi fazi (ali
kasnejših fazah) pa bi bila izvedena dela ki jih izvedeta občina in KS. V drugi fazi bi bil
zgrajen pločnik s kolesarsko stezo, in prestavitev avtobusne postaje za križišče. Pri
rekonstrukciji bo potreben odkup ozkega pasu zemljišč na obeh straneh obstoječe
trase. Dodatno pa še za rekonstrukcijo levega odcepa v smeri ljubljane na vzhodnem
delu vasi. Matjaž Krajnik in Simon krajšek sta po sestanku na DRSI stopila v kontakt z
lastniki zemljišč, kjer naj bi bilo novo avtobusno postajališče (lasnika Hafner Boštjan in
Primož Jenko). Pri prestavitvi postaje predstavlja problem odkup zemljišča. Lastnika
zemljišč Boštjan Hafner in Primož Jensko se s prodajo zemljišč za namen prestavitve
avtobusne postaje ne strinjata.
Sklep: Takoj naj se pristopi k izmeram in določitvi mej na trasi izvedbe. Cesta naj se
rekonstruira v najmanj dveh fazah. Prva faza, gradi DRSI: obnova cestišča, izvedba
otokov, semaforizirano križišče in pripadajoči elementi v tem križišču (prehodi za
pešce, pločniki v križišču). Prva faza naj zajema tudi izvedbo prehoda za pešce pri
Enšku .
Druga faza, ki ga gradi predvsem občina pa naj zajema izgradnja pločnika na južni
strani ob državni cesti (smer proti Matajevcem (Reteče) in prestavitev avtobusne
postaje, ter ostala dela…
TČ. 4.

Širitev pokopališča Reteče
Razprava je potekala v smeri, da odkup zemljišč in gradnja nebi vplivala na finančna
sredstva, ki jih dobita KS Reteče in KS Godešič s strani občine. Pokopališče je
komunalni objekt, prav tako mrliška vežica, za to pa je dolžna poskrbeti občina.
Reteško pokopališče bo v občini Šk.Loka tako ostalo edino brez mrliške vežice. Dejstvo
je, da se bo pokopališče širilo, saj se Reteče v smislu doseljevanja širijo. Bližnje
pokopališče na Lipici, pa tangira na Trato in Škofjo Loko
Glede Reteškega pokopališča: Z župnikom Brankom Potočnikom in predsednikom KS
Reteče Tomažem Jenkom je bil navezan stik. Oba podpirata širitev pokopališča,
vendar se je potrebno dogovoriti o dostopu in izvedbi mrliških vežic.
Preko občinskih svetnikov moramo vztrajati, da se vsi posegi vezano na Reteško
pokopališče, finančno črpajo iz občinskega proračuna za leto 2018 in nikakor na
račun investicijskih sredstev KS Godešič in KS Reteče, ki jih občina namenja zanju.
Sklep: Predlagamo, da se nakup zemljišč in izvedba novega dela samega pokopališča z
mrliško vežico, zajame v občinski proračuna za leto 2018, brez da bi bili obe KS
prirajšani za investicijska sredstva.

TČ. 5.

Podaljšanje podjemne pogodbe za Lili Avguštin za čiščenje prostorov v domu KS, april
2017 do julija 2017
Sklep: Pogodbo za Lili Avguštin za čiščenje prostorov v domu KS se podaljša od aprila
2017 do julija 2017.

TČ. 6.

Potrditev zapisnika inventurne komisije
Sklep: Zapisnik je soglasno sprejet.

TČ. 7.

Hišniško stanovanje, menjava hišnika, pogodba za novega hišnika

Zdajšnji hišnik bo predvidoma čez poletje prekinil najem v našem stanovanju.

Izdelati bo potrebno razpis, za novega hišnika.











V novi pogodbi za hišniško stanovanje moramo jasno določiti pravila in
opravila, ki jih je najemnik stanovanja dolžan opravljati. Pri vsaki uporabi dvorane v
dvorani ostane umazanija, ki jo je treba počistiti. Dvorano je potrebno tudi odklepati
uporabnikom. Najenostavneje je to izvesti, če ta dela opravlja hišnik , ki je v najemu
našega stanovanja.
Osnutek opravil, ki bi jih hišnik opravljal:
- Čiščenje dvorane in pripadajočih prostorov enkrat na teden ali po potrebi, v
poletnem času po potrebi; pomivanje oken dvakrat letno;
- Menjava žarnic, pip, ostalih podobnih stvari. Material, ki bo zamenjan plača KS;
- Urejanje okolice doma (pometanje in podobno);
- Košnja okolice doma in okolice avtobusnh postaj najmanj šestkrat na leto po
potrebi;
- Čiščenje avtobusnih postaj na 14 dni, praznenje košev na avtobusni postaji enkrat
na teden;
- Izvajanje zimske službe pred dvorano KS;
- Odpiranje dvorane uporabnikom od 16. ure pa do 22. ure; Obešanje zastav za
praznike in obešanje žalne zastave;
- Skrb za kurjavo (nabava kuriva, polovico plača KS polovico najemnik.)
Pogodbo bi obnavljali prvič na eno leto, kasneje na tri leta.
Sedanji hišnik je pripravljen pustiti opremo v stanovanju v primeru, da jo novi
najemnik odkupi. To bo stvar dogovora med najemnikoma.
Izvedla se bo nova cenitev stanovanja. Hišnik bo opravljal veliko del, zato
predlagamo da je cenitev narejena tako, da ne bo najemnina za stanovanje previsoka.
Predlagamo, da se najemnina za stanovanje spusti kot plačilo hišniku za opravljanje
del.
Pred podpisom nove pogodbe z novim najemnikom bo za stanovanje potrebno
narediti energetsko izkaznico.

TČ. 8.

Spomladanska čistilna akcija
Sklep: Spomladanska čistilna akcija bo 1.4.2017. Člani sveta KS se je udeležijo po
svojih najboljših močeh. Poskrbijo tudi, da bodo ljudje obveščeni o akciji, da bo
udeležba čimvečja. Obvestiti ej potrebno obe osnovni šoli, gasilce in ŠD Kondor. Vsi
njihovi člani, naj se udeležijo akcije. Prav tako bomo obvestili RK in upokojence.
Za rokavice, vreče in odjemna mesta ej poskrbljeno. Okoli 12h bo zakuska pri
športnem bifeju na Godešiču.

TČ. 9.
9.1

Razno
Jože Hafner: Dvorana je premalo ogrevana in je prehladna za normalno opravljanje
aktivnosti. Od uporabnikov prihajajo pritožbe in reklamacije, ker dvorana ne dosega
pravega standarda. Predlog je, da v dvorano namestimo dve reverzibilni klima napravi
s toplotno črpalko. Cena ene enote je približno 1800€. Z instalacijo tega sistema bi se
zelo zmanjšal strošek za nabavo kurilnega olja. Povečal bi se račun za elektriko. Vklop
in izklop take naprave je časovno nastavljiv, naprava ogreva prostore ob optimalnem
času. Na daljši čas je to najbolj ekonomična rešitev. Izvedba bi bila potrebna do jeseni
2017.

Sklep: Svet KS se strinja za nabavo dveh reverzibilnih klima naprav, in občino
naprošamo, da se investicijska sredstva iz leta 2018 prenesejo v leto 2017 ter da
izvedemo ta projekt do jeseni 2017.
9.2

Marjan Povše: Pesek za vzdrževanje poti
Sklep: Pozivamo občino da zagotovi 150 m3 peska za vzdrževanje poti v Dobravah. Te
poti so kolesarske in sprehajalne poti, godeški kmetje so jih pripravljeni sami nasipati,
občina pa naj priskrbi pesek.

9.3

Lastnik parcele parc.št. 430/17 KO Godešič je ob javni poti JP1366/2 nasadil živo mejo
iz gabrov. Živa meja stoji na javni površini in ovira promet po javni poti . Vprašanje v
zvezi z odstranitvijo žive meje smo pred pol leta naslovili na občino. Odgovora še
nismo prejeli.
Sklep: Občinske službe pri lastniku parc.št. 430/17 preverijo, kje so mejniki, živa meja
se odstrani oziroma postavi na primerno mesto.

9.4

Prav tako naj občina preveri pravilno postavitev betonskega zida Strugarjev ob
občinski poti na Tonkovem klancu (pot od Godešiča proti športnemu igrišču Prod).
Zaradi te škarpe je cesta nepregledna. Vprašanje v zvezi s to škarpo smo pred ol leta
naslovili na občino. Odgovora še nismo prejeli.

9.5
Sklep: Občinske službe naj pri lastniku škarpe preverijo soglasje za postavitev, v
primeru nepravilnosti naj ukrepa. Prav tako naprošamo službo za vzdrževanje obč.
Poti, da nemudoma saniramo muldo na spodnjem delu tega klanca… (dogovr za leto
2017).
Zapisal:
Matej Novinec

Godešič, 20.3.2017

Predsednik KS:
Matjaž Krajnik

