ZAPISNIK 17. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, 17 seje v novi sestavi za obdobje 2015
do 2018, z dne 22. 10. 2017. Seja je potekala v sejni sobi KS in sicer s
pričetkom ob 20.00 uri in se je zaključila ob 21.30 uri.
DNEVNI RED
1. Potrditev zapisnika 16. seje sveta KS Godešič
2. Pregled in potrditev poslovnega in poslovodskega poročila za 1.- 9. 2017
3. Razprava in sklepi glede obrtniških posegov v hišniškem stanovanju
Godešič 100
4. Razprava in sklep glede ogrevanja v domu KS
5. Razprava o neuspešnem razpisu za hišniško stanovanje.
6. Podjemna pogodba za čiščenje doma KS
7. Nakup olja za ogrevanje dvorane v domu KS Godešič
8. Izvedba priključka na fekalno kanalizacijo za dom KS in Flamme.
9. Košenje in pospravljanje okolice avtobusnih postaj
10. Priprave za decembrske prireditve na Godešiču
11. Priprave za tisk Dobrav (sprejemanje člankov, fotomateriala...)
12. Razno

Prisotni: Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Pia Delalut, Simon Krajšek, Marjan Povše, Bojan
Križnar, Matej Novinec
1.

Potrditev zapisnika 16. Seje sveta KS Godešič.
Zapisnik soglasno sprejet.

2.

Pregled in potrditev poslovnega in poslovodskega poročila za 1.-9.2017
Pregled plana za lastne dejavnosti v letu 2018:
 2400€ za nov bojler v hišniškem stanovanju (Godešič 100) in pripadajočimi
deli: izvedba kalorimetrov in izolacije stropa v kleti (glej točka 3.2).
 1500€ za izvedbo reverzibilne toplotne črpalke v domu KS za ogrevanje
dvoran.
SKLEP: Poslovodsko in poslovno poročilo soglasno sprejeta.

3.

Razprava in sklepi glede obrtniških posegov v hišniškem stanovanju Godešič 100.
3.1. V hišniškem stanovanju so bile glavne varovalke zmanjšane iz 3X25A na 3X20A
nazivne moči.

3.2. Menjava pokvarjenega bojlerja in prestavitev bojlerja v klet. Bojler za 80L ali 100
L.
 Izvedba toplotne izolacije na stropu v kleti pod hišniškim stanovanjem.
 Za pravilno obračunavanje porabe toplotne energije za dvorano KS in za
hišniško stanovanje je potrebna namestitev dveh kalorimetrov.
SKLEP:Za namestitev bojlerja, izolacijo in namestitev kalorimetrov je ocenjeni
strošek 2400€. Izvedba del predvidena v novembru 2017.
3.3. Krajevna skupnost nima svojih posod za zbiranje odpadkov za odvoz smeti, in ne
plačujeo odvoza. Do sedaj so se za smeti uporabljale posode za odpadke
najemnika v hišniškem stanovanju.
SKLEP:Ob prihodu novega najemnika v hišniško stanovanje bo KS zaprosila za
svoje posode za zbiranje odpadkov.
4.

Razprava in sklep glede ogrevanja v domu KS
SKLEP:V plan za 2018 damo 2500€ za izvedbo reverzibilne toplotne črpalke za
ogrevanje dvoran doma KS.

5.

Razprava o neuspešnem razpisu za hišniško stanovanje.
Za hišniško stanovanje, Godešič 100, na drugem javnem razpisu nismo dobili
kandidata.
Sklep: Razpis ponovimo, pogojev v razpisu ne spreminjamo.

6.

Podjemna pogodba za čiščenje dvorane KS Godešič.
Lili Avguštin zaradi zdravstvenih razlogov ne more več opravljati pospravljanja
dvorane. Poskusno je dvorano pospravila ga. Ana Matanović. Gospa je
zaintereseirana za čiščenje tudi naprej. Z gospo bi sklenili podjemno pogodbo za
čiščenje do prihoda novega hišnika.
SKLEP:Strinjamo se, da z g. Ano Matanović sklenemo podjemno pogodbo za čiščenje
do prihoda novega hišnika.

7.

Nakup olja za ogrevanje dvorane v domu KS.
Za ogrevanje je bilo kupljenega za nekaj več kot 1100 € kurilnega olja. Toliko kot je
bilo za to namenjenih sredstev.
Za naslednje leto je pričakovan strošek za nakup olja za ogrevanje za 50% manjši, za
30% pa se bo povečala poraba električne energije zaradi instalacije reverzibilne
toplotne črpalke za ogrevanje.
SKLEP: V proračunu za naslednje leto naj se postavka za kurilno olje zmanjša za 50%,
postavka za električno energijo pa naj se poveča za 30%.

8.

Izvedba priključka na fekalno kanalizacijo za dom KS.
Priključek bo izveden skupaj z Flamme d.o.o., ki je uporabnik drugega dela objekta
kjer je dom KS. Pridobili smo ponudbe za izvedbo, od katerih je bila najcenejša od
Topos Hotavlje in sicer v vrednosti 1.505,91 € bruto. Od te cene KS plača polovico in
Flamme d.o.o. polovico. Izvedba je predvidena v novembru.
SKLEP: Izbira izvajalca Topos Hotavlje d.o.o. za izvedbo priključka na kanalizacijo
soglasno potrjena.

9.

Košenje in pospravljanje avtobusnih postaj.
G. Simon Avguštin je pripravljen kositi in čistiti ob avtobusnih postajah. Čiščenje naj bi
opravil vsak teden, praznenje košev po potrebi, košenje trave pa do šestkrat na leto.
Za to bi namenili 300€ bruto, izplačilo bi bilo dvakrat na leto po opravljenem delu.
Sklenili bi podjemno pogodbo ali kot delo preko študentskega servisa.
SKLEP: Potrdimo Simona Avguština za pospravljanje in košnjo okoli avtobusnih postaj.

10.

Prireditve v Decembru.
10.1. Miklavževanje: 5.12.2017 po domovih in pred domom KS.
10.2. Prireditev za starostnike bo 16. ali 17. Decembra v dvorani KS.
10.3. Novoletna prireditev za otroke, predviden datum torek 12.12.17, ali torek
19.12.2017

11.

Dobrave
Za sprejemanje prispevkov je zadolžen Matej Novinec, prispevke zbira osebno, ali na
email naslov: novinec.matej@gmail.com. Predviden izid Dobrav je pred božičnimi
prazniki.

12.

Razno
12.1. Poročilo o pripravah na rekonstrukcijo državne ceste skozi Godešič DC R1210/1078 Škofja Loka – Jeprca v naselju Godešič.
Imamo uradne podatke, da se cesta bo rekonstruirala. Podatka kdaj se bo to
zgodilo še nimamo. Na terenu so tudi projektanti, ki pa so v kontaktu s
posameznimi lastniki zemljišč ob cesti.
12.2. Od župnika župnije Reteče Branka potočnika je prišla pobuda za širitev in
ureditev reteškega pokopališča. Z ureditvijo se strinja tudi svet KS Reteče.
SKLEP: Predlagamo, da se v občinski proračun 2018 da postavka za odkup
zemlje za širitev reteškega pokopališča in izvedbo širitve pokopališča.

12.3. Ministrstvo za finance je neglede na to, da Bife pri igrišču ( Godešič 77) ne
moremo priključiti na javno fekalno kanalizadijo, potrdilo, da se NUZS obračuna
tudi za kanalizacijo.
SKLEP: Gre za bolj kompleksno zadevo in izračun NUSZ ni vprašljiv po državnem
pravilniku, MF pa ga je tolmačilo prav po pravilniku. KS Godešič za-enkrat
odstopa od pritožb glede na NUSZ, za katerega pa še vedno menimo, da je
preveč obračunan, saj se priklopiti na FK objekta Godešič 77, ne da!
12.4. Jože Hafner: V okolici nogometnega igrišča in dostopni poti (JP 903991) nastaja
v času športnih aktivnosti in športnih prireditev prometni kaos, saj cesta ni
dovolj široka, da bi se vozila srečevala. Problem je tudi pozimi, ker se zaradi
snega vozila ne morejo srečevati. Cesta je trenutno v postopku odkupa s strani
občine Škofja Loka.
SKLEP: Podajamo predlog za odkup ceste (JP 903991) v zadostni širini za
srečevanje vozil na trasi od nogometnega igrišča do križišča z cesto LipicaGosteče (LC 401151). Na trasi nogometno igrišče-Godešič pa odkup v zadostni
širini na dveh mestih za izogibališče.
12.5. Pobuda na podlagi predloga gozdarskega inšpektorja, da se v OPN spremeni
območje igrišča in garderob Na Produ v območje rekreacije in športa. Pobuda je
že bila oddana, prosimo, če se pobuda obravnava prednostno, saj objekt
javnega pomena za celotno Loško občino.
12.6. Najemnik parcel parc. št. 431, k.o. Godešič in parc. št. 678/11 k.o. Godešič je
preoral javno pot parc št. 1362/2 k.o. Godešič med obema parcelama.
SKLEP: Najemniku naj se izda opozorilo, naj cesto povrne v prvotno stanje.
Občinske pristojne službe se naproša, da takoj posredujejo pri lastniku, ki je
zoral parcelo 1362/2 k.o. Godešič, da jo povrne v prvotno stanje!
12.7. Zaradi obnove stare vojašnice so radioamaterji Radiokluba Škofja Loka ostali
brez prostorov za opravljanje svoje dejavnosti. Godešič je po njihovem mnenju
eden izmed primernih območij za nadalno opravljanje njihove dejavnosti.
Njihova želja je postavitev antene in pripadajočega objekta v velikosti bivalnega
kontejnerja na Godešiču.
Ob prejemu dodatnih informacij s strani Radio kluba Škofja Loka o velikosti in
načinu postavitve bomo preučili situacijo in zadevo rešili korespondenčno ali na
poznojesenski 18.seji.

12.8. Predlog svetnika Marjana Povšeta za povrnitev stroška za nafto cca 200 L za
čiščenje rekreacijskih poti v Dobravah pozimi.
SKLEP: Strošek za nafto naj se povrne.
Seja se je zaključila ob 21.30 uri.
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Predsednik:
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