ZAPISNIK 23. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, za obdobje 2015 do 2018,
z dne 1.10.2018. Seja je potekala v sejni sobi KS Godešič, in se je pričela
ob 20h. Končala se je ob 22h.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 22. seje sveta KS Godešič
Spremembe OPN 02-Filc
Rekonstrukcija državne ceste skozi Godešič
Spremembi vzdrževalca javne površine ob avtobusnih postajah
Predavanje g. Hafnerja o Sibiriji
Onesnaženja zraka
Poslovnega poročila in poraba sredstev za leto 2018
Sestanka predsednikov KS z županom in občinskimi službami
Razno

Prisotni svetniki KS: Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Bojan Križnar, Simon
Krajšek, Matej Novinec, Marjan Povše, Pia Delalut
Odsotni:

Tč. 1. Potrditev zapisnika 22. seje sveta KS Godešič.
Sklep: potrdimo zapisnik.
Tč. 2. Razprava: sprememba OPN 02 Filc; vzhodno od tovarne Filc, na
zahodnem delu Godešiča nad železnico in sprememba OPN, ki ga je
občinski svet občine Škofja Loka sprejel na zadnji četrtkovi 31. seji.
Gre za pregled gradiva poslanega po emailu v vednost KS Godešič. Na
spremembe nimamo vpliva.
Sklep: Svetniki smo se seznanili, da so sklepi prejšnji KS Godešič v zvezi
s spremembo OPN le delno upoštevani.
Tč. 3. Razprava o rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič, glede na
sestanek s podžupanom Strahom in komentar njegove obrazložitve.
Pri rekonstrukciji ceste je problem soglasij, nekaterih soglasij ni, ker ni
bilo ugodenih nekaterim zahtevam, ki so jih imeli krajani.
Sklep: Ponovno predlagamo, da se sestanejo lastniki, projektant,
predstavniki občine in KS. Sestanek naj bo v popoldanskem času.

Tč. 4. Dogovor o spremembi vzdrževalca javne površine ob avtobusnih
postajah. Namesto Iztoka Avguština, čiščenje površine okoli postaj,
opravlja hišnik Goran Mirčev. Predlog sklepa je: da se sredstva, ki so bila
namenjena za čiščenje, namenijo in izplačajo Goranu Mirčevu, ki naj bi te
naloge opravljal naprej.
Sklep: pod istimi pogoji čisti hišnik Goran Mirčev.
Tč. 5. Določitev termina za predavanje g. Vinka Hafnerja o popotovanju
po Sibiriji, ki sta jo obiskala z ženo. Tudi o zgodbi Godešanov, ki so iz
Sibirije potovali kot vojni ujetniki po 1. svetovni vojni.
Sklep: Predavanje bo organizirana s pomočjo KS Godešič. Eventualni
strošek za najem projektorja nosi KS. Predavanje po Sibiriji bo v začetku
novembra, predvidoma torek ali četrtek med 10. in 18. 11.2018 in sicer v
mali ali veliki dvorani KS Godešič.
Tč. 6. Razprava in definiranje sklepa glede povečanja onesnaženja zraka v
naši KS, ki so ga pokazale merilne naprave. Debata o nedelovanju naprav,
demontaži in ponovni montaži.
Razprava o onesnaženosti: dejstvo je naprave kažejo onesnaženje zraka.
Prva naprava je kazala občasno tudi zelo visoko in visoko onesnaženost
zraka. Razlog zato naj bi bil v napaki naprave. Nadomestili so jo z novo, ki
pa ravno tako kaže na onesnaženost zraka. Skrb vzbujajoče je, da tudi
nova naprava ob določenih pogojih (tlak, vetrovi…), pogosto izmeri
prekomerno onesnaženost in to celo ob vikendih. Zavedati se moramo, da
ob vikendih ni toliko prometa in da se kurilna sezone pravzaprav še ni
začela. Zahtevamo a teste merilnih naprav, prejšnje, sedanje in vseh
bodočih. Glede na visoko onesnaženost zraka zahtevamo merilno napravo,
ki bo merila še fenole in druge snovi.
Sklep: zahtevamo a teste vseh merilnih naprav in merilno napravo, ki bo
poleg delcev merila tudi (strupene) snovi, ki se vežejo na že merjene PM
delce
Tč. 7. Pregled in potrditev poslovnega poročila in poraba sredstev za leto
2018.
- Izvedba reverzibilne klima naprave, ponudba za klime bo jutri, ki jo
potrdimo preko maila,
- odkup zemljišča na Produ,
- izdelava izolacije v kleti pod hišniškem stanovanjem,
- izvedba luči JR po Godešiču, ena luč ob poti pri bifeju (1362/2), luč
na Uršnmu koncu (parc.št. 58/4), ena pri Jurcu (parc.št. 1377/5)
predlagamo da se za preostanek denarja porabi za zamenjajo in
dopolnitev luči JR na Matajevcih. Nove luči JR ne delujejo dobro, na
večini lučeh dela samo p ena LED luč, nekaj jih sploh nedela.
Potrebna je urediti dovod električne napeljave za luči v Mali Jeprci,
ki od izgradnje kanalizacije 2014 naprej ne sveti!
Sklep: potrdimo investicije (glej teks zgoraj)

Tč. 8. Poročilo s sestanka predsednikov KS z županom in občinskimi
službami, delovanje v letu 2018-2019
8.1- realizacije investicij
- investicije v teku
- stanje neporabljenih sredstev
8.2 predlog potrebnih investicij v letu 2019; imamo cca. 20.000€.
Glavna postavka je dom, mogoče se ga porazdeli na dve leti . Izolacija
toplotna in hidro, fasada doma, cokel, ter zunanja ureditev. Nekaj
sredstev moramo imeti za ostalo delovanje.
8.3. pregled dotrajanih cest krajevnega pomena; ceste v KS so urejene,
potrebno bo nasuti gozdne poti. Preplastili bomo na novo parkirišče pred
domom KS in javno pot do bifeja.
8.4 volitve 2018 in priprava krajevnih list za svet KS (do 18.oktobra
2018), vsi gremo v akcijo za pridobitev novih kandidatov za člane sveta
KS. Volitve, zadnji dan za oddajo kandidatov je 18. 10. Kdorkoli je
predlagan mora podpisati, da se strinja. Tudi stranke lahko dajo
kandidate. Potrebujemo 7 kandidatov, dobro je, če je več ljudi na listi, da
lahko izbiramo med večimi kandidati.
8.5. določitev člana projektne skupine za prenovo in novogradnjo
reteškega, pokopališča s strani KS Godešič; dogovorimo se, da bo član
Matjaž Krajnik.
Sklep: potrdimo člana projektne skupine s strani KS Godešič, ki je Matjaž
Krajnik.
Tč. 9. Razno
- pregled jesenskih in zimskih prireditev; novoletno srečanje starostnikov
in novoletna prireditev za otroke.
Sklep: organiziramo obe prireditvi.
- sanacija strehe nad avtobusno postajo. Zadnji veter je dvignil streho na
postaji proti Ljubljani. Dogovorimo se za sanacijo.
Sklep: potrdimo sanacijo.
- pregled in sanacija strehe na domu KS Godešič, nujna intervencija
strehe, potrebno je ugotoviti kje pušča in jo sanirati v najkrajšem možnem
času. Voda teče v dvorano. Pokliče se Abaza Kaltaka (tesarja in krovca) za
popravilo.
Sklep: potrdimo sanacijo.
- potrebno je dokončati znamenje »Janeza Nepomuka«, že narejena skica
za izvedbo se pošlje dvema rezbarjema, da dobimo ponudbo, nato se še
letos gre v izvedbo. (omenjena investicija je bila v planih že v prejšnjih
letih)

Sklep: potrdimo dokončanje znamenja.
- problem visokih hitrosti pri Strugarju in mimo nogometnega igrišča,
namesti se ležeči policaj pri Strugarju pred mostom ter pred in za
igriščem.
Sklep: potrdimo postavitev ležečih policajev, ki jih izvedemo v letu 2019
- odmera ceste med igriščem in mostom čez Soro, prometa je čedalje več,
srečanje avtomobilov je praktično nemogoče. Potrebno je narediti
izogibališče. Potrebujemo informacijo, kako je s tem.

Zapisala:
Pia Delalut
Godešič, 11.10.2018

Predsednik:
Matjaž Krajnik

