ZAPISNIK 24. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, za obdobje 2015 do 2018,
z dne 15.10.2018. Seja je potekala v sejni sobi KS Godešič, seja se je
pričela ob 20h in končala 22h

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 23. seje sveta KS Godešič
Rekonstrukcija državne ceste skozi Godešič
Onesnaženja zraka
Poslovno poročilo za l. 2018
Volitve 2018
Razno

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

Tč. 1. Potrditev zapisnika 23. seje sveta KS Godešič.
Sklep: potrdimo zapisnik.
Tč. 2.
Pregled podloga o rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič in
potrditev dogovora o zavijanju levo k KS Godešič in hiši Avguštin.
Rekonstrukcija ceste od KS Godešič zaradi novega pločnika vzame cca
4m2. Nujna je izvedba levega zavijanja iz smeri Škofje Loke k domu KS in
zavijanje levo iz KS proti Retečam. Notarsko moramo še overiti pogodbo.
Sklep: strinjamo se s podpisom pogodbe pri notarju, glede na zadnjo
situacijo. Zahtevamo pa , da se zagotovi levo zavijanje, kot je zagotovil
mag. Strah po e mailu, glej prilogo. Enako se zagotovi dovoz za Boštjana
Hafnerja, Godešič 38.
Tč. 3.
Onesnaženje zraka merilne naprave kažejo tudi sedaj.
Razprava o ukrepih s strani KS Godešič. Poročilo meritev ni ugodno za
našo KS. Merilna naprava še naprej kaže na onesnaženost, potrebno je

konstantno spremljanje zraka. Nujno potrebujemo napravo, ki meri
fenole, formaldehide in druge emisije. Občina naj spremlja onesnaženje
zraka in na podlagi ugotovitev, intervenira pri onesnaževalcih.
Sklep: še naprej spremljamo merilnike in kakovost zraka.
Tč. 4.
Pregled in potrditev poslovnega poročila in poraba sredstev za
leto 2018. Izvedba reverzibilne klima naprave (Bojan Križnar), odkup
zemljišča na Produ (Jože Hafner), izdelava izolacije v kleti pod hišniškem
stanovanju (Matjaž Krajnik), izvedba luči JR po Godešiču. Pregled ponudb
in potrditev, da se dela lahko začnejo izvajati.
Dolenec Rok pride izolirat strop v kleti KS ta teden, predračun smo dobili
in je že dolgo nazaj potrjen.
Nakup zemljišča na nogometnem igrišču, odkupi občina direktno v začetku
l. 2019, dogovor Jože Hafner (podpredsednik KS in predsednik ŠD
Kondor) z g. Alojzem Bogatajem.
Javna razsvetljava: Po podatkih iz občine, luči, ki ne gorijo so v
reklamaciji. Občina to ureja preko proizvajalca in zavarovalnice.
Sklep: Luči JR na območju Godešiča, ki ne delajo od zadnje večje nevihte,
naj se popravijo nemudoma.
Klima v KS se izvede letos, prav tako izolacija v kleti pod hišniškem
stanovanjem!
Sredstva ki so ostala naj se porabijo za obnovo luči JR na Matajovcih.
Plan financiranja za 2019:
- asfaltiranje, poveča se parkirišče pred KS cca 300m2
- -asfaltiranje dela dovozne poti pri bifeju do konca stavbe Godešič 77
(proti Trati)
Tč. 5.
Volitve 2018 in predstavitev kandidatov godeške krajevne liste
za svet KS (do 18.oktobra 2018).
Imamo dve listi kandidatov in tudi strankarske kandidate. Liste bodo
pravočasno oddane na občino.
Sklep: strinjamo se z listami kandidatov.
Tč. 6.
Razno
- določitev terminov jesenskih in zimskih prireditev: 1. starostniki in 2.
novoletna prireditev za otroke (Pia Delalut). Prireditev naj se izvede v
torek ali četrtek.
Sklep: v decembru izvedemo obe prireditvi.
- sanacija strehe nad avtobusno postajo (Marjan Povše).
Sklep: Streha je že popravljena.
- pregled in sanacija strehe na domu KS Godešič (Jože Hafner in Matjaž
Krajnik). Za sanacijo strehe, smo klicali krovca za ogled, vendar še ni
prišel. Jože in Matjaž bosta uredila.
Sklep: glede strehe nad domom KS, je potreben ogled in dogovor s
sosedom Flamme.

- pred tedni se je pojavil problem čistoče dvorane v domu KS. Prve
pripombe sta zakonca Mirčev odpravila, sedaj pripomb na čiščenje
dvorane ni več. Hišnica pomiva dva krat na teden.
Sklep: Iskali bomo aparat za čiščenje dvorane in se bomo kasneje
dogovorili za eventualno višjo ceno čiščenja.
Košenje in čiščenje na avtobusnih postajah bo prav tako izvajala
hišnikova žena. Smeti na avtobusnih postajah je veliko, kanta je za vse
skupaj premajhna (dvorana, KS, avtobusna postaja).
Sklep: Nabavi se vreče za smeti na komunali. Kasneje bomo videli ali
potrebujemo večjo kanto za smeti. Prav tako se nakaže denar za čiščenje
postaj ge. Iskri Mirčevi, tako kot imamo zapisano v prejšnjih sklepih glede
čiščenja (pobiranja smeti) pri avtobusnih postajah.

Zapisala:
Pia Delalut

Godešič, 15.11.2018

Predsednik:
Matjaž Krajnik

