Krajevna skupnost Godešči
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, 5. seje v novi sestavi za obdobje 2015
do 2018, z dne 7. 9. 2015, seja bo potekala v sejni sobi doma KS Godešič in
sicer s pričetkom ob 20.00 uri
DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 4. seje
2. Subvencioniranje vzdrževanje gozdnih poti nad Gostečami
3. Odgovori župana na postavljena vprašanja predsednika KS Godešič
4. Potrditev predračuna za izdelavo poseben osvetlitve godeške dvorane
5. Znamenje Janeza Nepomuka
6. Košnja okolice spomenika NOB.
7. Nov statut občine, ki zajema tudi nove statute KS
8. Podjemna pogodbo z Lili Avguštin
9. Nov hrastov laminat v stanovanju KS
10. Rebalans proračuna
11. Odprava napak ob asfaltiranju
12. Poziv k ureditvi lokalne ceste od konca Matajevcev do Jenkota v Retečah
13. Posvet predsednikov KS Trata, Reteče in Godešič
14. Izgradnji kanalizacije
15. Poročilo o delu civilne iniciative za pravični komunalni prispevek PKP
16. Razno
PRISOTNI: Matjaž Krajnik, Bojan Križnar, Matej Novinec, Simon Krajšek, Marjan Povše,
Jože Hafner, Pia Delalut
VABLJENI: Blaž Karlin (kot povabljeni se je opravičil in ni bil prisoten)

Tč.1. Potrditev zapisnika 4. seje
Tč. 2. Subvencioniranje vzdrževanje gozdnih poti nad Gostečami za potrebe godeških
lastnikov. G. Kržišnik iz občine pozval tudi našo KS, da prispeva nekaj za popravilo poti.
Potrebujemo cca. 3.000,00 €.
SKLEP: soglasno potrdimo, da namenimo 3.000,00 € za ureditev poti v hribih nad
Gostečami, kjer so lastniki gozdov tudi Godešani.
Tč. 3. Razprava o odgovoru župana na postavljena vprašanja predsednika KS Godešič,
na posvetu predsednikov KS v Šk. Loki 13.5.2015. Krajevni svetniki smo vprašanja in
odgovore dobili na email.
SKLEP: V odgovorih je veliko nenatančnosti, bistveno pa je, da predstavniki KS Godešič,
svetniki KS, pozivamo g.župana, odgovorne na občini, da pri gradnji in zaključku projekta
ureditve komunalne infrastrukture Godešič-Reteče-Gorenja vas, upoštevajo podpisane
pogodbe, zakone in pravilnike ter tudi obvestila, ki jih pošiljajo krajanom. Velja pa: vsi
sekundarni vodi morajo biti podaljšani tako, da so vmeščeni 1m v parcelo priključnika
(fekalna kanalizacija), revizijski jaški naj se izvedejo kot del javne infrastrukture, vse
krajevne ceste naj se asfaltirajo v celotni širini in dolžini, tako kot se je občina zavezala v
pogodbah z izvajalci!
Tč. 4. Potrditev predračuna za izdelavo posebne osvetlitve godeške dvorane. Osvetlitev
bi omogočala cenejšo izvedbo predstav in ostalih dogodkov v dvorani.
SKLEP: potrdimo predračun in s tem plačilo luči za osvetlitev dvorane.
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Tč. 5. Za izvedbo znamenja Janeza Nepomuka na mostiču preko potoka Struga na Produ,
so bile v vednost županu in odgovornim na občini poslane tri ponudbe. Po odobritvi
ponudbe s strani občine, naj bi izvedli dotično znamenje. Pričakujemo, da bo odločitev
padla po sprejetem občinskem rebalansu proračuna.
SKLEP: potrdimo najcenejšo ponudbo in predlagamo, da se izvede postavitev znamenja.
To znamenje je bilo predvideno že v prejšnjem mandatu, potrjeno pa je bilo tudi v
zdajšnjem mandatu.
Tč. 6. Razprava: Na prošnjo g. Kalamarja iz Trate, naj bi se v krogu naše KS dogovorili,
da na naše stroške kosimo okolico spomenika NOB. Razumljeno je bilo, da občina noče
več zagotavljati denarja za vzdrževanje takih spomenikov. Gre za košnjo plevela izven
spomenika, poskusili se bomo dogovorit s hišnikom, da bi on kosil in vsaj 3x na leto
uredil zunanji rob spomenika.
Tč. 7. Na bližnji četrtkovi 8. občinski seji 10.9.2015 bodo svetniki glasovali za nov statut
občine, ki posledično zajema tudi nove statute KS.
Razprava: KS svetniki razpravljamo in dajemo predloge k statutu, ki naj jih obč. svetniki
upoštevajo. Predlog razprave je: da se v obč. statutu določi neprofitno stanovanje, kot
hišniško stanovanje, ki je istočasno povezano z obveznostmi, ki jih morajo hišniki
opravljati!
Apeliramo na občino, da nam pravic, ki jih za enkrat imamo ne odvzamejo, sicer obstoj
KS ni več smiseln.
SKLEP: potrdimo, da se pravice ne ukinejo, hkrati dajemo predlog da se v statut vnese
pojem neprofitno stanovanje (hišniško stanovanje).
Tč. 8. Podaljšati je potrebno podjemno pogodbo z Lili Avguštin glede dodatnega čiščenja
dvorane. Glede spremembe pogodbe in spremembe statuta, kjer bi hišniško stanovanje
bilo neprofitno stanovanje, je svetnik Simon Krajšek dobil mandat, da uredi to z odg.na
občini!.
SKLEP: potrdimo podjemno pogodbo.
Pripomba Simona Krajška in Krajnika:
Godešič kot KS ohranja možnost razpolaganja s svojim stvarnim premoženjem 61.čl.
Hišniško stanovanje je lahko neprofitno stanovanje, z določenimi obveznostmi najemnika
(hišnika).
Tč. 9. Hišnik je v letu 2014 in letos v letu 2015 položil na lastne stroške, hrastov
laminat. Material je bil kupljen pri Starman, d.o.o., predlaga, da obe polaganji, to je
43,20m2 in P n 28,80m2 v M, skupaj 72m2 poračunamo.
SKLEP: potrdimo plačilo po predračunih 04747, 04754.
Tč. 10. Rebalans proračuna. Pregled rebalansa, ki je vezan na našo KS in sklep.
SKLEP: potrdimo rebalans proračuna.
Tč. 11. Odprava napak ob asfaltiranju poti v naši KS.
Večji del asfaltaže je odlično opravljen, manjkajo pa malenkosti, ki so pomembne zaradi
varnosti in obstoja asfaltnih površin.
SKLEP: Odgovorni na občini naj odpravijo vse napake, na katere so bili opozorjeni s
strani KS in predsednika Krajnika
Tč. 12. Razprava in poziv k ureditvi lokalne ceste od konca Matajevcev do Jenkota v
Retečah, kjer se je vkopal in vgrajeval primarni vodovod. Obstoječa pot je v
katastrofalnem stanju in naj se takoj na novo v celoti asfaltira. Po pogodbi o primarnih
vodih, je izvajalec dolžan poti v popolnosti asfaltirati. Godešani to pot uporabljamo stalno
(šola, cerkev…), prav tako je to tudi kolesarska pot in je trenutno nevarna! Nad
primarnim vodom mora izvajalec cesto obnoviti v celotni širini in dolžini. Evropska
sredstva so bila za ta namen pridobljena, zato je potrebno cesto urediti takoj, sicer bomo
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preverili veljavnost uporabnega dovoljenja, oziroma bomo podali pritožbo na veljavnost
uporabnega dovoljenja.
SKLEP: potrdimo, da je potrebno cesto urediti takoj.
Tč.13. Poročilo g. Matjaža Krajnika glede posveta predsednikov KS Trata, Reteče in
Godešič zaradi obvozne ceste od novega krožišča na Godešiču, preko IOC Trata do Meje.
Debata tudi o predvidenem OPPN za Messer ob Knauf Insulation…
SKLEP: soglasno podpremo izdelavo cesto od Meje do Trate.
Tč. 14. Razprava ob izgradnji kanalizacije, debata okoli zaključka gradnje sekundarne
kanalizacije in podaljšanje sekundarnih vodov tako, da vsak od priključnikov dobi 1m v
svojo parcelo priklop.
Sekundarni vod se gradi na zahodnem delu Matajevcev. Pripeljani so novi priklopi. Na
vzhodu Matajovcev se dobi še en del sekundarnega voda za cca 5 ali 6 hiš, prav tako bo
rešen priklop za 4 hiše na zahodnem delu Godešiča, Nova vas ni rešena. Prav tako je
nerešinih še nekaj posameznikov in komplet objektov »Na Polje«, proti Trati.
SKLEP: OBČINA NAJ NEMUDOMA SPOROČI, KATERIM HIŠAM NE MISLI PRIPELJATI
PRIKLOPA 1M V PARCELO LASTNIKA!
Tč. 15. Poročilo o delu civilne iniciative za pravični komunalni prispevek – CI za PKP,
glede na napovedano sejo obč. sveta, kjer se bo sprejel način obročnega plačila
komunalnega prispevka. Predvidoma se bo ta odlok sprejel na tej četrtkovi seji.
SKLEP: obč.svetniki naj obročno palčilo revidirajo, saj sklepamo, da je ta pravilnik
nepravilno pripravljen!
Tč. 16. Razno
 Godeška učna pot: ni nič novega narejenega, table so pobrane dol, zato se pojavi
vprašanje, kaj je smiselno še delati.
 Zračnik v dvorani je začel zamakati, voda priteče v prodajalno Flamen. M. Povše
bo šel na streho s krovcem pogledat, kaj se da narediti.
 Oratorij, SKLEP: potrdimo donacijo.
 Pogodba za elektriko, počakamo na ponudbe iz občine.
 Zgubili smo najemnika za dvorano – plesne vaje.
 Mestni avtobus do Reteč, na pokopališče je potrebno uvesti in ga uskladiti z
medkrajevnim avtobusom.
 Dobrave, pripraviti je potrebno besedila. Pripravo Dobrav vodi Novinec. Pozivamo
krajane, naj pripravijo članke!
Napisala:
Pia Delalut
Godešič, 9.9.2015

Predsednik KS
Matjaž Krajnik

