ZAPISNIK 20. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, za obdobje 2015 do 2018,
z dne 31.1.2018. Seja je potekala v sejni sobi KS Godešič, seja se je
pričela ob 20.00h in ob 21.45
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 19. seje sveta KS Godešič
2. Spremembe OPN – 02 Filc
3. Urejanje državne ceste skozi Godešič
4. Kante za smeti pred KS
5. Poročila inventurne komisije
6. Razno
Prisotni svetniki KS: Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Marjan Povše, Bojan
Križnar, Simon Krajšek, Matej Novinec, Pia Delalut
Odsotni:
1. Potrditev zapisnika 19. seje sveta KS Godešič
Sklep: Zapisnik soglasno sprejet.
2. Glede na pobudo spremembe OPN 02-Filc, vzhodno od tovarne Filc,
na zahodnem delu Godešiča (nad železnico) in glede na sklep
občinskega sveta na zadnji 27.seji, teče razprava o predlaganih
spremembah OPN. Dosegli smo enotno stališče!
Debata o spremembi 02-Filc, dosegli smo dogovor, ki ga bomo
zastopali v ponedeljek 12.2.18 na Filcu. Stališče je zelo pomembno
zaradi sestanka s predstavniki Filca, pripravljalci projekta in
predstavniki občine. Sestanek bo na sedežu podjetja Filc.
Stališče je pomembno tudi, ker bo 14.2.2018 javna obravnava v
Škofji Loki.
Sicer so pripombe za spremembo OPN 02_Filc dovoljene do
9.3.2018.
Poleg usklajevanja stališč do sprememb je potekla razprava tudi,
kako informirati krajane Godešiča.
Sklep: Predsednik KS Matjaž Krajnik je dobil mandat za razgovore s
Filcem, občino in pripravljalci sprememb 02. Soglasno potrjujemo
dokument in grafiko, kako naj potekajo zeleni pasovi ob razširjeni
IOC Trata. Dokončni dogovor sklenemo na naslednji seji, saj je vse
odvisno od sestanka na Filcu.
3. Razprava o pristopu občine in projektantov do urejanja državne ceste
skozi Godešič. Krajane Godešiča bega nestrokovni in ne-pravi pristop

do odkupa zemljišč brez poprejšnje določitev mejnikov v naravi.
Občina spet grozi z razlastitvijo lastnikov, pomemben je dogovor o
odkupu zemljišč, namesto razlastitve.
Sklep: Predlagamo pripravljalcu dokumentov in občini geodetsko
odmero, določitev
cestnega sveta in šele potem naj se usklajuje s
pogodbami za odkup. Zbor lastnikov zemljišč ob cesti bo organiziran
v kratkem zbor.
4. Hišnik bo v kratkem dobil kante za smeti (črna in rumena kanta).
Sklep: Pozvali smo Loško komunalo, da jih dostavi. Račun za kante
plačuje hišnik.
5. Poročilo inventurne komisije.
Poročilo je oddano na občino, s strani KS podpisano.
6. Razno:
-

Potrebujemo sredstva za nakup čistil in papirja za potrebe doma KS
Godešič.
Sklep: soglasno potrdimo nakup papirja in čistil za KS.

-

Srečanje predsednikov KS pri županu Šk. Loka; pregled upravnega
dela za KS, predvidene investicije v KS.
Določitev volilnih enot, za Godešič ostaja vse enako, 7 članov. Volišče
je na isti lokaciji, Godešič 100 v mali sejni sobi, potrebno pa je
nabaviti ali izvesti montažno klančino za dostop z invalidskim
vozičkom.

-

V Retečah se bo začelo načrtovati mrliške vežice. Ustanovljena je
komisija, Godešič ima pravico imeti svojega člana, 1 predstavnik
župnije, 2 predstavnika KS in 3 predstavniki občine. L. 2020 naj bi
bila dela na pokopališču končana.
Sklep: predstavnik KS Godešič je Matjaž Krajnik

-

Sistem označevalnih tabel za označevanje hišnih številk v posameznih
ulicah.
Predlog: Hišne številke so pomešane, zato bi postavitev tabel
omogočila lažje iskanje hiš.

-

Čistilna akcija naj bi bila septembra,
Sklep: termin je popolnoma neprimeren, na Godešiču jo bomo
organizirali prej nekje marca - aprila. Smiselno je očistiti prej, dokler
še ni bujne vegetacije.
Zapisala:
Pia Delalut

Predsednik:
Matjaž Krajnik

