ZAPISNIK 19. SEJE SVETA KS GODEŠIČ,
mandatno obdobje 2015 do 2018,
z dne 27. 12 . 2017.
Seja se je pričela ob 18.00 in zaključila ob 19.45.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta KS Godešič
2. Spremembe OPN (SD OPN 02 za širitev nove industrijske cone Trata
(vzhodno od obstoječega kompleksa podjetja Filc)
3. Ekologija d.o.o.
4. Prireditev za starostnike in otroke
5. Prilagoditev dostopa do volišča za gibalno ovirane oz. invalide
6. Hišniško stanovanje: kante za smeti
7. Razno
Prisotni svetniki KS:
Odsotni:
Dodatno vabljeni:

Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Bojan Križnar, Simon
Krajšek, Matej Novinec, Pia Delalut
Marjan Povše
Lili in Iztok Avguštin

1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta KS Godešič
Sklep1: Zapisnik soglasno sprejet.
2.

Glede na pobudo za spremembe OPN vzhodno od tovarne Filc, ki ga po
skrajšanem postopku želi izvesti podjetje Filc d.d tako na zahodnem delu
Godešiča (nad železnico) povečati industrijske površine za več hektarjev, na
trenutno prvovrstnih kmetijskih zemljiščih in gozdovih.
Ker gre za velik poseg v prostor v naši KS, poteka debata o tej
problematiki. Na prejšnjih sejah smo o tej zadevi že sprejeli sklep, da je
svet KS Godešič proti širitvi industrijske cone proti Godešiču.

Sklep2: K tej točki svetniki KS Godešič ponovno soglasno sprejmemo
sklep, da ne dovolimo širitve IOC Trata proti vzhodu, na parcelah, ki
so v naši KS Godešič in katastrski občini Godešič brez sodelovanja in
soglašanja KS Godešič in krajanov Godešiča. K temu sklepu
dodajamo tudi naslednje utemeljitve in stališča!
Utemeljitve in stališča, pobude oziroma zahteve:
2.1 Vsi postopki sprememb OPN za del IOC Trata ob FILCu naj se nemudoma
ustavijo in naj se obvezno v ta postopek vključi svet KS Godešič in krajane
Godešiča.

2.2 Za celotno območje IOC Trata naj se izvede študija in meritve
obremenitve okolja: emisije nevarnih snovi v zrak, meritve hrupa,
obremenitve požarne varnosti, varovanje nadzemnih in podzemnih
voda. Merilne naprave naj se postavijo na območju vasi Suha, celotno
naselje Trata, tudi Frankovo in Hafnerjevo naselje, Virmaše, Sv.Duh,
Godešič in Reteče. Merilne naprave naj bodo postavljene in naj merijo ob
objektih bivše LTH, Jelovice, današnjega Knauf Insulation, Filc in Gorenjske
predilnice.
2.3 Glede na meritve v celotni IOC Trata, naj se postavijo novi parametri
ogroženosti okolja in določi vplivno območje, ki ga IOC Trata ima na
vsa sosednja naselja.
2.4 IOC Trata naj dobi tudi dokument obremenitve komunalne in
energetske infrastrukture, ki jo že izrabljajo podjetja in kolikšne so
rezerve za nastajanje novih podjetij in industrij. Rekonstrukcija čistilne
naprave na Suhi, je bila izvedena ravno zaradi neurejenih kapacitet
obstoječe industrije, komunalni prispevek pa smo plačali novi - priključniki v
Retečah, Godešiču, Puštalu, Vincarjih in Stari Loki.
2.5 Ob povečanju IOC Trata se mora upoštevati dejstvo, da je gozd severno zahodno od Godešiča (ob Filcu) pomemben v mikroklimatskem smislu, saj
so se gozdovi v preteklosti na Sorškem polju ohranjali in ohranili prav z
namenom, da se ščiti erozija tal in ohranja vodne vire. Vetrovi v vasi
Godešič so se povečali po zadnjih posegih v IOC Trata (zdajšnji Filc, in
podjetja severno do Filca). V bližini predlagane širitve je vodno zajetje, ki
ga je potrebno ščititi in ne obremenjevati z industrijo.
Gozdovi tudi varujejo okolje in vasi pred prekomernim onesnaževanjem
skoncentrirane »umazane« industrije v IOC Trata. Vsako podrto drevo,
pomeni bolj onesnažen zrak.
2.6 Za potrebe industrije, uničujemo najboljša kmetijska zemljišča na Sorškem
polju, ki jih mora Ministrstvo za kmetijstvo absolutno ščititi, nikakor pa ne
dovoliti gradnje nove industrije.
2.7 Na večjem delu območja predvidene širitve so tudi »godeške gomile«
arheološko najdišče (EŠD 12123), ki jih je potrebno varovati.
2.8 V konkretnem širjenju IOC Trata gre za veliko območje 8,9ha, pri katerem
se naj ovrednoti tudi, koliko novih delovnih mest bo na tako velikem
območju. Dejansko gre za kar 2x povečanje površin, ki jih trenutno že
zaseda Filc.
2.9 Preveriti je potrebno maksimalne izpuste in onesnaženja že delujočega
podjetja Filc.
2.10 Potrebe širjenja FILC naj se izvede severno od IOC Trata, kjer so boljši
pogoji: cestna infrastruktura, komunalni in energetski vodi.
2.11 Preveri naj se pri Filcu: poraba vode (iz občinske komunale – Loška
Komunala) in poraba vode iz eventualno izvedenih vrtin za črpanje
podtalnice.
2.12 Občino in odgovorne občinske organe zaprošamo, da se glede območja IOC
Trata (novo in staro območje) opredeli ali je območje, kjer stojijo vasi
Trata, Godešič in Virmaše ter Sv. Duh, degradirano območje. Občina naj
nemudoma izvede vse zgoraj omenjene meritve, se uskladi s KS Godešič in
šele nato nadaljuje s postopki spremembe OPN (SD OPN 02 za širitev Filca)

2.13 Občina in pripravljalec plana sta v dosedanjih postopkih popolnoma
ignorirala mnenje in sklepe KS Godešič, zato naj od sedaj v vse
postopke vključi KS Godešič
2.14 Občina in pripravljalec plana sta glede na dopis Ministrstva za okolje
in prostor (št. 35409-151/2017/9 iz 26.9.2017) bila popolnoma
neaktivna in ignorantska do poziva (pod točko D), kjer bi se morala
izjasniti o dejstvih, ki so razlog izvedbe celovite presoje vplivov na
okolje. Pričakujemo, da bo občina kot pripravljalec plana skupaj s
KS Godešič pristopil k celoviti presoji vplivov na okolje in upošteval
tudi zgornje točke sklepov!
2.15 Predsednika KS Godešič se pooblasti, da dotične sklepe posreduje
vsem soglasodajalcem pri spremembi OPN.
3.

Ekologija, d. o. o. je locirana sredi bivšega kompleksa Gorenjske Predilnice,
v okoljsko in varnostnem smislu vprašljivih prostorih. Hkrati se nahaja v
bližini naselij KS Trata in KS Godešič.
Svet KS je izoblikoval in soglasno potrdil 3 naslednje sklepe:
Sklep3:
3.1
Od občine zahtevamo konkretna navodila glede varovanja ljudi in okolja ob
eventualni ekološki katastrofi v podjetju Ekologija, d.o.o.
Sklep4:
3.2
Civilna zaščita občine Škofja Loka naj pošlje KS Godešič ukrepe v slučaju
požara, izlitja nevarnih in nenevarnih tekočin ter onesnaženja zraka v
primeru katastrofe oz.nesreče( požar, eksplozija, izlitja…) v Ekologiji.
Godešani hočemo vedeti, kakšni bodo ukrepi in kako ravnati v slučaju
požara, razlitja nevarnih emisij v potok Žabnica in izpusta nevarnih emisij
v zrak!
Sklep5:
3.3
Gasilska občinska zveza naj KS Godešič pošlje podrobni načrt gašenja in
reševanja ob slučaju katastrofe v Ekologiji. Godešani hočemo vedeti, kaj
nas čaka in kam bomo pošiljali svoje krajane – prostovoljne gasilce ter
kako bodo zaščiteni in opremljeni!
4.

Prireditev za starostnike nad 70 leti je uspela. RK ki je organiziral
prireditev, je en del stroškov poslal na našo KS. Dogovorjeni smo, da
stroške delimo na dva računa 200 in 100eur, dobili pa smo en račun za
300eur, kjer so zajet stroški prehrane in pijače na prireditvi. Prireditev za
otroke s čarovnikom je bila lepo obiskana.
Sklep6: račun 100 in 200eur se združi na en račun 300eur, tako kot je bilo
poslano s strani RK Godešič.
5.

Naše volišče mora imeti izvedeno rampo za invalide, sicer bomo morali
volišče prestaviti na primernejše mesto. Dogovorimo se za nakup tipske
ALU klančine. Svet KS pa poudarja tudi: »Potrebno pa je zagotoviti varno
cestno infrastrukturo, da ne bo prišlo do nepotrebnih invalidnosti zaradi
neurejenih pločnikov in neizvedenih omejevalcev hitrosti na državni cesti
skozi Godešič. Na slabo varnost v cestnem prometu opozarjamo že
desetletje.«
Sklep7: nabavi se ALU klančina za lažji dostop invalidov v prostore KS Godešič.

6.

Novi hišnik naproša, da zaprosimo Loško komunalo za kante za smeti
(črna in rumena kanta). Že v času decembrskih prireditev se je pojavil
problem odvoza smeti.
Sklep8: uredi se kante za smeti na Loški komunali. Najemnik plačuje najem
obeh kant.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Razno
Inventurna komisija: B. Križnar, S. Krajšek, M. Novinec,
Izvedba javne razsvetljave v Mali Jeprci. Kandelabri stojijo že nekaj let.
Potrebno je napeljati elektriko. Dogajajo se vlomi, nekaj hiš je imelo vlome
že po večkrat,
Kondor praznuje 50 let; KS soglasno daje sklep, da predsednik KS da
predlog za občinsko priznanje,
Cenik za objavo reklam v Dobravah, uskladi se cenik s cenami, ki jih KS
Reteče - Gorenja vas dosega v njihovem krajevnem časopisu,
Predsednik KS in svetniki smo se zahvalili za hišniško delo bivšemu hišniku
in hišnici g.Iztoku in ge.Lili Avguštin.

Seja se je zaključila ob 19.45 h .
Zapisala:
Pia Delalut

Predsednik:
Matjaž Krajnik

