ZAPISNIK 21. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, za obdobje 2015 do 2018,
z dne 31.3.2018. Seja je potekala v sejni sobi KS Godešič, seja se je
pričela ob 20.00h in končala ob 22.00h
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 20. seje sveta KS Godešič
Spremembe OPN 02-Filc
Pripombe na OPN-2 splošno
Rekonstrukciji državne ceste
Čistilna akcija
Javna razsvetljava
Razno

Prisotni svetniki KS: Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Bojan Križnar, Simon
Krajšek, Matej Novinec, Pia Delalut
Odsoten: Marjan Povše
1. Potrditev zapisnika 20. seje sveta KS Godešič
Sklep: soglasno potrdimo zapisnik.
2.
Razprava: Spremembe OPN 02-Filc (vzhodno od tovarne Filc, na
zahodnem delu Godešiča nad železnico), in potrditev e-mail korespondenc
med KS Svetnik,i glede na sklep občinskega sveta na 27. seji in glede na
sestanke v Filcu.
Gre za potrditev pripomb na spremembe OPN iz 8.3.2018, ki so nam bile
poslane v vednost. Na drugi razgrnitvi, bomo preverili, ali je gradivo
popravljeno v skladu z dogovori. S strani predstavnikov občine je bil
napisan zapisnik in bilo je zagotovljeno, da bo projekt speljan v skladu z
dogovorom.
Sklep: strinjamo se s korespondenco, ki je potekala med KS, občino in
Filcem pri dopolnitvi OPN sprememba 02 Filc, prav tako potrjujemo
zapisane dogovore in predloge v korespondenci 8.3.2018, ki jo je poslal
predsednik KS Godešič svetnikom KS Godešič. Na spletni strani KS bomo
objavili skico predlogov in dogovorov.
3.
Razprava: Pripombe na OPN-2 splošno, potrditev e-mail
korespondence med svetniki KS Godešič. Dopis je bil s strani predsednika
KS Godešič poslan na občino 9.3.2018.
- Zemljišče ob železniškem prehodu med Godešičem in Dobravami je
namenjeno menjavi za izgubljena kmetijska zemljišča pri spremembi
OPN. V naših predlogih in smernicah je zemljišče ob prehodu

namenjeno železniškemu postajališču in možnost PARK & RIDE
(parkiraj in se odpelji) in sicer na območju GD-08 (parcela št.
678/11) in na območju GD – 09 (par. 1382/3, 439 in 440/2 vse k.o.
Godešič. Omenjene parcele ne morejo biti stvar menjave kmetijskih
zemljišč za potrebe drugih sprememb! Izvedba postajališča naj bi
prišla v poštev v primeru, da ta proga postane medmestna
železnica, tranzitna proga pa prestavi na relacijo LJ-letališčeJesenice.
-

Glede na vsebino 6. člena, naj se nemudoma, še pred širitvijo IOC
Trata preveri okoljska obremenitev obstoječe industrije v območju
te industrijske cone. Preveri naj se tudi vpliv obstoječe in
potencialno razširjene IOC Trata na sosednja naselja: Godešič,
Trata, Hafnerjevo in Frankovo naselje ter vzhodni del KS Sveti Duh.
Obremenitev naj se izvede z meritvami onesnaženosti zraka, hrupa,
svetlobne onesnaženosti, vpliv na podtalnico in vpliv na vodna
zajetja. Prav tako naj se natančno definira, katere dejavnosti
industrije se lahko opravlja v območju IOC Trata.
Dodatni sklep: Merilno mesto onesnaženja zraka naj bo na Trati,
Godešiču in v območju KS Sveti Duh trajno, rezultati naj bodo javni
in stalno dosegljivi.
Rezultate merjenja iz leta. 2016 na Godešiču, bi radi pridobili na
vpogled.

-

V IOC Trata naj se nemudoma prepove dejavnost predelave in
skladiščenja vnetljivih in nevarnih odpadkov. IOC Trata je preblizu
naselij Trata, Godešič in Virmaše. Obstoječa podjetja, ki že delujejo
na tem območju, naj se v najkrajšem roku umaknejo iz IOC Trata.
Za njih naj se najde nadomestna lokacija, ki bo odgovarjala vsem
okoljevarstvenim in požarno varstvenim standardom. Lokacija je
lahko tudi izven občine Škofja Loka.

-

Spremeni naj se ime Reteške loka na: Godeško-reteške loke.
Namreč, večji del lok (pravzaprav na Godešiču in v Retečah to
imenujemo Prod) je v KS Godešič.

-

Zasnova gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra,
20.člen:
K odvajanju in čiščenju voda naj se doda alineja, kjer se občina
obvezuje, da bo obstoječim objektom, kakor tudi novograjenim
pripeljala sekundarni vod javne kanalizacije na rob gradbene
parcele. S tem se bodo izničili vsi vzroki in omejitve pri izvedbi
priključkov javne kanalizacije.

-

Dolgoročno naj se predvidi izgradnja železniškega postajališča
(podobno kot je trenutno v Retečah) na preje omenjeni lokaciji v KS
Godešič. S tem bi se delno razbremenilo postajo na Trati in v
Retečah, del potnikov bi tako prihajalo iz Drage, Gosteč in Pungarta.

-

29. člen, podtočka 7, javni potniški promet naj se iz proge Šk.Loka Lipica podaljša čez Godešič do Reteč.
- del člena, ki govori o minimalnem odmiku ograje 0,5 od sosednjega
zemljišča, v primeru da ni soglasja soseda, je neprimeren.
Člen naj se popravi: če se soseda ne dogovorita drugače, naj bo
postavljena ograja na strani pobudnika gradnje in sicer tako, da je
tudi temelj na strani pobudnika gradnje.
Sklep: soglasno potrjujemo korespondenco in zapis poslan 9.3.2018 na
občino.
4.
Razprava o rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič.
Mejo med lastniki zemljišč in cesto je bila zakoličena, domnevno so bile
meje potrjene, vendar ne vse. Pričakujemo poročilo s strani pripravljalca
dokumentacije in občine Škofje Loke.
5.
Čistilna akcija Očistimo Godešič bo 7.4.2018 ob 8.30.
Potrdili smo termin. Čistilna akcija bo usklajena s ŠD Kondor in godeškimi
gasilci, RK Godešič in ostalimi krajani.
Predlog: Občina naj propagira, da je odlaganje smeti v Dragi brezplačno,
tako bo smeti v gozdu in ob poteh manj. Občina naj to redno objavlja, v
loškem Utripu, v Ločanki, hkrati pa naj objavlja to tudi Loška komunala.
Mogoče kar pri računih, ki jih dobivamo mesečno.
Sklep: potrdimo datum čistilne akcije.
6.
Dokončati izvedbo javne razsvetljave na Matajevcih in v centru vasi
Mala Jeprca. Popraviti luči, ki ne delujejo, npr. pri Kozin (v centru vasi).
Na novo naj se izvede luč še pri Jurcu in na poti ter pred športnim bifejem.
Narediti je potrebo še v tem mandatu.
Potrebno je zamenjati tudi negoreče žarnice, predvsem na Stari cesti.
Sklep: soglasno potrdimo zgornje elemente razprave.
7.
Razno
- Kondorjev let (debato vodi Jože Hafner) bo 9. 6. 2018 v organizaciji ŠD
Kondorja.
- V veliki dvorani KS je potrebno zamenjati žarnice na velikem reflektorju.
To naj opravi občinski električar g. Košir, saj mora biti menjava strokovna

- Reteško pokopališče: 7.3 je bil sestanek projektne skupine na občini s
predstavniki občine, KS Reteče Gorenja vas, župnijskega sveta in KS
Godešič. Matjaž Krajnik poroča sklepe in dogovore na zadnjem sestanku
(7. sestanek). Dokončne sklepe okoli potrdimo, ko se glede gradnje
mrliške vežice in širitve pokopališča o tem dogovorita občina in župnija
Reteče.
- Takoj se pristopi k izolaciji stropa nad kletjo pod hišniškim stanovanjem,
zbrali bomo tri ponudbe.
- Nabaviti je potrebno kurilno olje, izda se naročilnica, in se preračuna
delež KS oz. hišnika glede na prebrane kalorimetre.

Zapisala:
Pia Delalut

Predsednik:
Matjaž Krajnik

