Krajevna skupnost Godešič

ZAPISNIK 22. SEJE SVETA KS GODEŠIČ, za obdobje 2015 do 2018,
z dne 10.5.2018. Seja je potekala v sejni sobi KS Godešič, seja se je
pričela ob 19.30h in končala 21.30

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 21. seje sveta KS Godešič
Spremembe OPN 02-Filc
Rekonstrukcija državne ceste skozi Godešič
Nakup klančine za invalide
100 let upora v Judenburgu
Večer na vasi
Pregled in potrditev poslovnega poročila in rebalans sredstev
Razno

Prisotni svetniki KS: Matjaž Krajnik, Jože Hafner, Bojan Križnar, Simon
Krajšek, Matej Novinec, Marjan Povše, Pia Delalut
Odsotni: 0

Tč.1.

Potrditev zapisnika 21. seje sveta KS Godešič.

Sklep: soglasno potrdimo zapisnik.

Tč. 2.
Razprava: Spremembe OPN 02-Filc (vzhodno od tovarne
Filc, na zahodnem delu Godešiča nad železnico), pregled
upoštevanja naših pobud.
Gre za pregled gradiva poslanega po emailu v vednost KS Godešič.
Glej dopis iz občine št. 3505-3/2016 iz 24. 4. 2018: Seznanitev s stališči
do pripombe na dopolnjeni osnutek OPN Občine Škofja Loka (sprememba
02 – Filc). OPN št. 2.
Glede na razgovore z izvajalcem dokumenta in podjetja FILC so pobude in
želje krajanov (KS Godešič) delno upoštevane.
Upoštevano je:
-

Pogozditev 20 m pasu severno od železnice (vizualna in
protisvetlobna zaščita zahodnega dela Godešiča).
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-

-

Občina naj bi pogozdila parcelo 183/1 k.o Godešič, to ej parcela, ki
je ob obstoječem Filcu in železnico. Zahteva krajanov je, da se ta
parcela v občinski lasti pogozdi in tako zmanjša svetlobno in hrupno
onesnaževanje.
Obstoječa drevesa naj se v večji meri ohranijo, pogozditev p naj se
izvajaj z avtohtono drevnino.
Delno se ugodi pogozditev parcele SŽ,ob progi, problem osvetlitve
hiš na Polju.
Presoja vpliva na okolje glede Filca; ni nevarno.
ekologija ni stvar postopka, lahko se obdeluje in shranjuje
nenevarne odpadke, nevarni na naj bi šli ven iz IC.

Sklep: (soglasno sprejet) Stališča, ki niso bila obravnavana pri
spremembi 02, naj se upoštevajo pri spremembi OPN 01, kot so:
-

podaljšek proge Loško je Ekološko (Potniški promet - lokalni
avtobus),

-

ob izvedbi nove magistralne proge Ljubljana – Jesenice mimo
Brnika, naj se predvidi gradnja železniškega postajališča na
Godešiču

-

V spremembi OPN 01 naj se upošteva dejstvo, da se IOC Trata ne
bo širila vzhodneje od Filca. Dobrave so pomembna naravna,
kulturna, vodna in klimatska zaščita.

-

Še posebno pa naj se v OPN sprememba 01 upošteva: citat
odgovora občine Škofja Loka: » sprememba prostorsko
izvedbenih pogojev PIP na celotnem območju Škofje Loke in
sicer na način, da se predelava in skladiščenje nevarnih
odpadkov prepove v namenski rabi IP in IG. Določijo pa naj
se posamezne enote urejanja prostora, v katerih bodo te
dejavnosti dovoljene.
Naša KS še dopdaja: Za Ekologijo pa naj velja, da se
dejavnost v določenem (kratkem) času ukine in izseli iz IOC
Trata.
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Tč. 3.
Razprava o rekonstrukciji državne ceste skozi Godešič,
glede na sestanek s podžupanom g. Strahom in komentar njegove
obrazložitve.
Na sestanku z g. Strahom pove, da je bil dosežen konsenz z vsemi lastniki
zemljišč ob državni cesti, menda tudi z lastniki, kjer je predvidena nova
avtobusna postaja (na jugu ob državni cesti).
Sklep: (soglasno sprejet) Če je dosežen konsenz in dejansko lastniki
zemljišč nimajo pripomb, naj čim preje pride do izvedbe oziroma prenove
državne ceste
S strani KS Godešič pa projektantu dajemo pripombe, ki naj jih pri prenovi
upošteva:
-

-

V semaforiziranem križišču se mora med sekcijo A26 in A27 izvesti
prehod za pešce, razlog enostaven dostop do avtobusne postaje in
bolj varna šolska pot;
V sekciji A 37 , 38 južni priključek, naj se razširi za cca 2m in označi
prehod za pešce, razlog na tako ozkem prehodu je premalo prostora
za srečanje dveh vozil, na glavni cesti se delajo zastoji, ker mora
avto na stranski cesti zapeljati vzratno, da se iz državne ceste lahko
zapelje v ulico.

Tč. 4.
Potrditev nakupa klančine za invalide po ponudbi s strani
JAT Team
v vrednosti brutto 512,40eur (dolžina klančine je 3m).
Sklep: soglasno potrdimo nakup.

Tč. 5.
Priprava na prireditev ob 100 obletnici upora v
Judenburgu.
Soorganizacija prireditve z občino, častna straža, polaganje venca ob
spominski
Plošči na Godešiču ob 18. uri
Glavna prireditev bo v Škofji Loki ob 19h.

Tč. 6.

Priprave na prireditev Večer na vasi (Pia Delalut)

Debata okrog večera na vasi. Večer na vasi bo potekal 23. 6. ob 20.30uri.
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Tč. 7.
Pregled in potrditev poslovnega poročila in rebalans
sredstev
(Nakup igral, nakup zemljišča pri igrišču na Produ...)
-

-

Del sredstev, ki so namenjena za izolacijo kleti pod stanovanjem
hišnika v domu KS namenimo za nakup klančine za invalide (potreba
dostopa invalidov med volitvami in na sploh).
Nakup in popravilo igral predlog je plezalna mreža
Predlog: izobesiti državno zastavo ob nogometnem igrišču na Produ,
saj je objekt v javni funkciji.
Nakup reverzibilne klime, predvidevamo da bosta potrebni dve klimi
za dogrevanje dvorane v zimskem času. Sredstva prestavimo iz
rezervacije obnove nogometnega igrišča. Ocena investicije cca
2.500€.

Sklep: soglasno potrdimo poslovno poročilo s predvidenimi investicijami.

Tč. 8.

Razno

8.1
8.2

Kondorjev let (debato vodi Jože Hafner), prireditev bo 9. 6.
2018.
Zaprosilo občine Škofja Loka, št: 478-35/2018 iz 27.03.2018

Občina Škofja Loka želi urediti zemljiškoknjižno stanje na lokalni
cesti LC 401117 "Godešič - Reteče - Zg. Senica". Del ceste poteka
tudi po parceli št. 487/1, k.o. 2031 - Godešič, v izmeri 59 m2, v lasti
fizične osebe. Lastnica predmetne parcele želi, da se ji za zemljišče
namesto odškodnine v denarju izroči nadomestno zemljišče in sicer
parcela št. 1373/1, k.o. 2031 - Godešič, v izmeri 514 m2, pri čemer
je razliko v površini pripravljena doplačati v denarju. Iz DOF
posnetka izhaja, da predmetna parcela v naravi predstavlja travnik,
ki meji na zemljišče v lasti predlagateljice menjave (parcelo št.
487/2).
Parcela št. 1373/1, k.o. 2031 - Godešič ima status javnega dobra.
Ker javno dobro ni v pravnem prometu, je predhodno potrebna
ukinitev statusa javnega dobra. Status (grajenega) javnega se
odvzame z upravno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega
sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Zahtevo za odvzem
statusa poda župan. Zahteva mora biti obrazložena, priloženo pa ji
mora biti dokazilo, da nepremičnina oz. njen del, ki ima pridobljen
status, ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil status podeljen
(1. odst. 23. člena Zakon o graditvi objektov).
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Glede na to, da parcela št. 1373/1, k.o. 2031 - Godešič, v naravi ne
predstavlja kategorizirano pot in ni v javni rabi kot cesta, našo
krajevno skupnost občina zaproša za mnenje glede ukinitve statusa
javnega dobra na predmetni parceli.
Sklep: KS Godešič se soglasno strinja s pobudo občine Škofja Loka
in tako reši situacijo na izvozu za Matajovce pri Jekcu. Tako podpiramo
pobudo, da družina Polajnar in občina Šk. Loka dosežeta dogovor.
8.3
Gabri, živa meja, ped prehodom čez železniško progo naj se
takoj prestavijo iz javenga dobra na privat zemljišče. Na občini so
seznanjeni s problemom, upamo da bodo intervenirali.
8.4
Stroški za jedačo in pijačo za čistilno akcijo so 140€. Kondor
naj izstavi račun na KS.
Sklep: soglasno potrdimo.

Zapisala:
Pia Delalut

Godešič, 8.6.2018

Predsednik:
Matjaž Krajnik

