
Nakelske težave občanu in ministru Erjavcu na
prag

NAKLO - Ministra za okolje in prostor Karla Erjavca kmalu čaka odločanje o dogodkih tako rekoč pred
njegovim domačim pragom. Občan občine Naklo bo namreč kot minister presojal, ali so načrtovani posegi
v gozdove okoli Podbrezij zakoniti ali ne. Na občini v Naklem so jih potrdili.

Zaman je bila prisotnost nekaterih nasprotnikov obsežnih gradenj na 19 hektarjih zemljišč v njihovem okolju. Selitev
asfaltne baze, industrijska cona in objekt za ravnanje z odpadki so dobili zeleno luč nakelskih svetnikov, župan Ivan
Štular pa se je pri tem zapletel še v obračun z drugače mislečimi, ki jim ni dovolil ne razprave ne razdeljevanja
njihovega gradiva svetnikom. "Za območje Gobovce še nismo dobili vseh potrebnih strokovnih analiz, za druge
posege pa ocenjujemo, da niso v nasprotju s predpisi ter so po svoje tudi potrebni in nujni," je dejal podžupan Ivan
Meglič, ki ne pričakuje zapletov niti pri državni presoji načrtovanih posegov.

Varuhi okolja trdijo drugače in Nataša Kne Leben je že pred dnevi javnosti predstavila odklonilna stališča ministrstva
za okolje in prostor do nekaterih posegov. Zdaj pa bo posredno ali neposredno o vsem odločal kar občan Nakla in
okoljski minister Karl Erjavec, ki ima torej zanimiv problem tako rekoč pred domačim pragom. Glede na to, da lovci,
krajani s podpisi, okoljevarstveniki in še kdo niso za to, da bi v okolici Podbrezij tako korenito posegali v naravo
oziroma zlasti v gozd, je do zaključka postopka gotovo še dolga pot. Je pa res, da nakelska občina mrzlično potrebuje
denar, zato so dogovori o prodajah zemljišč tudi jamstvo, da bodo lahko odplačevali najeta posojila za še vedno
zaprti dom starostnikov.

Uslišani niso bili niti športniki, ki bodo lahko nogomet igrali v Strahinju in ne več v "najbolj nogometni vasi v Sloveniji",
kot so nekoč imenovali Naklo. Novo igrišče namreč ne bo v Naklem, za šport in rekreacijo namenjene površine v
kraju pa naj bi s spremembo namembnosti spremenili v kmetijsko zemljo.

Komentarji

Bosanac četrtek, 27.11.2008 ob 03:26

Pametni gorenjci. Bravo.Kaj bodo z matranjem žoge na orni zemlji?Naj raste žito.Carji ste, če vam to uspe.Naj se po vas
zgledujejo tudi v ostalih občinah.

sobota, 29.11.2008

Otipal sem poslednji
Michelangelov kip. V oči so
mi privrele solze.

Ustavno sodišče je na pobudo
Evgena Bavčarja pred dvema
tednoma odločilo, da morajo slepi
in...

V Dnevnikovem Objektivu: Baby-boom generacija gre v
penzijo
Upokojitev? Deset let pozneje!
Madagaskar 3
Z izmenjavo nevest do miru in potomcev

sreda, 26.11.2008

Akcija se nadaljuje: Do
božičnice vsaj z Nedeljskim!

Ob vse večji draginji, napovedanim
podražitvam in odpuščanjem
delavcev prihajajoči praznični...

Zakaj se nekateri sramujejo besede socializem?
Kriza: Denar je šel, žena je pa ostala
Jambrekov rod uspeva povsod
Hujšanje se začne v glavi
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