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Potrdili so smernice razvoja
 

V Naklem so sprejeli osnutek občinskega prostorskega načrta. Predlogi za Podbrezje in Gobovce
nespremenjeni.
 
Naklo – Občina Naklo je že leta 2005 začela postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta. Lani je nov zakon
vrnil pripravo dokumentov na začetek. Maja letos so dopolnili osnutek, ki je bil javno razgrnjen od 13. oktobra do 11.
novembra. Javna obravnava je minila brez pripomb. Med razgrnitvijo so zbrali deset pripomb, je seznanila občinski svet
Gabrijela Rizner iz kranjske družbe Domplan. Predstavila je vsebino obsežnega dokumenta, ki določa pravila urejanja
prostora v trinajstih naseljih in ukvarjanje s kmetijskimi površinami.
 
Za stanovanjsko gradnjo so predvideli območje asfaltne baze v Naklem, južni del Britofa in jugovzhodni del Dolenje vasi
v Podbrezjah ter južni del Spodnjih Dupelj. Gospodarstvo želijo razviti na zahodu občine. V nekdanjo gramoznico Gača
pri Podbrezjah, kjer je betonarna, nameravajo preseliti asfaltno bazo in zgraditi upravno stavbo Cestnega podjetja
Kranj. Ob cesti Podtabor–Gobovce v Podbrezjah načrtujejo obrtno cono na 4,2 hektara površin. V gozdu severno od
Podbrezij so med cestama za Tržič rezervirali 51 tisoč kvadratnih metrov za obrat predelave odpadkov in skladišče za
les. Gorenjsko ekološko društvo je zahtevalo izločitev slednjih predlogov, kar so pripravljavci zavrnili. Z vidika varovanja
narave so načrti sprejemljivi ob upoštevanju ukrepov iz okoljskega poročila, je dejala Riznerjeva. Pripombe Združenja za
racionalno rabo obvodnega prostora Sava G o pozidavi v vasi Gobovce so zavrnili kot neresnične in neutemeljene.
Stališča do vseh pripomb je ob osnutku načrta potrdila večina občinskih svetnikov. Strinjali so se, da razvoj ne more
zaobiti Podbrezij. Domačinom pa so priporočili, da od investitorjev iztržijo čimveč za kraj.
 
Seje sta se udeležila tudi člana Gorenjskega ekološkega društva. Med razpravo jima niso dali besede. Ob koncu seje je
župan Janez Štular obvestil občinski svet, da namerava tožiti društvo zaradi žalitev in blatenja občine.
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