Презентација пројекта спортског села на Гочу, који је планиран Програмом
за уређивање грађевинског земљишта за 2016. годину Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта Краљево, одржана је данас у Градскoj управи
града Краљева.
Пројекат је представила директорка предузећа "Арко- ентеријер", д.о.о из Новог
Сада Слађана Додевски Пажитнаи са сарадником.
Презентацији су присуствовали заменица градоначелника града Краљева Марица
Мијајловић,начелник Рашког управног округа Небојша Симовић и директор ЈП за
уређивање грађевинског земљишта Краљево Александар Несторовић са
сарадницима
„Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину планирана
је израда пројекта спортског кампа на Гочу. Данас смо присуствовали једној
прелиминарној презентацији где ће Градска управа, Јавно предузеће за
уређивање грађевинског земљишта Краљево и сами пројектанти усагласити
ставове и идеје, да видимо да ли је то то што смо ми замислили, а самим тим и
створити предуслове за развој саме планине Гоч, како смо много пута причали.
Обзиром да је План генералне регулације при крају своје процедуре израде, ово
је пројекат који очекујемо да импортујемо у План, а очекујемо и пројекат
„Скијалишта Србије“ ових дана, тако да ћемо негде за који дан имати комплетну
слику, како би и у ком правцу и у којим фазама требало да се развија наша
планина Гоч. Колико је људи долазило из разно разних министарстава,
посећивало планину Гоч, нама наравно остаје туга што није Гоч развијен, али и то
је негде потенцијал, јер није урбанизована планина, није то планина типа
Копаоник, Златибор. Гоч је јединствен сам по себи и у својој бази за развој ће
имати развој здравственог, ђачког и фамилијарног туризма и да ми који живимо у
његовој непосредној близини можемо да одемо и уживамо у благодетима Гоча“
изјавила је заменица грдоначелника Марица Мијајловић по завршеној
презентацији.
Присутнима се затим обратила директорка предузећа „Арко – ентеријер“,
д.о.о пројектовање и инжењеринг Слађана Додевски Пажитнаи истакавши да је
она власница фирме која је на тендеру добила овај посао односно да „одради
идејни пројекат спортског кампа на Гочу. Просто, акценат је бачен на то да је Гоч
планина која неће бити сувише урбанизована, типа Златибора, да задржи своју
аутентичност и да задржи ону душу коју има планина Гоч, а при том да буде
довољно примамљива са неким садржајима, да то буде спортски туризам који
неће бити само базиран у току зиме, него и у току лета, почев од екскурзија,
породица са децом, пензионера па до викенд туризма, а да се све прилагоди овом
пројекту.Значи, почетна идеја је један хотел, чији ће капацитет бити сто до
стотридесет лежајева, са трпезаријом која ће примати стотинак људи, а планиран
је један базен који ће функционисати 24 сата дванаест месеци у години, отворен

– затворен. Ако имамо неке спортске манифестације, моћи ће се држати од маја
до септембра, нека такмичења. Имаћемо бунгалове, који ће бити предвиђени за
породичне људе, то је отприлике неких пет нових бунгалова који ће такође имати
свој мали базен, неку сауну и просто у том делу је одређен идејни пројекат. Ако
буде прихваћен идејни пројекат, апсолутно брзо се може прећи на другу фазу
израде главног пројекта.Мали је корак идејног до главног“ завршила је своје
излагање директорка предузећа „Арко – ентеријер“.

