PREDLOG

Na podlagi 61. in 61. a tlena Zakona o prostorskem nairtovanju pradni list RS, 5t- 33/07,70/08
-zyo-18,108/09,80/10 - zupuDpp,43/11 -zKZ-c,57 /72,57 /12- ZUpUDpp-A,109 /72,
76/1,4 - odl. U5,74/15 -ZUIJJFO) in 16. ilena Statuta Obtine Vransko (Jradni list RS, it.17 /10
n 53/10 tet Uradne objave Obiine Vtansko, it. 21/2012, 46/2075 tn 54/2016) je Obiinski svet
Obtine Vransko na ......... seji dne ......... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obiinskem lokaciiskem naLrrcv za
Park tehnidne kulture - poligon varne voinie eeple
1. dlen

odlokom se sprejmejo spremembe in dogolnitve Odloka o obiinskem lokacijskem latrfri za
Park tehniine kulture - poligon vame voL,nje Ceplje (Jradni list RS, it. 29 /04).
S tem

Predmet sprememb in dopolnitev je umestitev visokotehnololkih rasdinjakov namesto hotela in
avtokampa.
2.

Za fte\im odstavkom 2. tlena
>(4) Spremembe

se doda

ilen

nov ietrti odstavek, ki se glasi:

in dopolniwe gtafiinega dela obiinskega lokacijskega natrta obsegajo

naslednje

natrte:
- situacija umestitve visokotehnololkih tasdinjakov M 1:1500.<
Dosedanji ietrti odstavek postane peti odstavek.
3. dlen

Za3. tlenom

se doda

nov 3.a ilen, ki se glasi:
>3.a

ilen

Obmoije sprememb in dopoLritev obiinskega lokaciiskega natfia zalema naslednje parcele v k.o.
1010-Prekopa: 47 4, 47 5 / 1, 47 5 / 2 n 47 6.<

4. dlen
4.

ilen

se spremeni tako, da se glasi:

>4.

ilen

(tunkcifa obmodia)
Urediweno obmoije iz 3. tlena tega odloka obsega:

-

obmoije poligona vame voln)e,
obmoiie visokotehnolodkih rasdiniakov,
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-

obmoiie cest in poti,
obmoije ureditve kontaktnega prostora, vkljutno z rekultivacijo zernljiSt,
obmoiia ureditve obstojetih vodotokov

i" d-grh

vodnogospodarskih ureditev,

obmodja za ureditev komunalnih, energetskih in teleptenosnih objektov in naprav,

obmoija okolie varstvenih ukrepov,

obmoiie zatasnlh ureditev.<

5. Elen

D-g

odstavek 5. ilena se spremeni tako, da se glasi:

>(2) Obmoiie visokotehnololkih rastlinjakov se nahaia fla severnem in sevetovzhodnem delu
ureditvenega obmotja ter g sestavliaio visokotehnololki rasdinjaki in parkirne povrline v skupni
povr5ini cca2ha.<<

Tretii odstavek 5. dlena

se

trta.

6.

Tretji odstavek 6. ilena

ilen

se spremeni tako, da se glasi:

,(3) Visokotehnolo5ki rastliniaki okvirne dorisne povr5ine 200 x 100 m so

namenjeni
visokotehnololki pridelavi kmetijskih ptoizvodov. Rasdinjaki bodo pritliini, viSine do 6 m. Sueha
bo dvokapna ali. ravna. Obyekti bodo oblikovani sodobno z uporabo sodobnih materialov.<

ietrti

odstavek 6. ilena se irta.

7. dlen

Tretji odstavek 7 . tlena

se spremeni tako, da se glasi:

>(3) Parkime povriine bodo zagotovljene na funkcionalnih zemlji5iih predvidenih objektov in na
ureienih parkiriliih. Na funkcionalnih povriinah objektov bo zagotovljeno patkiranje vseh

zaposlenih.

Na dveh parkiriSiih (pri upravni zgadbi

poligona v^rrre voLnje

in

pri

visokotehnolo5kih tastlinj akih) bo zagotovlj eno zadostno Stevilo patkirnih me st.(

8. dlen

Zapettm odstavkom f. ilena

se doda Sesti odstavek,

ki

se glasi:

>(6) Za potrebe visokotehnolo5kih rasdinjakov bo zgrajen loten sistem vodovoda za tehnolo(ke
vode, namenjen namakaniu proizvodnih povrlin. Voda bo pridobliena z lovljenjem meteome vode,
spmvljene v zadtL,evahtiku. Voda bo namenjena tudi kotpoLarna voda.<

9. dlen

Tretji odstavek 11. ilena

se spremeni tako, da se glasi:

