OBCINA VRANSKO _ ZUPAN
Vransko 59, 3305 Vransko
(03)
Tel.:
703 28 00, E-po5ta: franc.susnik@vransko.si

St...ilkr,

Vtansko, 17. 5.2018

007 -01 / 2018

OBEINSKEMU SYETU

ZADEYA: Odlok o spremembah in dopolniwah Odloka o obiinskem lokacijskem natrtu
zaPatktehniine kulture - poligon varne voinie eeplie
Odlok o obdinskem lokacijskem naittu zaPark tehniine kulture - poligon vame voLnie ieplje je
bil sprejet L,eleta 2004. Na podlag obdinskega lokaciiskega natfia je bil na ureditvenem obmoiju
leta 2008 zgrajen poligon v^rne voL,nje. Na obmoiju pa sta bila poleg poligona vame voZnje
predvidena tudi hotel in avtokamp. Vse od takrat se ni naiel investitor, ki bi bil pripravlien
investirati v izgradnio avtokampa in hotela. Izgradnjo slednjega oteiuje tudi neugodna geoloika
sestava tal ta tem obmoiju in s tem povezani povedani strolki investicije za tako zahtevno
Sadnjo - pilotiranje.
V tem mesecu je interes za izvedbo investicije na tem obmoiju izruztlo inZeniring podjetje LSI
d.o.o. iz Smlednika, ki bi skupaj s svojimi nizozemskimi partnerji L,elelo tu zgradta
visokotehnoloike rastlinjake. Podjetje je L,e naielo zemlji5ia in uredilo stavbne pravice in
pooblastila.
Glede ra zgoraj navedene razloge, dejstvo, da gre v primerjavi s hotelom tudi za okoljsko bolj
sprejemljivo investicijo in ker bi se kmetijska ptoizvodnia lepo vkljudila v okolico, ocenjujemo, da
je smiselno pristopiti k sptemembi obdinskega lokacijskega natrta, ki bi omogottla realizacljo
investicije, s tem pazapolnttev ie vtsto let neizrabljenih stavbnih zemljiid 474,475/7,475/2n

476, k.o. Ptekopa, kat bi v konini fazi pomenilo tudi odprtje ved deset predvidenih novih
delovnih mest v naii obdini.
Obiinskemu svetu predlugarn, da sptejme naslednji sklep:
ObEinski svet Ob6ine Ytansko spreime Odlok o sptemembah in dopolnitvah Odloka o
obEinskem lokaciiskem naErtu zaPatktehniine kulture - poligon vaflre volnie eep{e v
prvem braniu in ga
iavno nzgtnitev na lcaievno obiiaien nadin.
Z

Priloge
vloga LSI d.o.o.;

-

predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskem lokacijskem nadrtu
zaPark tehniine kulture - poligon vame voLnje Ceplje.

