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Vransko, 18.5.2018

Na osnovi 23. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur. l. RS, !t.44199,
42/00, 13101 in Uradne objave Obdine Vransko, 3t. 5412016),

SKLICUJEM
3. izredno sejo Obtinskega sveta

Obiine Vransko, ki bo v torek, 22. maja 2018,
ob 20. uri v sejni sobi Obiine Vransko, Vransko 59

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obiinskem lokacijskem nairtu za
Park tehniine kulture - poligon varne voZnje ieplje

Obrazloiitev:

Ta.l
Odlok o obdinskem lokacijskem nadrtu za Park tehnidne kulture - poligon vame voZnje
ieplje je bil sprejet ie leta 2004. Na podlagi obdinskega lokacijskega nadrta je bil na
ureditvenem obmodju leta 2008 zgrajen poligon vame voZnje. Na obmodju pa sta bila poleg
poligona vame voZnje predvidena tudi hotel in avtokamp. Vse od tahat se ni naSel investitor,
ki bi bil pripravljen investirati v izgradnjo ar.tokampa in hotela. Izgradnjo slednjega oteZuje
tudi neugodna geolo5ka sestava tal na tem obmodju in s tem povezani povedani stroSki
investicije za tako zahtevno gradnjo - pilotiranje.
V tem mesecu je interes za izvedbo investicije na tem obmodju izrazilo inZeniring podjetje
LSI d.o.o. iz Smlednika, ki bi skupaj s svojimi nizozemskimi partnerj i Zelelo tu zgraditi
visokotehnoloSke rastlinjake. Podjetje je Ze najelo zemljiSda in uredilo stavbne pravice in
pooblastila.
Glede na zgoraj navedene razloge, dejstvo, da gre v primerjavi s hotelom tudi za okoljsko bolj
sprejemljivo investicijo in ker bi se kmetijska proizvodnja lepo vkljudila
okolico,
ocenjujano, da je smiselno pristopiti k spremembi obdinskega lokacijskega nadrta, ki bi
omogodila realizacijo investicije, s tem pa zapolnitev Ze vrsto let neizrabljenih stavbnih
zemlji5d 474, 47511, 47512 in 476, k.o. Prekopa, kar bi v kondni fazi pomenilo tudi odprtje ved
deset predvidenih novih delovnih mest v na5i obdini.
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Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta - I 1x
- zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
- predstawiki politidnih strank v obdini po seznamu
- Iztok Storman, LSI, svetovanje in inZeniring, d.o.o.
- sredstvajavnega obveSdanja po seznamu (po e-poSti)
Objavljeno:
- oglasna deska,
-sp letna stran www.vransko.si
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