OBÈINA ŽALEC

Poslovna cona Žalec južno od železnice
___________________________________________________________________________
Novinarska konferenca ob zakljuèku projekta, sejna soba Obèine Žalec, 12. 09. 2018
Sporoèilo za medije
V sredo, 12. septembra 2018 je župan Obèine Žalec Janko Kos sklical novinarsko konferenco ob
zakljuèku projekta Poslovna cona Žalec - južno od železnice. Projekt vreden 764.038,85 EUR skupaj z
DDV bo s 26,23 % pokril obèinski proraèun, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo
prispevalo 73,77 odstotni delež. Ta odstotek se razdeli na sofinancerski delež s strani Evropske unije iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 75 %, 25 % pa bo prispeval državni proraèun.
Župan Obèine Žalec Janko Kos je med drugim poudaril, da se je s tem projektom poveèala varnost in
pretoènost prometa, izboljšali pa so se tudi pogoji poslovanja za gospodarske subjekte v tej coni. S tem
bo tudi lažje uresnièljiv eden od ciljev projekta, to je najmanj 21 novih delovnih mest v Poslovni coni
Žalec - južno od železnice. Dodal je še, da je gradnja potekala brez zapletov in da so pridobili s strani
izvajalcev 5 letno garancijo za odpravo morebitnih napak.
Kot je povedal namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe na Obèini Žalec Aleš Uranjek,
je projekt sestavljen iz dveh delov. V prvi fazi je bila obnovljena obstojeèa obèinska cesta Cesta ob
železnici v dolžini 280 m. Poleg ureditve in preplastitve sedaj 7 metrov širokega cestišèa, je bil zgrajen
1,5 metra širok ploènik ob južnem delu ceste, na severnem delu pa je bila povsem na novo zgrajena 2,5
metra široka dvosmerna kolesarska steza. Obnovljena je bila tudi komunalna infrastruktura. V dolžini
285 metrov so uredili meteorni in fekalni kanal, ki je na enem delu gravitacijski, na drugem pa tlaèni.
Poleg tega pa je bil obnovljen še vodovod in postavljena javna razsvetljava. Drugo fazo projekta je
sestavljala izgradnja novega 160 m dolgega vzhodnega kraka južne obvoznice mesta Žalec, kot
dovozna cesta v poslovno cono ter rekonstrukcija obstojeèega trikrakega križišèa v štirikrako krožišèe.
Za potrebe izgradnje ceste je bil zacevljen razbremenilni jarek in kabliran prostozraèni
srednjenapetostni elektro kablovod.
Direktor podjeta TEGAR d.o.o. iz Velike Pirešice Tomo Ilijaš, ki je zastopal tudi podjetje MAPRI
PROASFALT d.o.o. iz Ljubljane je povedal, da je izgradnja krožišèa in dovozne ceste potekala brez
veèjih problemov. Vse dodatne nenaèrtovane posege so uspešno rešili. Najveè težav jim je povzroèal
tovorni promet, ki je potekal po gradbišèu. Skupaj z družbo VOC Celje, ki je izvajala prvo fazo projekta
so se hitro dogovorili in se prilagodili razmeram ter investicijo zakljuèili kvalitetno in v roku, ki je bil
zapisan v pogodbi.
Stojan Praprotnik, direktor razvojne Agencije Savinja Žalec, ki je skrbela za administrativno vodenje in
koordinacijo projekta je povedal, da so vlogo skupaj s podporo gospodarskih subjektov iz poslovne
cone že pred razpisom kvalitetno pripravili. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj s
skladi Evropske unije za regionalni razvoj, podpirajo spodbujanje in rast gospodarstva v urbanih
obmoèjih. Zato so bili pripravljeni že trije razpisi za sredstva, na enem od teh pa je uspešno kandidirala
tudi Obèina Žalec.
Dodatne informacije:
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe Obèine Žalec (03 713 64 40)
STUDIO FORMA Samo Sadnik s.p., obvešèanje in informiranje javnosti (041 684 383)
e-pošta: studio.forma@triera.net, samo.sadnik@gmail.com
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