OBÈINA ŽALEC

Poslovna cona Žalec južno od železnice
PODPIS POGODBE IN SREÈANJE Z NOVINARJI
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec, 29. 03. 2018

Sporoèilo za medije

V èetrtek, 29. marca 2018 je župan Obèine Žalec Janko Kos podpisal pogodbo o izgradnji novega
krožišèa z vzhodnim krakom južne obvoznice mesta Žalec in obnovi obèinske Ceste ob železnici
(odsek od križišèa za Petrovèe do križišèa s Cesto na Lavo). Lokacija gradbenih posegov je v Poslovni
coni Žalec - južno ob železnici. Gradnjo sofinancira Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni
razvoj, Republika Slovenija Ministrstvo za godpodarski razvoj in tehnologijo, svoj delež bo dodala tudi
Obèina Žalec. Podpisa pogodbe sta se udležila direktor družbe VOC CELJE d.d. Roman Moškotevc in
direktor podjeta TEGAR d.o.o. iz Velike Pirešice Tomo Ilijaš, ki je zastopal tudi podjetje MAPRI
PROASFALT d.o.o. iz Ljubljane, ki pri tem projektu nastopata kot partnerja. Poleg podpisnikov pogodbe
je tehnièno vsebino projekta predstavil Aleš Uranjek, namestnik vodje Urada za gospodarske javne
službe Obèine Žalec, ki skrbi za nadzor nad izvedbo investicije in pripravo ustrezne dokumentacije s
strani investitorja.
Namen in cilji investicije:
Kot je ob podpisu pogodbe povedal župan Obèine Žalec Janko Kos, je ta investicija nujna, saj je v
zadnjem èasu v omenjeni poslovni coni zaznana velika gospodarska aktivnost. S to investicijo se bodo
odpravila prometna »ozka grla«, ki se še posebej poznajo pri dovozu tovornih vozil v poslovno cono.
Poveèala se bo prometna varnost, izboljšani bodo pogoji poslovanja in veèja bo tudi dodana vrednost,
ki se bo rezultirala v novih delovnih mestih. Obnovljena bo tudi komunalna infrastruktura.
Vsebina investicije:
Kot je povedal namestnik vodje Urada za gospodarske javne službe na Obèini Žalec Aleš Uranjek je
projekt sestavljen iz dveh delov. Prvi je novogradnja vzhodnega kraka južne obvoznice mesta Žalec z
rekonstrukcijo obstojeèega trikrakega križišèa v štirikrako krožišèe. Novozgrajeni cestni krak dolžine
160 metrov bo služil kot dovozno cesto v poslovno cono. Zgradil se bo tudi fekalni kolektor, mešana
površina za pešce in kolesarje ter cestna razsvetljava. Ker gre za novogradnjo, je pri tej fazi potrebno
gradbeno dovoljenje, ki je že pridobljeno. Drugi del predstavlja rekonstrukcija obstojeèe obèinske ceste
v dolžini 280 metrov. Dela se bodo izvajala kot kot vzdrževalna dela v javno korist. Poleg ureditve in
preplastitve cestišèa se bo obnovil vodovod in fekalna kanalizacija, postavila cestna razsvetljava, na
južnem robu Ceste ob železnici se bo obnovil in primerno razširil ploènik, na severnem delu pa bo
urejena dvosmerna kolesarska steza.
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Terminski plan:
Uvedba v delo bo izvedena v roku osem dni po podpisu pogodbe. Rok za dokonèanje investicije
skupaj s pridobljeno ustrezno dokumentacijo (tehnièni prevzem in uporabno dovoljenje) je 30. avgust
2018.

Vrednost investicije:
Ponudbena vrednost gradbenih del je 693.000,00 EUR z DDV. Obèina Žalec prispeva 26,23%,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa 73,77%. Ta delež pa se razdeli na sofinanciranje s
strani Evropske unije v višini 75%, 25% pa bo pripeval proraèun Republike Slovenije.
Izjave izvajalcev ob podpisu pogodbe:
Roman Moškotevc, direktor družbe VOC CELJE d.d. se je zahvalil za zaupanje in pohvalil dolgoletno
odlièno sodelovanje z obèino na razliènih projektih. Verjame v svoj kader, ki bo poskrbel za kakovostno
rekonstrukcijo v predvidenem roku.
Tomo Ilijaš, direktor podjetja TEGAR d.o.o. se ja zahvalil za zaupanje in izpostavil uspešno delovanje
obèinske uprave z županom na èelu, ki se odraža v vidnem razvoju lokalne skupnosti in uspešnih
prijavah na raznih projektih, ki prinašajo dodatne vire financiranja. Skupaj s sodelavci in poslovnim
Partnerjem se bodo potrudili, da bodo zgradili kvalitetno krožišèe v predpisanem roku.
Dogodka so se udeležili tudi direktorica obèinske uprave Tanja Razboršek Rehar, Peter Ograjenšek, ki
bo vodil nadzor gradbenih del, direktor razvojne Agencije Savinja Žalec Stojan Praporotnik, ki bo
skrbel za administrativno vodenje in koordinacijo projekta in vodja tehniène službe na Javnem
komunalnem podjetu Žalec Igor Glušiè. Vabilu so se odzvali tudi direktorji podjetij, ki delujejo na
podroèju poslovne cone Žalec južno ob železnici in so bili kot gospodarski subjeketi vkljuèeni v
pripravo projekta kot gospodarski kazalniki. Prokuristka podjetja TEHNOS d.o.o. Vera Kisovar,
direktor podjetja ZAGOŽEN d.o.o. Miran Zagožen in direktor podjetja DAFRA KONTAKT
TEHNOLOGIJE d.o.o Uroš Štuklek.

Poslovna cona Žalec – južno od železnice
»Naložbo sofinancirata Evrops ka unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republ ika Slovenija«

OBÈINA ŽALEC

Poslovna cona Žalec – južno od železnice
»Naložbo sofinancirata Evrops ka unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republ ika Slovenija«

OBÈINA ŽALEC

Poslovna cona Žalec – južno od železnice
»Naložbo sofinancirata Evrops ka unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republ ika Slovenija«

OBÈINA ŽALEC

Pogled na lokacijo projekta:

---- novogradnja
---- rekonstrukcija

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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