OBÈINA ŽALEC

Poslovna cona Žalec južno od železnice
___________________________________________________________________________
Žalec, 15. 05. 2018

Sporoèilo za medije
Konec letošnjega marca je žalski župan Janko Kos podpisal pogodbo z izvajalci del za realizacijo
projekta Poslovna cona Žalec - južno od železnice. Dela v teh dneh potekajo v polnem zamahu.
Investicija, ki jo sofinancira Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj je sestavljena
Iz dveh delov in sicer iz obnove obèinske ceste od križišèa za Novo Celje, do ceste na Lavo ter
izgradnje novega krožišèa pri nadvozu. V èasu izvajanja gradbenih del je prometni režim nekoliko
spremenjen. Obèina Žalec in izvajalci pozivajo voznike k strpnosti in upoštevanju postavljene
cestno prometne signalizacije.
Kdor se je te dni peljal po tej cesti je že videl novo krožišèe, ki bo omogoèalo boljšo pretoènost prometa
in hkrati povezalo cesto ob železnici s tamkajšnjo poslovno cono. Vzdolž ceste ob železnici gradijo tudi
ploènik in kolesarsko stezo, kar bo poveèalo prometno varnost na tej zelo obremenjeni južni vpadnici.
Vrednost naložbe je okoli 700 tisoè evrov. Obèina Žalec bo prispevala dobrih 26 odstotkov, ostali del pa
država in viri iz Evropske unije.
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.
Terminski plan:
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.

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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Pogled na lokacijo projekta:

---- novogradnja
---- rekonstrukcija
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