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Zadeva: Informacija občinskemu svetu Občine Žalec o prijavi projekta »Poslovna cona
Žalec- južno od železnice«
Občina Žalec je 8.9.2017 oddala na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
projektno vlogo »EKONOMSKO POSLOVNA INFRASTRUKTURA V POSLOVNI CONI
ŽALEC-JUŽNO OD ŽELEZNICE«.
Predmet projekta zajema dograditev poslovne cone na južnem delu Žalca in sicer:
 na območju vzhodnega kraka južne obvoznice od križišča LC do uvoza Tehnos je
planirana ureditev cestnega omrežja v okviru rekonstrukcije križišča v krožišče in
ureditev komunalne infrastrukture (cestno omrežje z odvodnjavanjem in zacevitvijo
obstoječega razbremenilnega jarka, ureditev javne razsvetljave).
 izvedba rekonstrukcije dotrajane občinske ceste LC 490162 – Cesta ob
železnici, I. faza s pripadajočo komunalno infrastrukturo na odseku med
križiščem z LC 490411 in JP 992921, ki se nahaja na severnem obrobju območja
OPPN ŽA 1/12 v Žalcu. Rekonstrukcija obsega cestno omrežje in komunalno
infrastrukturo (obnova voziščne konstrukcije s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce
ter odvodnjavanjem ceste, obnova obstoječega fekalnega kanala in vodovoda).
Namen operacije je postaviti dobre pogoje za delovanje in razvoj MSP v območju širitve v
Poslovni coni Žalec – južno od železnice. Ciljna skupina investicijskega projekta pa so 4
podjetja, ki so izkazala interes za gradnjo v poslovni coni. Gre podjetja Tehnos d.o.o.,
Zagožen d.o.o., Zagožen d.o.o., Dafra d.o.o., Vulkanizerstvo Križnik s.p., ki so se tudi
zavezala, da bodo v prihodnjih dveh letih skupaj ustvarila 32 novih delovnih mest ter
povečala zapolnjenost površin poslovne cone za dobrih 12.000 m2.
Skupna vrednost projekta znaša 1.437.078,05 EUR, od tega se pričakuje 1.060.139,54
EUR sofinancerskih sredstev iz ministrstva.
Obvestilo o rezultatih izbora javnega razpisa se pričakujejo v naslednjih dneh, okoli
20.11.2017.
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Priloga: - slika situacije s prikazom ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni Žalecjužno od železnice

