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Sporočilo za javnost

V petek, 6. decembra je v prostorih krajevne skupnosti Vrbje potekala novinarska konferenca, na
kateri je bil predstavljen nov projekt Občine Žalec Poslovna cona Vrbje. O njem sta govorila župan
Občine Žalec Janko Kos in vodja Urada za gospodarske javne službe Aleksander Žolnir. Po besedah
župana je vrednost investicije po investicijski dokumentaciji 1.528.276,46 EUR brez DDV. Vrednost
gradbene  pogodbe  pa  1.033.361,19  EUR  z  DDV.  Občina  je  uspešno  kandidirala  na  razpisu  za
evropska sredstva in pridobila 834.426,00 EUR. Ta del bosta prispevala Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in sicer v 75%, 25% delež pa bo primaknila Republika Slovenija oziroma
Ministrstvo za gospodarski  razvoj  in tehnologijo.  Namen projekta je  izgradnja javne komunalne
infrastrukture za zagotavljanje pogojev za razvoj obstoječih in novih podjetij in s tem povečanje
obsega poslovanja ter novih delovnih mest. Na območju Poslovne cone Vrbje že potekajo gradbena
dela, ki jih izvaja na javnem razpisu med devetimi ponudniki  izbrano podjetje NIVO EKO d.o.o.
Vodja Urada za gospodarske javne službe Aleksander Žolnir je predstavil gradnjo, ki bo potekala v
treh  sklopih.  V  prvi  fazi  gre  za  novogradnjo  ceste  1  in  2  z  manipulativnimi  površinami,
odvodnjavanjem  in  površinami  za  pešce,  ureditev  avtobusnega  postajališča  in  parkirnih  mest,
postavitev  cestne  razsvetljave  in  izvedbo  nizkonapetostnega  elektro  kablovoda  ter  obnovo
vodovoda. V tretji fazi se bo izvedla rekonstrukcija že obstoječe občinske ceste z odvodnjavanjem in
površinami za pešce, postavitev cestne razsvetljave ter obnova vodovoda in dograditev kanalizacije.
Drugi sklop pa je financiran s strani občinskega proračuna. Na vzhodnem delu PC Vrbje se tako
gradi javno parkirišče za 91 osebnih vozil. Pogodbena vrednost gradbenih del po ponudbi izvajalca
NIVO EKO d.o.o. znaša 182.445,14 EUR. Zagotovljena bodo tudi parkirna mesta za invalide ter 4
polnilna mesta za električna vozila in za električna kolesa. Poslovna cona Vrbje je v neposredni
bližini območja, kjer namerava Občina Žalec v prihodnje zgraditi vodni park Hopslandija. Podporo
obema projektoma je  izrazil  tudi  predsednik  Sveta Krajevne skupnosti  Vrbje  Jože  Meh.  Kot  so
povedali na novinarski konferenci, gradbena dela potekajo tekoče in brez zapletov. Načrtujejo, da
bodo gradbena dela končana do novembra 2020. Do takrat bo s pomočjo sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in MGRT RS zgrajenih in obnovljenih 740 metrov cest, postavljena bo
javna  razsvetljava  v  skupni  dolžini  830  metrov.  Prav  tako  bodo  obnovljeni  vodovodni  in
kanalizacijski  vodi v  dolžini  515 m oz.  80 m. Vse omenjeno bo prispevalo k  hitrejšemu razvoju
gospodarstva na regionalni in državni ravni ter izboljšanju konkurenčnosti malih in srednje velikih
podjetij, kar je tudi cilj operacije Poslovna cona Vrbje.

Dodatne informacije:
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe Občine Žalec (03 713 64 40)
STUDIO FORMA Samo Sadnik s.p., obveščanje in informiranje javnosti (041 684 383, samo.sadnik@gmail.com)

  1 Poslovna cona Vrbje
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«



                                                      

        OBČINA ŽALEC

   

 2
Poslovna cona Vrbje
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«



                                                      

        OBČINA ŽALEC

   

 3
Poslovna cona Vrbje
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«


