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Sporočilo za javnost

V mesecu juniju  so  se  v  poslovni  coni  Arnovski  gozd  pričela  gradbena  dela  v  sklopu projekta
„Ekonomska poslovna infrastruktura v PCAG III“. Gre za projekt, ki bo prispeval komunalno urejena
zemljišča za širjenje območja na zahodnem delu te že uveljavljene poslovne cone v bližini Žalca. 
Na  javnem  razpisu  je  bil  izbran  izvajalec  gradbenih  del  podjetje  KIT-AK  iz  Rogaške  Slatine.
Predstavitev projekta in podpis pogodbe z izvajalcem pa je bil opravljen 3. februarja 2021. Kot je že
takrat povedal župan Občine Žalec Janko Kos, gre za projekt, katerega prijavljena višina ocenjenih
celotnih stroškov znaša 2.958.812,09 EUR z DDV. 
Pomemben je tudi podatek, da je Občina Žalec pridobila sofinancerska sredstva. 4. maja 2021 je
bila z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisana pogodba, ki zagotavlja znesek
sofinanciranja v maksimalni višini 1.893.106.97 EUR. 75% delež tega zneska bo prispevala Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 25% pa bo pokril proračun RS. Vrednost
gradbenih del skupaj z DDV, ki bodo končana do pomladi leta 2023 znaša 2.036.297,87 EUR. Takrat
bo Poslovna cona Arnovski gozd večja za slabih 11 hektarjev. Od tega bo 8,5 hektarjev namenjenih
gradnji poslovnih objektov. Zgrajenih bo približno 800 metrov cest z vgrajeno komunalno opremo,
meteorna kanalizacija z zadrževalnim bazenom in iztokom v potok Ložnica,  fekalna kanalizacija,
vodovodno omrežje. Urejeni bodo tudi vodi za telekomunikacijo ter elektro in kabelsko omrežje,
odpeljanih pa bo 130 tisoč kubičnih metrov zemljine.
V projektu je predvideno, da bo do leta 2026 pozidanih 60% zazidljivih zemljišč. V ta namen ima
Občina Žalec z investitorji  že podpisana pisma o nameri gradenj.     
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