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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.  Gre za projekt,  katerega
prijavljena višina celotnih stroškov je ocenjena na 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
pa znaša 2.036.297,87 EUR. 
Kot je povedal župan Občine Žalec Janko Kos je to velik projekt za lokalno skupnost in je že tretja  širitev
oziroma popolnitev poslovne cone Arnovski gozd. Lokacija je zelo atraktivna, saj leži v neposredni bližini
priključka na avtocesto in na pol  poti  med Ljubljano in Mariborom. V bližnji  prihodnosti  pa bo zgrajen
oziroma spremenjen avtocestni priključek v obliki krožišča z izmenjavo pasov, ki bo poskrbel za bolj tekoči
promet pri vključevanju na avtocesto. Prebivalce Ložnice prosi za strpnost v prometu, saj je cesta, ki vodi iz
kraja proti žalski obvoznici trenutno zaprta zaradi del. Večkrat je bila prekopana in je zato v slabem stanju.
Ob koncu projekta pa bo tudi ta del ceste na novo urejen z novim pločnikom in javno razsvetljavo. Če je
gospodarstvo uspešno je potem lažje financirati tudi druge investicije, ki so pomembne za razvoj in kvaliteto
življenja v naši Občini Žalec, je še dodal župan.

Do sedaj je izvajalec že izvedel:
- meteorno kanalizacijo v območju ceste J1, J2 in P2, vključno z izkopom zemljine na območju zadrževalnika
   in kanalom do potoka Ložnica. Trenutno se izvaja gradnja meteorne kanalizacije na cesti P1.
- fekalno kanalizacija v območju ceste J1, J2 in P2, vključno s tlačnim kanalom. Trenutno se izvaja gradnja
   fekalne kanalizacije na cesti P1.
- elektro razvod za priključke do zemljišč za gradnjo in ozemljitev srednje napetostnega kablovoda v
   območju ceste J1, J2 in P2. 
- razvod za potrebe telekomunikacij v cesti J1, J2 in P2.

Trenutno se izvaja še vgradnja vodovodnih cevi fi400 za potrebe prestavitve transportnega vodovoda. 
Vzporedno z deli pa bo podjetje Adriaplin pričelo z gradnjo plinovodnega omrežja takoj, ko bo pridobilo vsa
soglasja in gradbeno dovoljenje.
Spomladi leta 2023, ko se projekt zaključi bo Poslovna cona Arnovski gozd večja za slabih 11 hektarjev. Od
tega bo 8,5 hektarjev namenjenih gradnji poslovnih objektov. Že pred zaključkom projekta pa bodo lahko
investitorji že pričeli z gradnjo poslovnih prostorov.

Dodatne informacije:
Aleksander Žolnir, vodja Urada za gospodarske javne službe Občine Žalec (03 713 64 40)
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