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IZJAVA ZA MEDIJE 
 

GRADNJA SONČNE ELEKTRARNE V POSLOVNI CONI ŽICE 
OBČINA SVETA ANA 

 
 
 

Konec lanskega leta je Občina Sveta Ana sprejela Občinski podrobni prostorski načrt 
za poslovno cono v Žicah. Navedeni prostorski akt ureja prostorsko ureditev območja 
velikosti cca 5,6 ha, ki se nahaja ob regionalni cesti II.reda Lenart-Trate ob že 
obstoječi kompostarni in avtomehanični delavnici. 
 
Predvidena je gradnja ne stanovanjskih stavb za potrebe obrtnih, skladiščnih, 
poslovnih in storitvenih dejavnosti z integriranimi sončnimi elektrarnami za 
proizvodnjo električne energije z gradnjo potrebne gospodarske infrastrukture in 
ureditvijo zunanjih površin. 
 
Januarja letos je bil objavljen javni razpis za prodajo navedenega zemljišča. Vrednost 
zemljišča znaša 662.955,00 € oz. z DDV 795.546,00 €, stroški že pripravljene 
investicijske  dokumentacije 53.777,40 € oz. skupaj vrednost projekta 849.313,40 €. 
 
Na razpis so prispele tri ponudbe ponudnikov iz okolice Ljubljane in ena ponudba 
domačega ponudnika, ki pa ni bila veljavna. 
 
Izbrani so bili ponudniki: 
-GKV Solar d.o.o Sv. Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah  
zemljišče v velikosti 13.236 m2 v vrednosti 254.370,20 € 
- Vrt energije d.o.o. Sv. Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah  
zemljišče v velikosti 12.099 m2 v vrednosti 232.528,84 € 
-Solarni park d.o.o.Sv. Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
zemljišče v velikosti 18.862 m2 v vrednosti 362.424,36€ 
 
Gre za pomemben objekt v občini, ne le z  vidika zelene energije, ampak tudi zaradi 
možnosti, ki se nakazujejo v prihodnjih letih za določene zaposlitvene kapacitete. Vsi 
trije investitorji, ki so bili izbrani, imajo registrirana podjetja v Občini Sveta Ana. Poleg 
elektrarne na jeklenih konstrukcijah oz. v obliki proizvodnih hal načrtujejo v prihodnjih 
letih v te prostore vnesti proizvodne in storitvene programe, kar pomeni nove 
zaposlitvene možnosti. 
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Poslovna cona v velikosti  56.000 m2 je razdeljena na tri dele po investitorjih: 
 

FNE 1: GKV SOLAR  d.o.o. sedež Sv. Ana 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
FNE 2: VRT ENERGIJE   d.o.o. sedež Sv. Ana 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
FNE 3: SOLARNI PARK  d.o.o. sedež Sv. Ana 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
 
 

     
 
 
Poslovna cona je zasnovana na ohranitvi okolja in proizvodnji zelene energije- 
sončne elektrarne, katere proizvodnja električne energije pokriva potrebe cca 1000 
gospodinjstev. 
 
Gradnja sočne elektrarne bo stekla v prvem polletju letošnjega leta in bo predvidoma 
še v letošnjem letu predana namenu. 
 
V prvi fazi je zajeta nivelacija terena, temeljenje in postavitev konstrukcije objektov z 
postavitvijo integrirane izvedbe sončne elektrarne na strehi. Izgradnja prve faze 
znaša 11,6 milijona evrov . 
Sestavljajo jo bo 9 ne stanovanjskih stavb enokapnic različnih dolžin, enakih širin in 
enakih višin z ovojem modulov sočne elektrarne. 
Enokapnice so izbrane iz razloga, čim bolj izkoristiti moč sonca. Namesto klasične 
strehe je na objektih predvidena streha z moduli fotovoltaike, prav tako bo fasada,  
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Kjer bo smiselno, obložena z moduli na difuzno svetlobo, kar bo imelo podoben 
učinek proizvodnje električne energije, kot na strehi. 
 
Druga faza, ki zajema ureditev infrastrukture ter dokončanje (zaprtje) objektov, se bo 
nadaljevala v letu 2012, kar v finančnem delu pomeni še dodatnih 4 milijone evrov. 
V tem času bomo tudi podpisali najemne pogodbe z najemniki (z katerimi smo že v 
dogovorih) poslovnih oz. skladiščnih prostorov, kar pomeni veliki gospodarski razvoj 
občine. Z samim razvojem se bo bistveno povečalo število novih delovnih mest. 
 
Proizvodnja električne energije z izkoriščanjem zmanjšuje emisije CO2, ne povzroča 
hrupa in je okolju prijazna. Taka postavitev proizvodnje na objekte ima življenjsko 
dobo najmanj 30 let. 
 
Gre za pomembno in tudi v finančnem smislu zahtevno investicijo. Skupna ocenjena 
vrednost znaša cca 15,6 milijonov evrov, kar je v zaostreni gospodarski situaciji za 
našo občino izjemnega pomena. 
 
Ob tej priložnosti bo Občina Sveta Ana podpisala z investitorji pogodbe o prodaji oz. 
nakupu zemljišča, potrebnega za izvedbo zgoraj navedene investicije. 
 
 
 
 
                                                                                 Silvo SLAČEK , dipl. ekon, ing.gr.  
                                                                                                        župan 
  


