OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

PREDVIDENE VEČJE NALOŢBE V OBČINI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2019:
- Mini kroţno kriţišče Rajnkovec
Predmet projekta je obnova prometne infrastrukture na kriţišču Sotelske ceste, ceste proti
Vonarju in odcepa za Mejni prehod Rajnkovec. Predvidena je preureditev v mini povozno
kroţišče.
- Mini kroţno kriţišče Rogaška Slatina
Predmet projekta je obnova štirikrakega kriţišča na stiku Ulice XIV. divizije, Sotelske ceste,
Brestovške ulice in Kidričeve ulice. Predvidena je preureditev v mini povozno kroţišče.
- Energetska sanacija Športne dvorane Balinček
Cilj energetske sanacije je odpraviti teţave z vlago v notranjosti objekta in zniţati stroške
tekočega vzdrţevanja. Načrt v letu 2019 vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade in hladnega
podstrešja na celotnem objektu.
- Urbano Obsotelje
Projekt smo skupaj z Občino Podčetrtek in še dvema partnerskima organizacijama uspešno
prijavili na javni razpis za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v
obdobju 2017-2019. Naloţbene aktivnosti na območju Občine Rogaška Slatina so locirane ob II.
Osnovi šoli, nanašajo se na ureditev Skate parka, polnilne postaje za električna vozila in klančine
za dostop funkcionalno oviranih oseb v zgornjo etaţo športne dvorane.
- Popotnikom prijazna turistična destinacija
Tudi ta skupen projekt štirih različnih partnerjev smo uspešno prijavili na javni razpis za izvajanje
Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019. Naloţbeni del
projekta je usmerjen v izgradnjo postajališča za avtodome ob dvorani Balinček v Športnem centru
Rogaška Slatina. Postajališče bo zagotavljalo prostor za parkiranje 6 avtodomov, polnilno postajo
za električna vozila, prostor za druţenje, oskrbovalno sanitetni otok, itd.
- Rekonstrukcija LC od avtobusne postaje do GH Rogaška
Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste od kroţišča pri avtobusni postaji do priključka za
Grand hotel Rogaška, kjer se naveţe na ţe posodobljeno cesto, ki je bila predmet rekonstrukcije
v letih 2017 in 2018. Kamnita zloţba na tokratnem odseku je dotrajana, zato je predvidena nova,
ki bo pomaknjena 3 m proti breţini. S tem se pridobi prostor za razširitev vozišča na 6 m in za
ureditev dvosmerne kolesarske steze.
- Ureditev mini kroţišča "Ţibernik" in navezovalne ceste
Predmet projekta je preureditev kriţišča ob vstopu v območje stanovanjskih blokov v Ţiberniku ter
preplastitev vozišča do zadnjega stanovanjskega objekta v smeri proti potoku.

