SPOROČILO ZA
JAVNOST

Položitev temeljnega kamna za krožišče Tekačevo
TEKAČEVO, 6. 9. 2012 – Podpis pogodbe in položitev temeljnega kamna za
preureditev trikrakega križišča na cestah G2-107/1276 in R3-685/7495.
Danes popoldan ob 15.00 uri bosta v prostorih občine Rogaška Slatina direktor
Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko, župan občine Rogaška Slatina mag. Branko
Kidrič z izvajalcem podpisala pogodbo za preureditev trikrakega križišča na cestah G2107/1276 in R3-685/7495 v krožišče "Tekačevo."
Na lokaciji novega krožišča Tekačevo bo ob 16. uri organizirana manjša slovesnost, ko
bosta Direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko in župan občine Rogaška
Slatina mag. Branko Kidrič skupaj simbolično položila temeljni kamen.
Gradbena dela, katerih vrednost znaša 422.348,00 evrov, bo izvajalo podjetje Asfalti
Ptuj d.o.o..

Služba za odnose z javnostmi

Datum: 06.09.2012
IZJAVA ZA JAVNOST
ZADEVA: Podpis izvajalske pogodbe in polaganje temeljnega kamna za gradnjo
krožišča v Tekačevem
S sklenitvijo izvajalske pogodbe in polaganjem temeljnega kamna je z današnjim dnem
v izvedbeno fazo prešel projekt preureditve trikrakega križišča na križišču cest G2-107
in R3-685 v krožišče »Tekačevo«, ki bo tako že sedmo v Rogaški Slatini.
Pogodbo sta v imenu investitorja in sofinancerja podpisala direktor Direkcije RS za
ceste (DRSC), mag. Gregor Ficko, in župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko
Kidrič, ki sta ob tej priložnosti položila tudi temeljni kamen, ter predstavnik izbranega
izvajalca, podjetja Asfalti Ptuj, d.o.o., direktor Boštjan Dokl Menih.
Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil tudi vsebino in ključne
informacije o investiciji.
Občina Rogaška Slatina že vrsto let skrbi za zagotavljanje večje prometne varnosti,
tako da se z izgradnjo krožišča v Tekačevem v bistvu nadaljuje z izvedbo programa
posodobitve prometne infrastrukture, ki je namenjen predvsem odpravi nevarnih
cestnih odsekov in boljši povezavi zunanje obvoznice s centrom mesta.
V preteklih letih je tako občina pripravila študijo upravičenosti preureditve trikrakega
križišča v krožišče, pri pristojnih organih pridobila soglasje k preureditvi, naročila
projektno dokumentacijo in odkupila potrebna zemljišča ter sklenila pogodbo o
sofinanciranju z DRSC. V letošnjem letu pa je DRSC občini poverila še izvedbo
javnega naročila za izbor najugodnejšega izvajalca
V okviru preureditve križišča je predvideno novo krožno križišče z zunanjim premerom
34m ter premerom notranjega otoka 20m. V notranjem otoku bosta s postavitvijo
stilizirane trikrake steklenice, ki bo nakazovala smeri vožnje, predstavljena mineralna
voda in steklo kot bistvena simbola Rogaške Slatine.
Preureditev zajema še ureditev hodnikov za pešce in kolesarske steze na območju
krožišča, ureditev odvodnjavanja, komunalnih vodov, javne razsvetljave in vertikalne
ter horizontalne signalizacije s ciljem zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu,
izboljšanja tehničnih elementov ceste in s tem izboljšanja prometne prepustnosti.
Celotna investicija, ki vključuje še hortikulturno ureditev prostora, bo tako predvidoma
zaključena do konca leta.
Vrednost celotnega projekta, vključno s stroški nakupa zemljišč, izdelavo tehnične
dokumentacije in gradbeno obrtniških del znaša 500.000 €, vrednost podpisane
izvajalske pogodbe s podjetjem Asfalti Ptuj d.o.o. pa 422.348 €.
Z rekonstrukcijami križišč tako Občina Rogaška Slatina nadaljuje z izvedbo programa
odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture, ki je
namenjena predvsem zagotovitvi večje prometne varnosti za vse udeležence v
prometu.
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