OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

PREDVIDENE VEČJE NALOŽBE V OBČINI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2019:
- Prestavitev priključka LC 356091 na državno cesto v naselju Tuncovec
Nov projekt na obvoznici Rogaške Slatine se nanaša na prestavitev priključka lokalne ceste Tuncovec – Sv.
Florijan. Cilj je omogočiti priključevanje pod varnejšim (pravim) kotom in povečati pretočnost prometa na
obvoznici, z ureditvijo ločenih pasov za zavijanje proti lokalni cesti. Lokacija novega priključka je 120 m v
smeri proti Rogatcu, do navezave na obstoječo lokalno cesto je tako načrtovane 120 m novogradnje. Glede
na sporazum z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo bo 67% potrebnih sredstev zagotovila
direkcija, 33% občina.
- Ureditev dveh mini krožišč v Ulici Kozjanskega odreda
Cilj projekta je izboljšati pogoje za promet pešcev v neposredni bližini II. OŠ in vrtca Izvir. Ureditev vključuje
dve križišči, prvo med trgovino DM in vrtcem Izvir, ter drugo med trgovino Mercator in stanovanjskimi bloki v
Ulici Kozjanskega odreda. Površini obeh križišč sta načrtovani kot dvignjeno območje s krožnim prometom.
Kot sestavni del projekta je načrtovana tudi dograditev manjkajočih pločnikov in ureditev dodatnih prehodov
za pešce. Za projekt je zagotovljeno sofinanciranje iz evropskega Kohezijskega sklada in državnega
proračuna.
- Prestavitev ceste v Gabrovcu pri Kostrivnici
Predmet projekta je ureditev javne poti 857281, ki predstavlja edini dostop do više ležečih objektov na
območju Drevenika.
- Ureditev parkirišča ob vrtcu Izvir
Novo parkirišče je načrtovano na vzhodnem delu območja med vrtcem Izvir, Ratanskim potokom in državno
cesto. Predvidenih je 32 parkirnih mest za osebna vozila.
- Ureditev mostu preko Irskega potoka na LC 356112
Predvidena je celovita obnova dotrajanega mostu na Zdraviliškem trgu, ca. 70 metrov pred krožnim
križiščem s Partizansko cesto in Stritarjevo ulico, gledano iz smeri centra.
- Razširitev parkirišča ob POŠ Kostrivnica
Cilj razširitve parkirišča je omogočiti parkiranje 26 osebnih vozil, oz. podvojitev obstoječe kapacitete. Razen
za potrebe šole bo na voljo obiskovalcem športnih površin v neposredni bližini, tem bo v prihodnjih letih
dodano še odbojkarsko igrišče na mivki. Razširjeno parkirišče bo tudi olajšalo organizacijo poletnih
prireditev na prostem.
- Vezi narave
V letu 2020 je načrtovana glavnina projektnih aktivnosti Občine Rogaška Slatina, te se nanašajo predvsem
na sonaravne ureditve na reki Sotli in pritokih, ter na gradnjo in opremljanje Naravovarstvenega centra
Sotla. Za projekt so zagotovljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
- Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici
Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine,
oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je načrtovanih 10 javnih
najemnih stanovanj, skupne uporabne površine ca. 570 m2. Dokončanje investicije je predvideno leta 2021.
- Pošta Podplat
Cilj projekta je urediti prostore in neposredno okolico objekta na naslovu Podplat 2, v katerem je predvidena
nova lokacija Pošte Podplat.
- Ureditev prostorov za potrebe Zdravstvene postaje Rogaška Slatina
Občina Rogaška Slatina je izvedla nakup poslovnih prostorov v izmeri 196 m2, v nadstropju novozgrajenega
objekta ob zdravstveni postaji, s ciljem zagotavljanja prostorskih pogojev za celovito zagotavljanje
zdravstvenih storitev. Finalizacijo prostorov bo opravil Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, del potrebnih
sredstev bo zagotovila Občina Rogaška Slatina.
- Športni center Rogaška Slatina
Predmet projekta je izgradnja objekta ob glavnem nogometnem igrišču. V pritličju so predvidene dodatne
garderobe, v zgornji etaži tribuna s 162 sedeži. Sestavni del načrta je tudi razširitev parkirišča, kapaciteta
bo povečana za 30 osebnih vozil in 2 avtobusa.

