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VEČJE NALOŽBE V OBČINI ROGAŠKA SLATINA ZA LETO 2022: 

1. Izgradnja oskrbovanih stanovanj 
Na lokaciji nekdanje glasbene šole poteka izvedba projekta »Oskrbovana stanovanja Rogaška 
Slatina – Kidričeva ulica.« V objektu skupne stanovanjske površine 1.065 m2 bo zagotovljenih 24 
enot oskrbovanih stanovanj. Od tega jih bo 12 vključenih v občinsko mrežo javnih najemnih 
oskrbovanih stanovanj, z 12 enotami bo po zaključeni gradnji razpolagal zasebni partner. V 
projekt je vključen tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva za polovico 
javnih oskrbovanih stanovanj v objektu. Izvedbeni del projekta se je pričel leta 2021, zaključek je 
predviden v letu 2022. V letu 2022 bo izveden javni razpis za polnitev enot v javni lasti. 
 
 
2. Telovadnica pri POŠ Sv. Florijan 
Predmet projekta je izgradnja manjše telovadnice ob Podružnični osnovni šoli Sv. Florijan, 
uporabne površine 365 m2. Objekt je načrtovan za potrebe šole, vrtca in rekreacije občanov, 
predviden je tudi prostor za srečanja društev. Izvedbeni del projekta je bil začet v letu 2021, v letu 
2022 je načrtovan zaključek. Za projekt so pridobljena sredstva sofinanciranja, in sicer v 113.268 
evrov s strani Eko sklada in 241.104 evrov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
 
 
3. Obnova LC in izgradnja kolesarskih pasov na odseku Brezje – Zg. Gabernik 
      (DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik) 
Projekt obsega posodobitev cestne infrastrukture na lokalni cesti 356031, na relaciji Brezje – Zg. 
Gabernik, v skupni dolžini 1.942 m. Sestavni del projekta sta obnova lokalne ceste s širino 
asfaltnega dela vozišča 4 m in izgradnja kolesarskih pasov ob asfaltnem delu vozišča v širini 2 x 
1,25 m. Izvedba je predvidena v letih 2022 in 2023. Za projekt so zagotovljena nepovratna 
sredstva v višini 707.632 evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega 
proračuna. 
 
 
4. Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina 
Izvedba projekta je bila pričeta v letu 2021, z izgradnjo kanalizacije v naselju Prnek. Aktivnosti v 
letu 2022 se nadaljujejo s ciljem nadgradnje čistilne naprave Rogaška Slatina, načrtovana je 
razširitev obstoječe kapacitete 9000 populacijskih enot za dodatnih 3500 populacijskih enot. Za 
projekt so zagotovljena nepovratna sredstva v višini 1.131.300 evrov, iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in iz državnega proračuna.  
 
 
5. Nadhod Sonce Rogaška Slatina 
Nadhod Sonce Rogaška Slatina je projekt vnovične vzpostavitve neposredne kolesarske in peš 
povezave med dvema deloma mesta, ki sta v preteklosti bila razdeljena z izgradnjo železniške in 
cestne infrastrukture. Celotna dolžina povezave vključno z dostopnimi rampami znaša 182 
metrov. Širina 3,5 metra zadošča za varen sočasen promet kolesarjev in pešcev. Začetek 
nadhoda je lociran med Pegazovim domom in Restavracijo Sonce, iztek je ob vznožju Tržaškega 
hriba. Dva vmesna dostopa sta zagotovljena z dvigali, in sicer prvi na lokaciji priključevanja na 
obstoječe kolesarsko omrežje ob glavni cesti, ter drugi na lokaciji načrtovanega parkirišča. 
Izvedbeni del projekta je bil pričet septembra 2021, zaključek je predviden septembra 2022. 
Glede na uspešno prijavo na javnem razpisu Eko sklada v letu 2019 so za projekt zagotovljena 
namenska nepovratna sredstva v višini 1.192.205 evrov. 
 
 
6. P+R parkirišče 
Projekt omogoča vzpostavitev sistema P+R (Park & Ride – parkiraj in presedi na kolo) in 
zagotavlja ureditev mirujočega in ostalega prometa za potrebe Razglednega stolpa Kristal. 
Ureditev med drugim vključuje izgradnjo priključne ceste za motorni promet, navezavo na nadhod 
za trajnostne oblike prometa, 51 parkirnih mest za osebna vozila, 2 parkirni mesti za avtobuse, 15 
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priključkov za javno izposojo koles, ureditev zelenih površin (7.013 sadik grmovnic in dreves) in 4 
podporne konstrukcije. Izvedbeni del projekta je bil pričet septembra 2021, zaključek je predviden 
septembra 2022. 
 
 
7. Razgledni stolp Kristal 
Predmet projekta je izgradnja razglednega stolpa ob vznožju Tržaškega hriba, višine 106 metrov. 
Z vidika obiskovalcev in namembnosti površin lahko projekt predstavimo v petih sklopih: 

 Tlakovan trg v neposredni okolici stolpa 

Kot sestavni del zunanje ureditve je načrtovan tlakovan trg v izmeri 740 m2. Na 

osvetljenem trgu bodo nameščene hiške, namenjene predstavitvi in prodajnim aktivnostim 

lokalnih ponudnikov. Sestavni del urbane opreme trga so tudi klopi in pitnik, bližina gozdu 

bo v poletnem času zagotavljala senco. Prostor je zasnovan tako, da omogoča 

organizacijo občasnih prireditev za popestritev stalne ponudbe objekta. 

 PRITLIČJE 

Skupna bruto površina pritličja meri 170 m2. Ob vstopu v objekt je načrtovana avla z 

dostopom do manjše trgovine (nakup vstopnic, prodaja spominkov, informacije). V pritličju 

so umeščene še sanitarije in komunikacije za prehod v višje etaže objekta. 

 1. NADSTROPJE – KAVARNA (na višini 96,25 m) 

Skupna bruto površina etaže meri 215 m2. V kavarni je predvidenih ca. 11 miz z 44 stoli, 

približno enakemu številu obiskovalcev bo glede na opremo omogočeno uživanje v 

kavarniški ponudbi stoje, neposredno ob stekleni fasadi. V tej etaži je umeščena tudi 

adrenalinska izkušnja sprehoda po prosojnih tleh, oprema za izvajanje dejavnosti kavarne 

in sanitarije. 

 2. NADSTROPJE – RAZGLEDNA ETAŽA (na višini 100,10 m) 

Skupna bruto površina etaže meri 215 m2. Etaža je prvenstveno namenjena uživanju v 

razgledu, omogoča pa tudi umestitev interaktivnih vsebin na vzhodni in zahodni strani, 

kjer se prostor nekoliko razširi. 

 POHODNA STREHA – ODPRTO RAZGLEDIŠČE (na višini 103,95 m) 

Skupna bruto površina etaže meri 215 m2. Gre za odprto in z ograjo zaščiteno razgledišče 

na prostem. 

 
 
8. Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan 
Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste med Tuncovcem in Sv. Florijanom, v dolžini 
1.820 m. Izvedbeni del projekta je bil začet leta 2020, z deli na 700 m dolgem odseku pri Sv. 
Florijanu, v letu 2021 se je nadaljeval z obnovo 580 m dolgega odseka v Tuncovcu. V letu 2022 
sledi še zadnja faza, in sicer ureditev vmesnega odseka v dolžini 540 m. 
 
 
9. Rekonstrukcija JP Zg. Gabernik - Pečica 
Načrtovana je rekonstrukcija močno poškodovanega odseka javne poti JP 857231, ki Zg. 
Gabernik povezuje s Pečico, v dolžini 764 m. Predvidena je zamenjava voziščne konstrukcije, 
poenotenje širine vozišča na 2,8 m in celovita ureditev odvodnjavanja. 
 
 
10. Mini krožno križišče v Kostrivnici 
Predmet projekta je preureditev križišča v središču Zgornje Kostrivnice, in sicer na stiku lokalnih 
cest LC 356021 (obvoznica – Kostrivnica), LC 356020 (Podplat – Kostrivnica) in LC 356031 
(Brezje – Kostrivnica). Načrtovano je povozno mini krožno križišče. S spremembo prometnega 
režima bo skozi križišče zmanjšana hitrost vozil, zmanjšana bo tudi verjetnost naletov ob 
zavijanju. 


