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Vizija razvoja občine

Slovenske Konjice so bile nekoč ena izmed gospodarsko najmočnejših 
občin v državi. V zadnjih desetletjih nismo izkoristili vseh zmožnosti, ki jih 
premoremo. Potrebna je nova vizija za našo občino in našo prihodnost. 
V kakšni občini pravzaprav želimo živeti? To je vprašanje, ki zadeva 
vsakega našega občana. Danes je čas, da stopimo skupaj in naredimo 
korak naprej. Uspešni bomo le, če bomo vsi skupaj znali sodelovati. Naše 
naravne danosti so neizmerne. Živimo v čudovitem naravnem okolju. Gozd 
je običajno le nekaj korakov stran od našega doma. Na jugu nas obdaja 
mogočna Konjiška gora, na severu pa zlati vinorodni griči. Imamo čisto 
in pitno vodo. Naše ravnice so polne bogate in rodovitne zemlje. Kar nam 
je bilo dano, moramo ohraniti za prihodnje rodove. Kulturna dediščina, ki 
so nam jo pustili naši predniki, bogati naše okolje. Na nas je, da najdemo 
primerne vsebine zanjo. 

Znamenita Žička kartuzija in Stari grad sta simbola našega okolja. A žal 
pogosto samevata in ljudje na teh mestih ne najdemo pravega mesta za 
naše bivanje in preživljanje prostega časa. Našemu mestu želimo vdihniti 
nov zagon in najti novo smer. Naš razvoj vidimo predvsem v pametni 
uporabi znanja in tehnologije. Ko se sprehajamo po naših krajih, vidimo 
poštene in delovne ljudi. Vsi si želimo, da bi živeli v urejenem okolju in v 
ugodnih razmerah za razvoj naših sposobnosti. Naloga občine je, da nas pri 
tem spodbuja. Odgovornost pa moramo prevzeti občani. Le skupaj si lahko 
zastavimo cilje, h katerim bomo nato stremeli. Na dan volitev je čas, da 
izberemo novo smer in skupaj naredimo korak v lepšo prihodnost.



ZA! SKUPNOST 

Ključni razvojni projekti

V zadnjih letih smo lahko videli pomen prostovoljnih organizacij 
za pomoč družbi v kriznih časih. Gledali smo gasilce, ki so se 
pogumno borili proti uničujočim požarom. Občudovali smo 
prostovoljce civilne zaščite in rdečega križa, ki so požrtvovalno 
pomagali v času epidemiološke krize. Vsem tem posameznikom 
in društvom bomo zagotovili ustrezno podporo za njihovo 
delovanje. Največji dogodek v naši občini je Konjiški maraton, ki 
vsako leto privabi množico obiskovalcev. Vsa športna društva 
veliko prispevajo k razvoju športa. Mnogo prostovoljcev nameni 
veliko dela in prostega časa za skupnost. Zato si zaslužijo 
ustrezno podporo in priznanje s strani občine. Želimo podpreti 
dobre prakse, ki so nam lahko vsem v zgled..

Okrepili bomo delovanje naših društev. Gasilci, športna, kulturna, 
turistična in humanitarna društva si zaslužijo našo podporo. 
Zavzemali se bomo za programe za aktivno preživljanje 
prostega časa za starostnike in za širitev ponudbe zdravstvenih 
storitev v zdravstvenem domu. Krepili bomo participativni 
proračun za projekte od ljudi za ljudi. Žepnine za mladino.



ZA! SAMOOSKRBNO OBČINO

ZA! PODJETNIKOM PRIJAZNO OBČINO

Zagotovitev samozadostnosti občine z električno energijo in
samooskrbe z zdravo ekološko pridelano hrano.

Spodbujali bomo sofinanciranje energetske sanacije in 
revitalizacijo Konusove stavbe. Zavzemali se bomo za projektno
pisarno za privabljanje domačih in tujih investicij (turistični 
produkti, namestitvene kapacitete, trajnostne naložbe).

Konusova stavba že več let ni izkoriščena v celoti. Spodbujali 
bomo vsebinsko prenovo stavbe. Občina potrebuje moderni 
center podjetništva v regiji, ki bo zagotavljal nove poslovne 
prostore za zagonska in druga podjetja. Prizadevali si bomo 
privabiti podjetja, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, s 
čimer bomo naši občini zagotovili nova delovna mesta z izredno 
visoko dodano vrednostjo.

V luči energetske krize in posledične draginje bomo naša 
prioriteta pogovor o možnosti izgradnje električnih elektrarn v 
javni in zasebni lasti in dogovor o zagotavljanju boljših pogojev 
za prodajo lokalno pridelane hrane. S tovrstnimi projekti bomo 
zagotovili, da bodo občani v prihodnosti pridobivali električno 
energijo po ugodni ceni. Ureditev prodaje lokalno pridelanih 
izdelkov bo povečala samooskrbo občine in zagotovila večjo 
ponudbo ekoloških proizvodov. V naši podeželski občini in ožji 
regiji je ogromno lesne biomase. Smiselno je, da uporabimo 
to našo prednost. Spodbujali bomo, da se toplarne oziroma 
kotlovnice za ogrevanje večstanovanjskih objektov prilagodijo za 
uporabo lokalne lesne biomase.



ZA! SODOBNO INFRASTRUKTURO

ZA! MLADE IN STAREJŠE DOSTOPNA STANOVANJA 

Vsa štiri leta se bomo zavzemali za cestnoprometno varnost in
urejene ceste. Za sodobno infrastrukturo za invalide in starejše 
občane. Ureditev parkirnih mest izven mesta in zagotovitev 
boljših kolesarskih poti. V parkovnih površinah bomo skrbeli za 
sistematično sajenje dreves. 

Spodbujali bomo gradnjo neprofitnih stanovanj, tudi v obliki 
javno-zasebnih partnerstev in stanovanjske zadruge. Prav tako 
bomo uredili in zgradili neprofitne bivalne enote za upokojence 
z možnostjo oskrbe v povezavi z Lambrechtovim domom. V 
ta namen bo občina šla v prevzem in obnovo starih objektov 
Slovenske vojske v središču mesta.

Ob avtocestnem priključku bomo uredili moderno in ugodno 
parkirišče, da bodo občani, ki se na delo odpravijo iz Slovenskih 
Konjic v druge občine, lahko parkirali svoja vozila. Spodbujali 
bomo tudi razvoj javnega prometa. Poleg tega bomo uredili 
kolesarske poti, predvsem se bomo osredotočili na ureditev 
kolesarske steze na relaciji Zreče-Slov. Konjice-Loče-Poljčane. 
Javna infrastruktura mora biti dostopna vsem občanom, tudi 
starejšim in invalidom.

Ureditev in izgradnja cenovno dostopnih stanovanj za mlade in
starejše.



1.

Volilni program

ZA! Samooskrbno občino

Slovenske Konjice bodo postale samozadostna občina!

Zaradi energentske krize in velike košarice evropskih sredstev 
bomo prioritetno posodobili električno omrežje in s tem 
omogočili gradnjo malih sončnih elektrarn za fizične osebe 
in podjetja. Prav tako bomo pripravili strategijo izgradnje
sončnih elektrarn na javnih objektih. Cilj našega delovanja 
bo zmanjšanje energetske odvisnosti od tujih virov in s tem 
stabilizacija cene na lokalnem trgu. 

Prav tako bomo delali v smeri uporabe lokalne biomase 
za ogrevanje javnih in zasebnih objektov. Zavedamo se, 
da biomasa ni tako učinkovita kot sončna energija, vendar 
geografska lokacija naše občine nam omogoča, da uporabimo 
lokalno biomaso in z nizkim ogljičnim odtisom ogrevamo 
prostore in sanitarno vodo. S tovrstnim ukrepom tudi ne bomo 
odvisni od visokih cen energije drugod. Toplarne za ogrevanje 
večstanovanjskih objektov bomo posodobili, da bodo lahko 
uporabljale lokalno lesno biomaso.

Lokalne pridelovalce hrane bomo spodbujali k združevanju in jim 
s tem izboljšali možnosti prodaje hrane na lokalnem trgu. Želimo 
povečati delež lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah. 
Vsem, ki želijo prodati lokalno pridelano hrano ali izdelke 
domače obrti, bomo zagotovili razstavne in ustrezne ugodne 
prodajne prostore.



Slovenske konjice bodo podjetnikom prijazna občina 

Zavedamo se, da je dobro delujoče lokalno gospodarstvo temelj, 
na katerem lahko gradimo vse ostale dejavnosti. Želimo postati 
podjetnikom prijazna občina. S spremembo prostorskih načrtov 
bomo zagotavljali ustrezna komunalno opremljena zemljišča za 
širitev gospodarskih dejavnosti. Aktivno bomo iskali podjetja, ki 
bi lahko preselila svojo proizvodnjo in storitve v našo občino. K 
temu jih bomo spodbudili z zagotavljanjem ustreznih pogojev.
 

Oblikovali in uredili bomo celovito turistično ponudbo v občini. 
Naš cilj je razvoj kolesarskega turizma. V ta namen se lahko 
povežemo z turističnimi organizacijami Zreč in Vitanja. Z gradnjo 
modernih kolesarskih poti, ki bodo povezale občine v Dravinjski 
dolini, bomo privabili turiste. Želimo si, da bodo vse naše 
turistične atrakcije dostopne s kolesi. Vdihniti jim želimo novo 
življenje. Danes naš znameniti stari grad sameva. Na njem bi 
se lahko redno odvijali kulturni dogodki. V oblikovanju celostne
turistične ponudbe Dravinjske doline vidimo še velik neizkoriščen 
potencial.

Prizadevali si bomo, da bi odprli projektno pisarno za privabljanje
domačih in tujih investicij. Pisarna bo nudila podporo 
podjetnikom pri pridobivanju evropskih sredstev. Delovanje
lokalnih mikro in majhnih gospodarskih družb bomo podprli z
razpisom za pospeševanje razvoja.



2. ZA! Sodobno infrastrukturo

Poleg tega pa imamo v načrtu še določene praktične rešitve 
za težave, ki so jih izrazili občani, kot npr. postavitev novih košev
za smeti, gradnja javnih toalet, obnova parkov, obnovitev 
in energetska sanacija mrliške vežice, ureditev občinskega
sofinanciranja izgradnje malih čistilnih naprav.

Otroci in mladina niso samo naša prihodnost, temveč naša 
sedanjost, zato je potrebno, da prenovimo vrtec Tatenbahova 
in uredimo ustrezne prostore v dislociranih enotah vrtca KS 
Žiče, KS Špitalič, KS Zbelovo in KS Jernej in zagotovimo nove 
kapacitete v skladu s potrebami naše občine. Čim hitreje je 
potrebno pristopiti k projektu obnove OŠ Pod goro: cilj je projekt 
izvesti strokovno, kvalitetno in temeljito. Podobno imamo v planu 
izboljšati prostorske pogoje Šolskega centra Slovenske Konjice 
- Zreče. Prav tako bo v športni dvorani v Slovenskih Konjicah 
potrebno preučiti namestitev sodobnega rekuperacijskega
prezračevalnega sistema, ki bo izboljšal kvaliteto zraka za naše
otroke in ostale športnike. 

V občini bomo zgradili novo, sodobno infrastrukturo v skladu z
načeli trajnostnega razvoja

 
Zavedamo se, da občina za razvoj potrebuje urejeno javno
infrastrukturo. Poleg ureditve parkirnih mest zunaj Konjic 
imamo v planu postaviti usmerjevalne table na področju naše
industrijske cone, kar bo pripomoglo k večji pretočnosti prometa. 



5. ZA! Mlade in starejše dostopna stanovanja 

Zavedamo se, da je dostop do stanovanj za mlade v naši 
občini izjemno težaven. Cene nepremičnin so šle v zadnjih 
letih v nebo in na tem področju je nujno ukrepanje občine. 
Pripravili smo strategijo, kako poiskati ustrezne rešitve za 
reševanje stanovanjske problematike mladih. Spodbujali bomo 
gradnjo neprofitnih stanovanj. Prav tako pa bomo ob tesnem 
sodelovanju z Vlado RS in Stanovanjskim skladom preučili 
možnosti za obnovo obstoječih stavb in jih ponudili mladim 
družinam.

Velik del strategije se nanaša predvsem na sodelovanje 
z Lambrechtovim domom, kjer bomo gradili neprofitna 
varovana stanovanja za starejše z možnostjo oskrbe. Proučili 
bomo možnost preureditve prostorov stare vojašnice v centru 
Slovenskih Konjic, v moderne bivalne enote za mlade in starejše. 
Poleg tega bomo zagotovili možnost odkupa in zamenjave večjih 
stanovanjskih hiš za manjša varovana stanovanja za starostnike, 
da se hiše preuredi v več bivalnih enot za mlade družine.



6. ZA! Skupnost

Na področju mladih bomo zagotovili sredstva v obliki žepnine, 
ki jih bodo lahko uporabili za športne, kulturne in druge koristne 
aktivnosti v občini. V obliki občinskih štipendij bomo pomagali 
perspektivnim dijakom in študentom na deficitarnih področjih. 
Poleg tega pa bomo aktivno podpirali razvoj novih programov 
izobraževanja ter vzpostavljanje sistema učnih podjetij za 
zagotavljanje kadrovskih potreb gospodarstva in družbenih 
dejavnosti.

Želimo si, da bi bila naša občina prijazna za življenje za vse naše
občane. 
Zato bomo v sodelovanju z občinami Zreče in Vitanje bomo
zgradili dvigalo na Upravni enoti v Slovenskih Konjicah in z
uporabo evropskih sredstev zgradili dvigala in klančine v drugih
večstanovanjskih in zasebnih objektih. Tovrstni projekti bodo
omogočili starejšim občanom in invalidom bolj lagodno in
prijazno življenje.

Poleg tega pa bomo poskrbeli tudi za širitev ponudbe
zdravstvenih storitev v zdravstvenem domu, kot je skrb za
duševno zdravje (zagotovitev usposabljanja kliničnega 
psihologa otrok). Modernizirali bomo terensko patronažno službo
in razširili storitev celovite nege in socialne oskrbe na domu.

Kot zadnji prioritetni projekt pa bi izpostavili še najbolj 
neposreden stik občanov in občank z lokalno samoupravo, 
občinsko upravo. Zagotovili bomo dostopnejše javne storitve s 
čim večjo digitalizacijo poslovanja občine in spodbujali strokovni 
razvoj kadrov občine. Poleg tega pa bomo za izvedbo tega 
projekta podprli nova delovna mesta, ki prinašajo visoko dodano 
vrednost. 


