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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave 
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Prihodnost naše občine nameravamo graditi na vrednotah:

Spoštovanje
Spoštovanje je osnovni gradnik vsakega odnosa.

.

 
Svoboda
Svoboda predstavlja predpogoj za uresničitev potencialov posameznika  
in je temelj demokratične skupnosti.

Odgovornost
Odgovornost ne izhaja zgolj iz ravnanja in izbir vsakogar, ki uveljavlja 
svojo svobodno voljo, temveč seže globlje in služi kot vzajemni vozel 
med posamezniki in posameznicami ter skupnostjo. Odgovornost daje 
spoštovanju pomen, ter svobodi moč!

Prepričani smo, da so te vrednote ključni temelj za napredek in obstoj 
skupnosti, države in okolja!

Mestna občina Slovenj Gradec je osrednja občina Koroške statistične 
regije, že v preteklosti pa je bila tudi upravno in sodno središče. Tu je 
osrednja regijska bolnišnica, ki pokriva zdravstveno oskrbo tudi za Velenje 
in del Šaleške doline. 

Eden glavnih temeljev Slovenj Gradca in celotne občine je mednarodno 
uveljavljena kulturna dejavnost, še posebej Koroška galerija likovnih 
umetnosti Slovenj Gradec, ki je skozi desetletja promovirala mir in občinsko 
usmerjenost k mirovništvu, zaradi česar je občina tudi prejela naziv Mesto 
glasnik miru. 

Slovenj Gradec je tudi izobraževalno središče, ki ga predstavlja Center 
srednjih šol, razvija se tudi v visokošolsko središče, ki ga trenutno tvorita  
dve fakulteti. Razvite so tudi različne športne dejavnosti; rokomet, atletika, 
športna orientacija, zimski športi, judo idr.



Naša vizija je, da bo Mestna občina Slovenj Gradec ponovno postala
kulturno, upravno, gospodarsko in izobraževalno središče ter v ostalih 
segmentih družbenega življenja, najbolj razvita Koroška občina, ki bo tudi 
politično središče bodoče Koroške pokrajine. Na vseh področjih bo  
postala ena najbolj razvitih občin v Sloveniji, njeno upravljanje bo pošteno
in transparentno ter v korist vseh občank in občanov - na način, da se 
bodo počutili srečne in zadovoljne!

V prihodnosti si želimo ohraniti naravno in čisto bivalno okolje z gozdovi 
in čistimi vodotoki. Občina mora nuditi ustrezno stanovanjsko strukturo, ki 
bo zadovoljila potrebe vseh, še posebej mladih družin in ostarelih ter oseb  
s posebnimi potrebami. Temu mora slediti razvoj ostale podporne prometne
in druge infrastrukture ter spremljajočih izobraževalnih, prostočasnih 
dejavnosti, zdravstvene in socialne oskrbe.

V občini je potrebno razvijati okolju prijazne obrti ter majhno in srednje
podjetništvo, ki se bo izvajalo v obrtnih in podjetniških conah.

Vzpodbujali bomo uporabo in razvoj zelene energije in izgradnjo
fotovoltaičnih sistemov na javnih zgradbah v lasti občine.
V prihodnosti morajo biti zagotovljeni ustreznejši pogoji za delovanje in
razvoj športa ter kulturnih dejavnosti (večnamenska dvorana).

Za potrebe prebivalstva, še posebej pa za izvajanje gospodarskih 
dejavnosti je nujna izboljšava prometnih povezav (dokončanje hitre 
ceste na odseku Velenje – Slovenj Gradec ter obnova obstoječe cestne
infrastrukture). Umestitev trase hitre ceste na relaciji Slovenj Gradec –
Dravograd in pričetek gradnje.

Občina Slovenj Gradec se mora uveljaviti kot zelena turistična 
destinacija, z uveljavljenim športnim in zdravstvenim turizmom.
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Volilni program

BOJ PROTI DRAGINJI TER 
PREPREČEVANJE REVŠČINE

Posebno skrb bomo posvetili starostnikom, invalidom, 
otrokom in mladostnikom.
Okrepili bomo povezanost ter sodelovanje med vsemi službami
s področja socialne oskrbe in tako zagotovili ažuren pregled 
nad vplivom in posledicami draginje ter njenim vplivom na
kvaliteto življenja vsakega posameznika v naši občini.

Vzpodbudili bomo analizo ter razpravo o sedaj veljavnih
občinskih aktih, ki se nanašajo na sedanji sistem dodeljevanja
socialnih pomoči posameznikom, ki se znajdejo v revščini ali
drugi obliki osebne stiske, na reševanje katere lahko vpliva tudi
občina.

Pregledali bomo sedanji sistem dostopnosti izvenšolskih 
športnih ter kulturnih dejavnosti otrok in mladostnikov. Naš cilj 
je zagotoviti brezplačen dostop do teh programov, kakor tudi do
šolske prehrane.

 
Poskrbeli bomo za uresničitev novosprejete strategije glede
starosti prijazne občine in Slovenj Gradca – starosti prijaznega
mesta.

Okrepili bomo sodelovanje občine s humanitarnimi
organizacijami, ki skrbijo za pomoč posameznikom, ki se
znajdejo v socialni stiski.



2.

3. IZBOLJŠANJE SAMOOSKRBE IN ZELENI
PREBOJ

ZMANJŠEVANJE ENERGETSKE KRIZE IN
ZMANJŠEVANJE STROŠKOV ENERGIJE

Vzpodbudili bomo izgradnjo fotovoltaike na vseh športnih, 
šolskih in drugih večjih objektih, ki so v lasti občine. Preko občine 
bomo k temu pozvali tudi gospodarske in druge subjekte.

Dali bomo pobudo za analizo sedanjega sistema javne 
razsvetljave in drugih sistemov, ki so porabniki električne 
energije. Predlagali bomo uporabo sodobnih, varčnih in 
okolju prijaznih svetil ter tudi zmanjšanje števila le teh, če  
zmanjševanje števila svetil ne bo vplivalo na varnost ljudi in 
njihovega premoženja.

Podpiramo uporabo lesne biomase pri sistemu ogrevanja 
stanovanjskih in drugih zgradb, ter priključitev Splošne  
bolnišnice Slovenj Gradec ter drugih uporabnikov, ki so sedaj še 
vedno priključeni na plinsko omrežje.

Predlagali bomo analizo stanja na področju kmetijske  
proizvodnje hrane na območju Mestne občine Slovenj  
Gradec ter pripravo Strategije za področje kmetijstva ter 
vrtnarstva za področje izboljšane samooskrbe s hrano. 
Ob tem bomo vztrajali na upoštevanju sodobnih načinov
proizvodnje kmetijskih ter vrtnarskih pridelkov, brez pesticidov in 
drugih človeku in naravi škodljivih metod ter kemičnih sredstev. 
V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo želimo poskrbeti za 
boljši nadzor nad pridelavo hmelja in drugih kultur intenzivne 
(industrijske) proizvodnje.
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4.

OBČINA SLOVENJ GRADEC – ZELENA 
TURISTIČNA DESTINACIJA, KI TEMELJI 
NA KULTURI, NEOKRNJENEM NARAVNEM 
OKOLJU, ZDRAVSTVU TER ŠPORTU

ZA DOSTOPNO IN UČINKOVITO PRIMARNO
ZDRAVSTVO

Občina Slovenj Gradec zajema pretežno gozdnato in dokaj  
dokaj razgibano območje, ki ga prepredajo tudi dobro  
ohranjeni in čisti vodotoki. Naravno okolje omogoča pohodništvo 
ter zimske športe (alpsko smučanje na Pohorju), pa tudi teke na 
smučeh. Uveljavljeni so tudi atletika, rokomet, judo, orientacijski 
šport in drugi. V Slovenj Gradec prihaja vse več aktivnih  
športnikov in njihovih spremljevalcev, ki se pri nas udeležujejo 
konkretnih tekmovanj in vse bolj pogosto organiziranih treningov 
oz. priprav.

Eden od temeljev razvoja in uveljavitve naše občine in mesta 
Slovenj Gradec v domovini in tujini je vsekakor kultura, ki jo v prvi 
vrsti predstavlja Koroška galerija likovnih umetnosti, sledijo ji  
Koroški pokrajinski muzej, Wolfova rojstna hiša in še vrsta drugih 
kulturnih organizacij, ter uveljavljenih umetnikov.

Podpiramo dograditev in posodobitev prostorov ter opreme 
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec in zaposlitev potrebnega 
števila družinskih zdravnikov, pediatrov in drugih specialistov, ki 
so potrebni za zagotavljanje kvalitetnih zdravstvenih uslug za vse 
prebivalke in prebivalce naše občine. 

Zavzeli se bomo za večje angažiranje občine pri zagotavljanju  
ustreznih stanovanj za nove zdravnike in druge zdravstvene 
delavce, ki jih potrebujemo za hitro in kvalitetno zdravstveno 
dejavnost za naše občanke in občane na primarni ravni.  

 



Ena najbolj prepoznavnih inštitucij in dejavnosti, ki se je 
poslužujejo ljudje iz celotne Slovenije in iz tujine, je  
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec s svojimi visoko  
specializiranimi oddelki.

Za vse navedene dejavnosti je vse bolj pomembna skupna 
značilnost, da uporabniki potrebujejo turistične namestitve, 
prehrano in spremljajoče dejavnosti, ki zapolnjujejo njihovo 
bivanje pri nas.

Prepričai smo, da moramo v občini bistveno več pozornosti

 

posvetiti organizaciji, povezovanju in turističnemu trženja teh in tudi

 

drugih podpornih dejavnosti ter novih projektov, ki bodo našo

 

specializirano turistično ponudbo še izboljšali in jo naredili za

 

Za izboljšanje organiziranosti na področju turistične dejavnosti 

 

je potrebno ustrezno okrepiti in usposobiti javni zavod SPOTUR, da

 

bomo lahko bolje izkoristili turistični potencial Slovenj Gradca. 

 

potencial Slovenj Gradca.



Projekt 1

Projekt 2

Ključni razvojni projekti

Izgradnja novega bloka kirurgije v Splošni bolnišnici Slovenj 
Gradec

Sedanja zgradba oddelka kirurgije v Slovenj Gradcu je zastarela, 
ne izpolnjuje kriterijev za protipotresno varnost in ni primerna za 
sodobno bolnišnično dejavnost. Ne izpolnjuje pogojev in potreb 
kirurške stroke in tudi ne pogojev ter sodobnih standardov za 
oskrbovanje bolnikov. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 
moramo poskrbeti za izgradnjo novega kirurškega bloka, ki bo 
zagotovi varnost ter pogoje za sodobno izvajanje bolnišničnih  
oz. kirurških dejavnosti ter istočasno bistveno izboljšal oskrbo  
in počutje bolnikov z območja celotne Koroške, Velenja in dela 
Šaleške doline. Za novogradnjo so pripravljeni projekti, vendar  
jih je potrebno tudi uresničiti.

Izgradnja novega krila Enote Doma starostnikov v Slovenj 
Gradcu in ustanovitev samostojnega javnega zavoda Dom 
starostnikov Slovenj Gradec (izločitev sedanje enote iz JZ  
Koroški dom starostnikov Črneče pri Dravogradu)

Sedanji organizacijski položaj enote doma starostnikov v okviru 
Koroškega doma starostnikov Črneče ni ustrezen, ker ne  
sledi razvoju in še zlasti ne potrebam občanov mestne občine  
Slovenj Gradec, ki želijo starost preživljati v “domačem” okolju 
njihove domicilne občine. Še posebej pomembno, je da je naša 
enota locirana v strnjenem in lepo urejenem mestnem okolju.



Projekt 3

Projekt 4

Obnova in dograditev športne dvorane Slovenj Gradec in 
zagotoviti njeno večnamembnost – tudi za koncerte in druge 
kulturne prireditve

Pomembni sestavini življenja in udejstvovanja predstavljata 
šport in kultura, ki v sedanjem razvoju ne izpolnjujeta več potreb 
športnikov, stroke ter kulturnih izvajalcev, še posebej pa ne občank in  

 občanov, ki te prireditve obiskujejo. 
 

 
Zaradi tega je potrebno rekonstruirati sedanjo športno dvorano, jo

 
povečati in zagotoviti njeno večnamembnost. Pri izvedbi tega

 
projekta je pomembno, da se ne bo posegalo v zelene površine, 

 
saj je že sedaj v bližini dovolj parkirnih prostorov.

 

Dokončanje obnove starega mestnega jedra z izgradnjo 
tržnice in garažne hiše

Trenutno poteka zaključna faza obnove starega mestnega jedra, 
ki se navezuje tudi na obnovo tržnice. Novi koncept prometne 
ureditve terja tudi občutno spremembo oz. omejitve motornega 
prometa in zmanjšanje parkirnih površin. Zaradi tega je potrebno 
zgraditi parkirno hišo, s katero bomo izboljšali tudi dostopnost 
uporabnikom storitev Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter
Zdravstvenega doma Slovenj Gradec.



Projekt 5

Ponovna umestitev ter izgradnja železniškega priključka na
relaciji Šentjanž pri Dravogradu - Industrijska cona Pameče 
pri Slovenj Gradcu  

Ob dejstvu, da je v teku izgradnja nove avtoceste med Velenjem
in jugom Slovenj Gradca, se prometne in okoljske razmere  
med Slovenj Gradcem in Dravogradom ne bodo izboljšale,
temveč se bodo, po mnenju strokovnjakov, celo poslabšale, ker
bo promet na tej relaciji v prihodnjih desetletjih še vedno potekal
po obstoječi državni cesti. 

Zato bomo vložili pobudo pristojnim organom države, da izvede
postopke umeščanja in izgradnje železniškega tira med Otiškim
vrhom pri Dravogradu in industrijsko cono Pameče pri Slovenj
Gradcu. Z izvedbo tega projekta bi bistveno razbremenili tovorni
cestni promet, zmanjšali negativne vplive na okolje in izboljšali
potniške povezave s sosednjo Avstrijo ter preostalim Podravjem.


