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ČISTA OBČINA. 

Ste vedeli?

• Postati želimo občina brez odpadkov, 

zato smo se priključili 

projektu Zero waste. 

• Na področju ravnanja z odpadki je bila 

s pomočjo kohezijskih sredstev dokončana 

gradnja regijskega odlagališča Pragersko.

Še naprej bomo posodabljali povezovalne cevovode, s katerimi 
bomo zamenjali azbestne cevi in zmanjšali izgube vode na sistemu. 

Zgradili smo vodovod v Podpeči, v letu 2019 pa je predvidena 
izgradnja novega vodovoda na Tolstem Vrhu.

Dokončali smo sekundarni kanalizacijski sistem v nekdanjem 
Konusu, s čimer odpadno vodo s celotnega območja odvajamo na 
centralno čistilno napravo (CČN) Slovenske Konjice. Gradimo prikl-
jučke na kanalizacijsko omrežje ter se pripravljamo za dograditev 
sekundarne kanalizacije na celotnem območju aglomeracije. 

Dobre novičke! 
• Obetamo si pridobitev evropskih sredstev, s katerimi se 

bomo približali cilju: 95 % priključenosti na 
CČN Slovenske Konjice.

• V naselju Zbelovo in Mlače smo že pričeli z izgradnjo 
povsem novega, ločenega kanalizacijskega sistema, ki 
bo vezan na manjšo čistilno napravo na Zbelovem. Predvi-
dena je izgradnja do leta 2020. Vzporedno bomo pripravili 
strokovne podlage za zgraditev kanalizacijskega omrežja 
ter čistilnih naprav v ostalih krajih (Žiče, Loče, Draža vas) 

ter pridobili finančna sredstva.
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VARNA OBČINA. 
Za poplavno varnost na Mlačah in Zbelovem je pod-
pisan sporazum z Ministrstvom za okolje in prostor, a 
podlagi katerega bomo zgradili protipoplavne nasipe 
in črpališče za meteorno vodo. Predviden pričetek je v 
2019, zaključek pa v letu 2020. 

Na Zbelovem smo pričeli tudi z izgradnjo novega mos-
tu, ki bo končana predvidoma do konca maja 2019, in 
kanalizacijskega sistema, ki bo končan do 2020.

3x ZA KOLESARJE:

1 Nadaljevali bomo gradnjo kolesarske steze Tepanje–Sp. Grušovje in 
Hofer–Market v Slov. Konjicah.  
2 Nadaljujemo gradnjo kolesarske povezave po trasi nekdanje železniške 
proge. Prišli smo do letališča, v 2019 nadaljujemo do Loč, ob izgradnji proti-
poplavnih nasipov pa povežemo še Loče–Zbelovo.
3 Postavili bomo 4 postaje za izposojo koles. Na voljo je že 8 novih e-koles.



Povzetek programa dela 
župana Mirana Gorinška in liste svetnikov SLS za obdobje 2018–2022

POVEZANA OBČINA.

V načrtu:

Zbelovo–Jernej  2.000 m

Sojek–Kamna Gora   3.800 m

Nova vas–Breg   800 m

+ Ostali krajši odseki 

po načrtih krajevnih skupnosti.

Kaj smo že storili? 
Skupaj z DRSI smo posodobili okoli 8,5 km regionalnih cest (Konjiška vas–
Žiče, Bezina–Barbara, Žiče–Loče, Mlače–Lušečka vas). Zgradili smo krožišče 
Ulipi, levi zavijalec v Novem Tepanju in nov most v Škednju. 

Obnovljene so bile ceste Podpeč (Velbi)–Lipoglav, Godec–Pirš, Loče–Lipo-
glav, Ulica Antona Janše, odseka v Vešeniku in Zg. Pristavi, izvajamo pa še 
odseke na Brdu, Petelinjeku, Prelogah in Sp. Grušovju, torej več kot 7 km 
cest. Nekaj krajših odsekov smo obnovili z vzdrževalnimi deli. Pred kratkim 
smo sklenili sporazum o odkupu zemljišča, ki ga potrebujemo za obnovo 
ceste Slov. Konjice–Zreče.

NOVO V 2019:
• otok za umirjanje prometa na vstopu v Loče iz smeri Žič

• krožišče pri Hoferju
• krožišče na vstopu na AC v Tepanju

• asfaltiranje ceste Žička kartuzija-Straža na Gori
• pločnik Novo Tepanje

V sodelovanju z DRSI bomo skušali zagotoviti sredstva za:
• krožišče na Zečah (pri kapeli)

• ureditev križišča v Žičah v smeri Špitaliča
• posodobitev ceste Draža vas–Tepanje

• posodobitev ceste in izgradnja pločnika Draža vas–Žiče
• preplastitev odsekov na ceste Tepanje–Stranice
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SKRBNA OBČINA. 
KVALITETNA DRUŽBA:
• Uredili bomo staro tržnico s parkirišči in javnim straniščem ter dostop do 
nove tržnice, za kar je bilo gradbeno dovoljenje izdano že pred časom. 
• Izbiramo izvajalca za ureditev sprehajalne poti in kolesarske povezave 
med Mlinsko cesto in staro tržnico, kar bo gotovo v letu 2019.
• Podpisali smo pogodbo za konjiški bazen. Kopalna sezona v 2019!
• Posodobili bomo OŠ Pod Goro in razširili Glasbeno šolo.
• Zgradili bomo prizidek h konjiškemu zdravstvenemu domu.
• Zgradili bomo bivalno enoto Varstveno-delovnega centra.

SVEŽA DELOVNA MESTA: V letu 2016 smo spremenili Občinski 
prostorski načrt. 

• Letališka steza je že zgrajena.
• Sprejet je podrobni prostorski načrt za Poslovno cono Te-

panje. V 2019 začnemo z gradnjo komunalne opreme, kar bo 
omogočilo poslovno gradnjo na 10 ha novih površin. 

• Končali smo z izgradnjo komunalne opreme v Poslovni 
coni Slovenske Konjice (Konusov travnik). V naslednjih dveh 

letih bo predvidoma 9 ha površin povsem izkoriščenih v 
poslovne namene.

V Konjicah je sedež odprlo podjetje Tolar HashNET, s čimer 
je občina postala prva slovenska pilotna skupnost v projek-
tu Communia, na področju blockchain tehnologij. Postati 
želimo središče znanja na področju digitalne tehnologije.

Dolžni smo vrniti življenje v staro mestno jedro. 

Kmalu bo vrata odprla enota razpršenega hotela, ki 

bo recepcijo in zajtrkovalnico imela na Starem trgu. 

Mesečno bomo organizirali drobne dogodke. Pripravili 

bomo ustvarjalne točke po vsem mestu. Oživeli bomo 

Hudo mravljico. Začenjamo že pri božičnih dogodkih.



OBČINA ZA LJUDI. 
NOVA STANOVANJA:

• dodaten blok in posebej še neprofitna stanovanja na Spodnjih Prelogah
• 2 povezana bloka ob Slomškovi cesti v Konjicah 

• večstanovanjski objekti v Tepanju
• več enostanovanjskih stavb na Blatu 

• večstanovanjska gradnja nad Kajuhovo ulico 
• komunalna oprema na območju stanovanjskih stavb Livada v Ločah 
• 3,5 ha veliko zemljišče za individualno gradnjo na Tepanjskem Vrhu

Imamo  poseljeno 

in lepo urejeno 

podeželje!

Pridelavo zdrave domače hrane in pijače 

ter načelo kratkih prehrambenih verig 

bomo promovirali. Ohranili in povečali 

bomo pomoč pri uvajanju dopolnilnih 

dejavnosti na podeželju ter skrb za varno 

uporabo organskih gnojil.

KRAJEVNE SKUPNOSTI: 
Postopoma jim bomo podvojili 

sredstva za obnovo krajevnih cest!


