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Entente
1. Na~rtovani / razvojni pristop

Ob~ina Slovenske Konjice se s
15.000 prebivalci razteza na 97.84
km2. Je ena od ob~in {ir{e Celjske
regije v centralnem delu Slovenije.
Le`i na ugodni geografski legi ob
glavni cesti Celje–Maribor ter ob
avtocesti Ljubljana–Maribor, kar
ima pozitive vplive na lokalni
gospodarski razvoj, turizem in rast
prebivalstva. Sredi{~e ob~ine je
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mesto Slovenske Konjice s 5.000
prebivalci.

Ob~ina je geografsko raznolika z
gostoto poselitve 143 preb./ha
Ve~ina poselitve je na pode`elju,
za katerega je zna~ilna manj{a
gostota prebivalstva ter
prevladujo~a kmetijska in
gozdarska raba krajine. Ob~ina ima
11,3 % stavbnih zemlji{~, 42,7 %
gozda, 45,2 % kmetijskih zemlji{~,
0,7 % vodnih zemlji{~ in 0,1 %
drugih zemlji{~. Dele` povr{ine
ob~ine, ki jo pokriva NATURA 2000
je 12,41 %.
Ob~ina se pona{a z dvema
naravnima enotama – Konji{ko goro
in Dravinjsko dolino. Glavni
vodotok na tem obmo~ju je reka
Dravinja. Pozidana naselja so se
razvila prete`no v ravninskem delu
ob~ine, ob glavnih cestnih
povezavah ter ob reki Dravinji.
Pomembnej{i urbani sredi{~i ob~ine
sta Lo~e in Tepanje.

V skladu z Zakonom o prostorskem
na~rtovanju je v izdelavi nov
Ob~inski prostorski na~rt ob~ine
Slovenske Konjice« z izdelanim
Programom varstva okolja, ki je
podrejen Dr`avnemu prostorskemu
na~rtu.

Lokalna skupnost sledi tendencam
programa »Strategije prostorskega
razvoja Slovenije« in veljavnemu
»Prostorskemu planu ob~ine« iz
leta 2004. To pomeni, da stremi k
~im manj{im posegom na nove,
nezazidane povr{ine izven meja
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naselij ter posku{a gradnjo
zadr`evati znotraj naselij v obliki
prenove, zgostitve in gradnje na
degradiranih obmo~jih, kjer je `e
izgrajena potrebna infrastruktura.
Osnovna infrastruktura mestnega
jedra zagotavlja pogoje za kulturno
in turisti~no ponudbo. Nad posegi
v staro mestno jedro (npr. obnove,
novogradnje, posegi na javne
povr{ine idr.) bdi Odbor za staro
mestno jedro ter Zavod za varstvo
kulturne dedi{~ine (ZVKDS).
Pri zasnovi kraja se ves ~as sledi
na~elu dostopnosti do centralnih
dejavnosti (vrtci, osnovne {ole,
zdravstveni dom, parki, trgovine z
`ivili …). Tovrstne destinacije se
nahajajo v radiju 500 m oz. 5–10
minut hoje po ~im kraj{ih, varnih
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• Celovita ureditev Starega trga s
parkom,
• Energetska sanacija stavbe
Splo{ne knji`nice Slovenske
Konjice,
• Model zmanj{anja onesna`evanja
zraka z uvedbo okolju prijazne
in energetsko u~inkovite javne
razsvetljave - LED,
• Petrolure – energetska sanacija
javne razsvetljave,
• Zasaditev travni{kega nasada
jabolk pod Starim gradom,

Programi in prostorski obsegi so
prilagojeni velikosti mesta in
njegovim prevladujo~im funkcijam.
Okoljevarstveni projekti:
Kon~ani:
• Rekonstrukcija vodovoda in
kanalizacije,
• Omre`je sekundarne kanalizacije,
• Vodohran [kalce z razvodnim
omre`jem,
• Izgradnja kanalizacije in
vodovoda Tepanje,

in privla~nih pe{poteh ter
kolesarskih stezah.
Pri snovanju {olskih centrov se sledi
na~elu bli`ine raznih izobra`evalnih
ustanov. [portno-rekreacijske
povr{ine so locirane skladno z
urbanisti~no stroko, v ~istem
naravnem okolju, blizu naselitvenih
con, mestnega sredi{~a, {ol in
turisti~nih delov mesta ter stran od

proizvodnih con.
Za proizvodno obrt in industrijo je
v urbanisti~ni zasnovi predvidena
izbira lokacij tako, da prevladujo~a
smer vetrov morebitne emisije
odna{a pro~ od stanovanjskih in
centralnih predelov, hkrati pa je
zaradi bli`ine `e izgrajenih
komunalnih kolektorjev locirana
dolvodno.
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Entente
• Zasaditev {tevilnih drevoredov
(lipov, ~e{njev, skor{ev, hru{kov),
• Zapiranje odlagali{~a na CERO
(center za ravnanje z odpadki)
Slovenske Konjice,
• Ureditev U~ne poti Petelinjek
(Natura 2000).

namenom izvajanja postopkov
za ponovno uporabo),
• Izgradnja malih ~istilnih naprav
s kapaciteto do 2000 PE.

V teku:
• Izgradnja kanalizacije in ~istilne
naprave v Ob~ini Slovenske
Konjice,
• Energetska sanacija stavbe O[
Pod goro,
• Ob~ina Slovenske Konjice –
Zdravo mesto,
• 3R aplikacija Ve~ kot odpadki,
• Kataster dreves.
Na~rtovane:
• Ohranitev tipi~nih elementov
krajine (mejice, vodotoki,
vegetacija) in NATURA 2000 SSD,
• Ve~ in bolj{e recikliranje
(Izgradnja demonta`nega centra
za kosovne odpadke –
pospe{evanje »kro`nega
gospodarstva«),
• U~na delavnica za »reuse« oz.
ponovno uporabo (Postavitev
delovne hale iz odpadnih palet
in odpadnega materiala z
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e florale
Znotraj obmo~ja ureditvenega na~rta Slovenske Konjice so glede na
osnovno namensko rabo prostora naslednja obmo~ja zemlji{~:
•stavbna
• kmetijska
• gozdna
• vodna
• druga (mineralne surovine)

St
K
G
V
L

49,9 %
41,7 %
6,8 %
0,8 %
0,8 %

in glede na podrobno namensko rabo prostora se stavbna delijo {e na
obmo~ja:
• stanovanja
• centralne delavnosti
• proizvodne dejavnosti
• turizem in {port
• zelene povr{ine in rekreacija
• promet
• energetske infrastrukture

S
C
I
B
Z
P
E

50,8 %
14,5 %
12,8 %
2,9 %
15,4 %
3,4 %
0,2 %
Areas of a detailed specified use of the spatial plan of Slovenske Konjice
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Entente
2. Okolje
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Krajanom ni vseeno za okolje, v
katerem `ivijo, zato vsi skupaj
stremimo k izgrajevanju in
ohranjanju varnega in zdravega
bivalnega prostora. S tak{nim
delovanjem te`imo k trajnostnemu
razvoju svojega kraja in {ir{e regije.

Na Pre`igalu se nahaja centralna
~istilna naprava (C^N), ki je od
novembra 2013 v fazi poskusnega
obratovanja. Cilj Ob~ine in JKP (ki
opravlja C^N) je, da bi se v letu
2014 nanjo priklju~ilo ~im ve~
uporabnikov.

Naravno okolje
Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice (JKP) `e vrsto let
v skladu z veljavno zakonodajo s
podro~ja upravljanja vodnih virov
skrbi, upravlja in izvaja nadzor nad
vsemi vodnimi viri v ob~ini, ki so
namenjeni javni oskrbi s pitno
vodo.
Za vse vodne vire v ob~ini so bile
v letu 2002 s strani geolo{kega
podjetja GEOKO d. o. o. Ljubljana,
izdelane Strokovne podlage za
za{~ito vodnih virov in predlogi za
dolo~itev vodovarstvenih obmo~ij.
JKP upravlja z desetimi vodnimi
zajetji in sedmimi vodnjaki
(»globokimi vrtinami«), iz katerih
se preko javnega vodovodnega
omre`ja, objektov za shranjevanje,
obdelavo in pre~rpavanje pitne
vode, oskrbuje pribli`no 12.000
prebivalcev znotraj ob~ine.

V ta namen je JKP novembra 2013
za~el s postopnim izklopom greznic
ter vklju~evanjem vseh potencialnih
uporabnikov na kanalizacijsko
omre`je. Z namenom ~im bolj{e
informiranosti uporabnikov v zvezi
z uvedbo kanalizacijskega omre`ja,
je podjetje odprlo tudi
informacijsko pisarno. Izgradnja
kanalizacijskega sistema bo
zaklju~ena do konca leta 2014.
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Velik pomen ima zajetje Gra{~ina,
ki v poletnih mesecih polni in
oskrbuje konji{ki bazen – Mestno
pla`o.
Naloga JKP in vseh ob~anov je, da
ohranjajo vodne vire v ~im bolj{em
stanju in skrbijo, da v
vodovarstvenih pasovih ni posegov

v okolje in onesna`evanja okolja.
JKP z rednim obve{~anjem (dnevi
odprtih vrat, predstavitev vodnih
virov in zajetij najmlaj{im
generacijam, direktna po{ta,
spletna stran podjetja idr.) svojih
odjemalcev `eli dose~i ve~je
zavedanje o pomenu zdrave pitne
vode.

V pripravi je Elaborat za odvajanje
meteornih in stre{nih voda, ki bo
dolo~al zara~unavanje
odvodnjavanja in ~i{~enja teh voda.
V postopku izklju~evanja greznic
bodo imeli vsi dosedanji uporabniki
mo`nost uporabe obstoje~ih
greznic v zbiralni{ke namene
meteornih in stre{nih voda. Na ta
na~in bo pri{lo do potrebnega
var~evanja s pitno vodo.

e florale
V ob~ini je urejeno lo~eno zbiranje
odpadkov, ki ga pod okriljem JKP
izvaja Center za ravnanje z odpadki
Slovenske Konjice (CERO SK).

Prav tako se uvaja novost zbiranja
papirja in kartona ter stekla oz.
steklenih embala` po sistemu od
vrat do vrat.

Osve{~anje prebivalcev o
zmanj{anju koli~ine odpadkov je
prilagojeno posameznim ciljnim
skupinam (programi za {ole in
vrtce, dnevi odprtih vrat …).
Ekolo{ki otoki so urejeni pri vseh
ve~stanovanjskih objektih in v
razseljenem delu ob~ine. Pri
individualnih hi{ah je organiziran
odvoz od vrat do vrat.

Pri urejanju zelenih javnih povr{in
se vpeljujejo sodobni postopki z
ukinjanjem rabe kemi~nih sredstev

Na podro~ju uporabe son~nih
naprav in vetrne energije
zakonodaja dolo~a stimulativne
ukrepe v smislu subvencioniranega

Vrsta odpadkov
Dele` me{anih komunalnih odpadkov v %
Dele` vseh lo~eno zbranih frakcij v %
Dele` lo~eno zbranih biolo{kih odpadkov v %

Slovenija 2020
33
67
15

ter uvedbo uporabe fitofarmacijskih
pripravkov, ki niso obremenjujo~i
za okolje.
JKP se v skrbi za zdravo in varno
okolje poslu`uje tudi mehanskega
odstranjevanja plevela, intenzivne
in redne ko{nje trave ter `ganja
trave s plamenom.

odkupa elektri~ne energije,
pridobljene iz naprav, ki uporabljajo
obnovljive vire energije (OVE).
Zakonsko je dele` rabe energije iz
OVE predpisan z evropsko direktivo
(20 %). Lastnih smernic ob~ina
nima, so pa elektrodistribucijska
podjetja dol`na dobavljati prej
navedeni dele` elektri~ne energije
v distribucijsko omre`je.

Biolo{ki odpadki (kompost) in
odpadki iz gospodinjstev pri
individualnih objektih se odva`ajo
skladno s programom, redno
tedensko oz. {tirinajstdnevno.
Odpadki z javnih povr{in se
odva`ajo redno dnevno oz. po
potrebi.

z odpadki (odpadek kot vir surovin)
uresni~ujejo Okvirno direktivo o
ravnanju z odpadki (2008/98/EC).

Center ponovne uporabe Tepanje
(CPU) ima ekonomske, socialne in
okoljske u~inke (omogo~a nova
delovna mesta za te`je zaposljive,
zaradi postopka ponovne uporabe
zmanj{uje dele` odpadkov in na ta
na~in ohranja naravne vire itd.).
Zaradi svojega pristopa k ravnanju

Vse na{tete odpadke je mogo~e
vsak dan v ~asu obratovanja CERO
SK oddati v zbirnem centru. Od leta
2014 je mo`na tudi oddaja
`ivalskih odpadkov in delov `ivali,
ki se proizvedejo v gospodinjstvih.
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Slovenske Konjice 2013
34,38
65,62
22,44

Ob~ina je z namestitvijo
fotonapetostnih elektrarn na
nekatere svoje objekte tudi sama
naredila korak v smeri politike
zelene energije, ki bo z uporabo
OVE v prihodnosti poskrbela za
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Entente
{irokopasovnega omre`ja
elektronskih komunikacij
omogo~ila dostop velikega dela
ob~anov do opti~nega omre`ja
FTTH. Z realizacijo tega projekta je
uresni~ila program Evropska
digitalna agenda 2020 in na
podro~ju komunikacij izena~ila
ruralna obmo~ja. V projektu, ki je
bil delno sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, je bilo
tako zgrajenih 145 km trenutno
enega najbolj{ih primarnih
(hrbteni~nih) opti~nih omre`ij v
Sloveniji.
Grajeno okolje
V ob~ini se nahajajo stavbe s
statusom kulturnega spomenika

zagotovitev stabilnega
energetskega trga.
Vsakoletno se iz ob~inskega
prora~una namenijo sredstva za
izbolj{ave javne razsvetljave. Na
ta na~in izbolj{ujemo in
nadgrajujemo njeno energetsko
u~inkovitost. Zamenjave se izvajajo
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na podlagi sprejetega Akcijskega
na~rta zamenjave svetilk javne
razsvetljave iz leta 2010, ki
predvideva zamenjavo vseh
energetsko potratnih svetilk do
konca leta 2016.
Ob~ina je s projektom gradnje,
upravljanja in vzdr`evanja odprtega

florale
obnovi namenila dostopnosti in
nastanitvi gibalno oviranih oseb.
Izjemen kulturni spomenik v ob~ini
je @i~ka kartuzija z za~etka 12.
stoletja, ki je v postopku
pridobivanja naziva spomenik
dr`avnega pomena in znak
evropske dedi{~ine.

Za upravljanje in gospodarjenje s
kulturno dedi{~ino skrbita Ob~ina
Slovenske Konjice in Zavod Splo{na
knji`nica, ki ima v upravljanju @i~ko
kartuzijo, Konji{ki grad in
spominsko hi{o na Tolstem vrhu.
Za ohranjanje in promocijo
zasebnih objektov pa skrbijo
njihovi lastniki oziroma upravljavci,
ki v objektih `ivijo ali v njih
delujejo.
lokalnega pomena. Med njimi je
tudi pred kratkim obnovljeno staro
mestno jedro (v njem je 30 stavb,
ki so razgla{ene za mestno in tr{ko
arhitekturo), ki se pod Konji{ko
goro zaklju~uje v obnovljenem
mestnem parku z otro{kim igri{~em
in prav tako obnovljenim dvorcem
Trebnik. Za tovrstno obnovo je

Ob~ina prejela nepovratna sredstva
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Cilj obnove dvorca Trebnik
je bil ohraniti videz in podobo
zgodovinskega dvorca, hkrati pa
omogo~iti samostojno uporabo
povr{in za izvajanje turisti~ne
dejavnosti po principu turizem za
vse. Posebna pozornost se je pri
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Skladno s Pravilnikom o
ozna~evanju nepremi~nih kulturnih
spomenikov in Elaboratom, ki ga je
pripravil Zavod za varstvo kulturne
dedi{~ine v sodelovanju z Ob~ino,
smo ozna~ili kulturne spomenike
s tablicami, ki vsebujejo tudi QR
kodo s povezavo do opisov
posameznih objektov na spletni
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Entente
strani Turisti~no-informacijskega
centra.
Z za~etkom izvajanja projekta
Ob~ina po meri invalidov je ob~ina
bistveno pripomogla k izbolj{anju
informiranja te ciljne skupine. Za
njihovo la`jo dostopnost se
odpravljajo grajene ovire,
name{~ajo se indukcijske zanke,
javni objekti se gradijo invalidom
prijazno itd. Za gibalno ovirane
ob~ane se vsakoletno izvajajo
razli~ni dogodki in prireditve, nad
katerimi bdi ob~inski posvetovalni
organ – Svet za invalide.
Projekt je bil sprejet kot prilo`nost
in mo`nost za novo kakovost
`ivljenja vseh ob~anov, ne le
invalidov.

Podjetje Zlati gri~ je leta 2009 med
{kalskimi gri~i odprl eno
najsodobnej{ih (tehnolo{ko in
arhitektonsko) vinskih kleti v
Evropi. Povr{ina kleti se razteza na
3500 m2, v sklopu objektov pa se
nahaja tudi 50.000-litrski rezervoar
za zbiranje de`evnice.
Ob~ina pristopa k sanacijam javnih
objektov – knji`nice, osnovnih {ol
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glavni mestni prometnici in na
obe{ankah, pritrjenih na drogove
javne razsvetljave. Za ogla{evanje
so predpisane dimenzije plakatov
in {tevilo plakatov na posameznem
plakatnem mestu ter roki, ki
dolo~ajo trajanje plakatiranja.
Nadzor nad tem opravlja
Medob~inski in{pektorat in
redarstvo.
Vse javne povr{ine v mestu so
opremljene s ko{i za odpadke in
ko{i za pasje iztrebke.

itd. Cilji investicij so pove~ati
energetsko u~inkovitost javnih
stavb in s tem prispevati k
izbolj{anju kakovosti vzgojnoizobra`evalnega procesa {olskih
otrok in obiskovalcev v knji`nici
ter zagotavljanju bolj{ih bivalnih
pogojev otrok, obiskovalcev in
zaposlenih.

^isto~a in urejenost
Na frekventnih to~kah znotraj
ob~ine so postavljena plakatna
mesta, na katerih je omogo~eno
brezpla~no plakatiranje vsem
zainteresiranim ob~anom,
dru{tvom in drugim organizacijam.
Ogla{evanje za potrebe marketinga
se izvaja na jumbo panojih ob

e florale
3. Pokrajina

ohranitvenega obmo~ja NATURA
2000 ima od leta 2004 Petelinjek,
ki se razteza na 37,48 ha. V tovrstni
program je obmo~je uvr{~eno
zaradi mokri{~, ki omogo~ajo
`ivljenjski prostor razli~nim vrstam
organizmov. Petelinjek je bil leta
2012 razgla{en za najlep{o regijsko
pot.

Povezanost med urbanim
delom in okolico
Mesto Slovenske Konjice prehaja v
pode`elski prostor, povezanost
med mestom in pode`elskim
okoljem je velika. V bli`ini
mestnega jedra so o~arljivi mestni
parki, {portni park pod Konji{ko
goro z ribnikom in dvorcem
Trebnik, park z gra{~ino Barona
de Vaya in sprehajali{~a ob vzno`ju
{kalskih gri~ev. Posebej zanimivi
sta Zmaj~kova gozdna u~na pot po
Konji{ki gor in Vodna u~na pot
Pre`igal, ki je u~ilnica v naravi.
Obnovljeno staro mestno jedro
predstavlja vez med vinorodnimi
[kalcami na severu in Konji{ko goro
na jugu. Skozi mestno jedro te~e
reka Dravinja.
Naravni park gri~evnatih [kalc je

Politika/smernice
Ob~ina Slovenske Konjice je
pode`elska ob~ina, ki stremi k
uresni~itvi vizij AGENDE 2020. Po
njenih normativih `elimo
srednjero~no ustvariti odli~no
`ivljenjsko in delovno okolje.
Strategija razvoja ob~ine do leta
2030 je eden od dolgoro~nih
planskih dokumentov, ki vklju~uje
gospodarski, prostorski in dru`beni
razvoj ob~ine. Bistveno pri pripravi
omenjene strategije je sodelovanje
lokalne javnosti (strokovnjakov,
interesnih skupin idr.).
V obmo~je programa NATURA 2000
je zajetih 1.214 ha povr{in, kar
pomeni 13 % celotnega ozemlja
ob~ine. Status posebnega
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urejen v 100 ha vinogradov. Med
gri~i se nahaja urejeno igri{~e za
golf.
Glavni kmetijski panogi v ob~ini
sta poljedelstvo in vinogradni{tvo.
Biotska raznovrstnost `ivalskih
in rastlinskih vrst
Obmo~je Petelinjeka, kjer
prevladuje bukov gozd (Fagus
sylvatica), obre~no vrbovje (Salix
babylonica var. pekinensis
'Tortoosa', Salix cinerea, Salix
eleagnos, Salix fragilis, Salix glabra,
Salix myrsinifolia), jel{evje (Alnus
alnobetula, Alnus glutinosa, Alnus
incana) in jesenovje (Fraxinus
sieboldiana) ter bogata favna in
flora mokri{~, je pomembno zaradi
raznolikosti organizmov (predvsem
pastirjev in redkih vrst metuljev,
pti~ev, dvo`ivk itd.). Nekatere
tukaj{nje vrste ptic so na seznamu
Pti~je direktive. Vrste dvo`ivk in
nekatere druge tukaj `ive~e
`ivalske vrste so za{~itene z
Odlokom o za{~iti ogro`enih vrst
`ivali v Sloveniji. V ribnikih
Petelinjek Ribi{ka dru`ina Lo~e goji
mlade ribe, s katerimi naseljuje
druge ribnike in potoke.
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4. Odprti zeleni prostori
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Z Odlokom so zavarovani tudi
ni`inski gozdovi hrasta doba
(Quercus suber) na Pre`igalu.
Tovrstni gozdovi imajo izjemno
ekosistemsko vrednost, ki se je
ohranila zaradi visokega nivoja
podtalnice.
V kamnolomu v @i~ah je rasti{~e
endemita – `i~kega grobeljnika.
Rastlina je redka in ogro`ena
podvrsta, njeno rasti{~e pa je
naravni spomenik.

Podobo prijetnega, mirnega in
gostoljubnega kraja pod Konji{ko
goro Slovenskim Konjicam ri{ejo
tudi posamezne zelene oaze v
njenem centru in okolici. Odprte
zelene povr{ine, do katerih lahko
neovirano dostopajo ob~ani in
ostali obiskovalci, omogo~ajo
izvajanje rekreativne {portne vadbe
ali pa zgolj prijetno dru`enje in
kvalitetno pre`ivljanje prostega
~asa za vse generacije.

Spo{tovanje naravnih habitatov
Zavod RS za varstvo narave skrbi
za zavarovana obmo~ja znotraj
konji{ke ob~ine ter na~rtuje in
izvaja projekte tudi v sodelovanju
z Zavodom RS za gozdove.

V kraju imamo tri mestne parke.
Park Trebnik oz. {portni park se
razprostira ob vzno`ju Konji{ke
gore, na vrhu starega mestnega
jedra in v bli`ini Cerkve sv. Jurija.
V njem najdemo razli~ne {portne
povr{ine (ko{arkarsko igri{~e, tenis
igri{~a, povr{ina za igranje hokeja
na rolerjih itd.). V parku se nahaja
tudi dvorec Trebnik, obnovljeno
igri{~e za otroke (z igrali,
primernimi razli~nim starostnim
stopnjam otrok), ribnik s kamnitim
mostom in oto~kom na sredini,
skozi park se vije poto~ek
Gospodi~na (Ribnica), ki svojo pot
nato nadaljuje skozi Stari trg.
Gozdne steze se v obliki trim steze
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in sprehajalnih poti iz parka vijejo
v Konji{ko goro.

Mestni park se nahaja v bli`ini
kulturnega doma in sodi{~a. V njem
je urejeno manj{e otro{ko igri{~e
z lesenimi hi{icami, namenjenimi
najmlaj{im obiskovalcem.
Park Baronvaj se nahaja v bli`ini
avtobusne postaje in zdravstvenega
doma. Ta zelena povr{ina je
namenjena predvsem
sprehajalcem.

Poleg na{tetega se Konjice pona{ajo
tudi z dvema uradno razgla{enima
naravnima znamenitostma –
parkom ob gra{~ini Trebnik in
vrtom ob stavbi v Pre~ni ulici
(Pipu{ev vrt).
Konji~ani razpolagamo tudi z
razvejano {portno infrastrukturo,
s katero upravlja Zavod za {port
Slovenske Konjice. Rekreacije `eljni
doma~ini se lahko po{teno
razgibajo na urejenih teka{kih
stezah, fitnesu v naravi,
ko{arkarskih in teni{kih igri{~ih v
mestnem parku in na nogometnem
igri{~u Dobrava. To se razprostira

e florale
Med {kalskimi gri~i se v dol`ini
2,45 km razprostira neograjeno
igri{~e za golf, ki ima lastno vodno
zajetje in namakalni sistem.
Tehnolo{ko je vzdr`evanje zelenice
igri{~a zelo zahtevno in poteka v
skladu s predpisano zakonodajo
na tem podro~ju (redno jemanje
vzorcev za laboratorijske analize).

na 12.200 m2 zelenih igralnih
povr{in, ki jih negujejo s
prezra~evalci trav in gnojijo s
sredstvom PRP SOL, ki je sestavljen
iz matrice kalcijevega in magnezijevega karbonata ter mineralov. Na
omenjenem {portnem objektu se
vsako leto zvrstijo {tevilna {portna
tekmovanja, med katerimi sta tudi
Ciciolimpijada, v katero so vklju~eni
otroci konji{kih vrtcev, ter Podro~no
tekmovanje v atletiki za osnovne
{ole s prilagojenim programom. V
bli`ini nogometnega igri{~a
Dobrava se nahaja tudi bazen –
Mestna pla`a, s katerim upravlja
Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice.
Svoje atletske podvige lahko
doma~ini dosegajo tudi na atletski
stezi pri O[ Ob Dravinji.
E

JKP prav tako skrbi za urejenost
petih pokopali{~, kjer so razli~ni
tipi grobov, in sicer: enojni grobovi,
dvojni grobovi in grobnice (klasi~ni
grobovi), `arni grobovi, `arne ni{e

Za ~isto~o in urejenost parkov, v
katerih so vsa drevesa pod
spomeni{kim varstvom, skrbi
podjetje KARSO. Za preostale
{portne in rekreativne povr{ine
(trim stezo, fitnes v naravi,
nogometni stadion, atletsko stezo
itd.) delno skrbi Zavod za {port,
delno (bazen) pa JKP. [portne
povr{ine po posameznih krajevnih
skupnostih vzdr`ujejo skupnosti
same.

v `arnih zidih, skupna grobi{~a,
prostor za anonimne pokope in
prostor za raztros pepela.

JKP v svoje delo urejanja javnih
zelenih povr{in vpeljuje sodobne
postopke z ukinjanjem rabe
kemi~nih izdelkov ter uvedbo
uporabe fitofarmacijskih
pripravkov, ki niso obremenjujo~i
za okolje. JKP se v skrbi za zdravo
in varno okolje pri svojem delu
poslu`uje tudi mehanskega
odstranjevanja plevela, intenzivne
in redne ko{nje trave ter `ganja
trave s plamenom.

Skozi mesto se vije reka Dravinja
s tremi pritoki, med katerima sta
potoka Koprivnica in Gospodi~na
(poznana tudi pod imenom
Ribnica). Slednja se napaja iz
ribnika v mestnem parku pod
dvorcem Trebnik. Omenjena
potoka, reko, ribnik in njihova
nabre`ja ureja in vzdr`uje JKP s
svojim podizvajalcem, podjetjem
KARSO.
Zgledno urejene so tudi javne
travnate povr{ine okoli blokovskih
naselij in privatnih hi{, ki jih
pogosto krasijo urejeni privatni
zelenjavni vrtovi (t. i. vrti~karji).
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5. Trajni nasadi

gredicah pa sre~amo cveto~e
trajnice Lavanda in trave Festuce,
Hebe, Hedera helix.
Park Trebnik oz. {portni park
oblikujejo drevesa, ki so pod
spomeni{kim varstvom. Med njimi
najdemo vrste Platanus, Quercus,
Pinus nigra, Fagus sylvatica f.
purpurea in navadno Fagus
sylvatica.
V parku Mestni trg prevladujeta
drevesni vrsti tipa kroglasti Acer
platanoides globosum in Betula
pendula, del parka pa sestavljajo
tudi gredice, zasejane z vrtnicami
Rosa rugusa.
V parku Baronvaj prevladujejo stare
drevesne vrste: Platanus, Quercus,
Pinus nigra, Fagus sylvatica f.
purpurea in navadna Fagus
sylvatica.

Mestu Slovenske Konjice, ki se
nahaja med Konji{ko goro, obronki
Pohorja in med ravnicami reke
Dravinje, poseben pe~at dajejo
vinorodni gri~i ([kalce). Med
sortami grozdja v 90 % prevladujejo
bele sorte (la{ki in renski rizling,
chardonnay, beli in sivi pinot,
traminec in rizvanec), med
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preostalimi 10 % rde~imi sortami
pa modra frankinja in modri pinot.
Obnovljenemu Staremu trgu, ki ga
z vodo bogati Gospodi~na (Ribnica),
pridih zelene narave dajejo drevesa
in grede s trajnimi nasadi. V tem
delu mesta prevladujejo drevesne
sorte Carpinus belulus in Carpinus
betolus mescek. Na urejenih
a
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V letu 2013 se je v omenjenih
parkih pri~el projekt vzpostavitve
registra dreves (t. i. kataster

dreves). Pri vzpostavitvi katastra
in ozna~evanju so sodelovali
dendrologi, zaradi ohranjanja in
varovanja pa tudi strokovnjaki
Zavoda za varstvo kulturne
dedi{~ine.

e florale
6. Sezonski nasadi

stavb, zasajenih s preve{ajo~imi
pelargonijami, ki dajejo Staremu
trgu pridih »retro« videza. Na javnih
povr{inah, ki jih sestavljajo grede
razli~nih velikosti, prav tako
prevladuje cvetje v zgoraj
omenjenih barvah.
Cveto~e zasaditve, v katerih
prevladujejo sorte, kot so Alisum,
Osteopermum, Impatiens, New
Guinea, v toplih mesecih
razveseljujejo doma~ine in
obiskovalce kraja.
Sadike in ves sadilni material
priskrbi Ob~ina Slovenske Konjice
v sodelovanju z JKP pri lokalnih
proizvajalcih.

in trende zasaditev za prihajajo~o
sezono.

Biotska pestrost kraja se ka`e v
zasaditvah sezonskih nasadov, ki
se vsako leto spreminjajo glede na
izbrano tematiko.

Glavno vodilo sezone 2014 je
zasaditev vseh korit in gredic z
enoletnicami in trajnicami v rde~i
in beli barvi (to sta barvi grba
Ob~ine Slovenske Konjice). Tako v
Starem trgu prevladujejo korita in
obe{anke na okenskih policah

Ob~inska komisija, ki jo sestavljajo
predstavniki Ob~ine, Javnega
komunalnega podjetja Slovenske
Konjice (JKP) ter predstavniki
okoli{kih vrtnarij, dolo~i smernice
E
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7. Okoljevarstveno izobra`evanje

{ol, mladi s Konji{kega in Zavod za
{port vsako leto sodelujejo pri
vsesplo{ni ~istilni akciji kraja, v
kateri ~istijo {portne povr{ine in
parke.

Da je skrb za varno in zdravo okolje
pomembna, se zavedamo tudi
Konji~ani. V lokalnih vzgojnoizobra`evalnih ustanovah je velika
pozornost namenjena tudi
tovrstnim vsebinam, ki se
realizirajo skozi razli~ne projekte
in programe.

Javno komunalno podjetje z
obve{~anjem svojih odjemalcev `eli
dose~i ve~je zavedanje o pomenu
zdrave pitne vode. V ta namen
izvajajo {tevilne aktivnosti v obliki
rednih obve{~anj in izobra`evanj
(dnevi odprtih vrat, predstavitev
vodnih virov in zajetij najmlaj{im
generacijam, direktna po{ta ter
spletne strani podjetja). Skozi
na{tete aktivnosti svoje ob~ane
seznanjajo, kako var~no ravnati z
vodo, kako za{~ititi vodovodni
sisteme pred zmrzaljo in kako

Obe osnovni {oli v kraju imata
status Eko in zdrave {ole. Poleg
rednih izobra`evalnih vsebin pa
{ola Ob Dravinji v okviru programa
dela Eko in zdrave {ole, v katero
so vklju~eni vsi njeni u~enci, skrbi
za izobra`evanje na podro~ju
okoljevarstvene dejavnosti
(lo~evanje odpadkov in skrb za
ravnanje z odpadki, oddaje
{olskega radia ob dnevu Zemlje,
organizacija in sodelovanje na
zbiralnih akcijah starega papirja,
zama{kov, baterij, kartu{ in
tonerjev, izvedba Eko bralne
zna~ke, po razredih so prisotne
oznake za racionalno rabo
elektri~ne energije in vode itd.). V
{olski avli imajo urejen koti~ek Eko
in zdrave {ole, skrbijo za urejeno
{olsko okolico in svoj zelenjavni
vrti~ek, ~ebelnjak, pozimi s
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ravnati v primerih, ko pride do
iztoka vode za vodomerom, ter
kako pravilno lo~evati odpadke.

Slovenske Konjice s svojim pestrim
kulturno-zgodovinskim dogajanjem
k raziskovanju nagovarjajo
doma~ine in strokovnjake. Plod
njihovih raziskovanj so izdane
knjige in publikacije o kraju in
njihovih pomembnih prebivalcih,
ki so v razli~nih obdobjih
sooblikovali utrip kraja. Pomembno
vlogo pri ohranjanju konji{ke
kulturne dedi{~ine imajo tudi {ole,
ki v svoj u~ni program vpletajo
tovrstne vsebine svojega doma~ega
kraja.

postavitvijo krmilnic skrbijo za
ptice, postavili pa so tudi »hotel«
za `u`elke.
Prav tako sodelujejo z Javnim
komunalnim podjetjem Slovenske
Konjice, kjer preko izobra`evalnega
programa spoznavajo pravilno
ravnanje z odpadki. U~enci obeh
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8. Trud in udele`enost

Ob~ina Slovenske Konjice veliko
pozornosti namenja vpetosti
prebivalstva v aktivno sodelovanje
pri izgrajevanju pozitivnega
socialnega okolja. Tovrstna
prizadevanja so pripeljala do tega,
da se je kraj razvil na visokem
dru`benem nivoju. V kraju se je
razvilo mnogo dru{tev in
organizacij, v katera se s svojim

prostovoljnim delom vklju~uje
ve~je {tevilo ob~anov. V ob~ini se
posebna pozornost namenja
razvoju in promociji prostovoljstva.
Tovrstne spodbude se izvajajo s
pomo~jo razli~nih ukrepov, ki
pripomorejo h kvalitetnej{emu in
la`jemu delu prostovoljskih
organizacij v lokalnem okolju. V
sodelovanju z razli~nimi
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organizacijami se izvajajo razli~ne
prostovoljske akcije (obnove in
~i{~enje javnih igri{~, okolic javnih
objektov in povr{in itd.).
V okviru prostovoljskih aktivnosti
izvajamo tudi razli~ne projekte
(nacionalni projekt Najdi pot v
lokalno skupnost, O~istimo
Slovenijo, tradicionalni sprejem
prostovoljcev pri `upanu).
Ob~ina vsako leto preko javnih
razpisov redno sofinancira razli~ne
programe in projekte, ki jih izvajajo
lokalne prostovoljske organizacije.
Tovrstne organizacije in njeni ljudje
so dokaz, da lahko pri re{evanju
marsikaterih izzivov delujemo
skupaj, si medsebojno pomagamo.
Pomemben vidik predstavlja tudi
dru`bena skrb za ljudi, ki so v
svojem intelektualnem ali fizi~nem
razvoju ovirani in se zato ne morejo
polno in enakopravno vklju~evati
v dru`bo. Lokalna skupnost je s
svojim pozitivnim in anga`iranim
pristopom spodbudila nastanek
odli~nih praks, ki ustvarjajo
potrebne ekosisteme za
najranljivej{e skupine prebivalstva
(invalide in ljudi s posebnimi
potrebami). Ob~ina tako omogo~a
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vklju~itev teh ljudi v vzgojnoizobra`evalni proces,
socialnovarstvene storitve in
razli~ne oblike zaposlovanja.
Socialnovarstveno storitev za
odrasle osebe s posebnimi
potrebami izvajata konji{ka enota
Varstveno-delovnega centra [entjur
(VDC) in zasebni zavod ^ebela, ki
ga je ustanovila Karitas. Prvi deluje
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varstveno-delovni center in so vanj
osebe vklju~ene vsak delavnik,
osem ur, drugi pa je bivalna enota.
Mo`nost redne zaposlitve teh oseb
nudijo socialna podjetja. V
Slovenskih Konjicah imamo na tem
podro~ju tri podjetja:
• Karso zaposlitveni center, d.o.o.,
ki trenutno zaposluje pet invalidov
in dva strokovna sodelavca iz
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lokalnega okolja. Ukvarjajo se z
urejanjem javnih in zelenih povr{in,
skrbijo za urejenost nekaterih
pohodni{kih poti ter s posameznimi
kooperanstkimi deli za lokalne
podjetnike.
• Zavod Premiki, kjer se ukvarjajo
z dostopnim turizmom in hkrati
aktivno delujejo v skupnosti tako,
da spodbujajo in spreminjajo
turizem v smeri dostopnosti za
ranljive ciljne skupine. Za svoje
delovanje so prejeli dve pomembni
nagradi, nagrado ERSTE Stiftung za
socialno integracijo in Ulysses,
nagrado UNWTO za inovativnost v
turizmu 2011. V konji{ki poslovni
enoti sodeluje ena prostovoljka.
Obe podjetji je ustanovil [ent
slovensko zdru`enje za du{evno
zdravje.
• Mercator (IP), invalidsko podjetje
d. o. o., ki ima svoje prostore v
dvorcu Trebnik in uspe{no tr`i
kozmeti~no blagovno znamko. V
tem podjetju so zaposlene invalidne
osebe, ki imajo ve~ kot 70 %
delovnih zmo`nosti, njihovo
delovno okolje pa je prilagojeno
njihovim sposobnostim.
V kraju sta {e podjetji, ki delujeta
t

v skladu z Zakonom o socialnem
podjetni{tvu. To sta:
• Kooperativa Konjice, ki v svoji
prodajalni na Starem trgu ponuja
pridelke in izdelke iz doma~ega
okolja in je intenzivno vpeta v
procese samooskrbe lokalnega
prebivalstva in
• Center ponovne uporabe v
Tepanju (CPU), ki sledi ekolo{kim
ciljem.

florale
9. Turizem in prosti ~as
Slovenske Konjice so zaradi svoje
zgodovine in nanjo vezane kulturne
dedi{~ine, prijetne narave in pestre
{portne infrastrukture, zanimiva
turisti~na destinacija.

meja, dajejo novo energijo ~lanom
dru{tva, ki s svojim prostovoljnim
delom promovirajo kraj in okolico.
Uspe{nost tovrstnega delovanja
potrjujejo {tevilna priznanja
(tradicionalno jurjevanje je
vklju~eno v TD v FECC – Evropsko
zdru`enje karnevalskih mest,
imamo zlato priznanje zdru`enja
Entente Florale Europe 1998 in ve~
priznanj najlep{e urejenega kraja
v Sloveniji).

Privla~nost kraja
Za informiranost obiskovalcev
na{ega slikovitega kraja skrbi
Turisti~no-informacijski center
(TIC). Najdemo ga na Starem trgu,
kjer se turisti lahko seznanijo z
lokacijami razli~nih naravnih,
kulturnih in zgodovinskih to~k ter
z lokacijo kulinari~nih postojank.
Na TIC-u so obiskovalcem na
razpolago aktualne informacije o
znamenitostih krajinske in kulturne
dedi{~ine, kulinariki, enolo{ki,
muzejski in galerijski ponudbi,
prireditvah ter raznih aktivnostih
s podro~ij aktivnega pre`ivljanja
prostega ~asa, pohodni{tva in
kolesarstva. Obiskovalcem
mestnega jedra je na voljo tudi
brezpla~na povezava WI-FI.

intenzivno sodeluje z okoli{kimi
TIC-i.

dru{tev in organizacij v
sooblikovanje turisti~ne podobe
mesta z okolico. Povezuje se z
regionalnimi destinacijskimi
organizacijami, zdru`enji in
agencijami, ki lokalno ponudbo
vklju~ujejo v {ir{i slovenski
kontekst in ga predstavljajo na
odmevnih turisti~nih borzah in
dogodkih doma ter v tujini. TIC

TIC pozornost namenja oblikovanju
celovite turisti~ne ponudbe
obmo~ja, njegovi promociji in
vklju~evanju lokalnih ponudnikov,
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Kulturna ponudba na Konji{kem je
raznolika. Poleg tradicionalnih
prireditev se pri nas odvijejo {tevilni
koncerti, gledali{ke predstave,
likovne razstave, potopisna
predavanja, literarni ve~eri, razli~ne
prireditve za najmlaj{e,
prilo`nostne prireditve ob praznikih
in otvoritvah ter tradicionalni
Poletni glasbeni ve~eri v @i~ki
kartuziji.

Turisti~no dru{tvo Slovenske
Konjice (TD) lokalno turisti~no
dogajanje plemeniti z druga~no
ponudbo in novimi povezovanji s
sorodnimi dru{tvi doma in v tujini.
Vrata novim idejam, ki jih prina{ata
tr`no gospodarstvo in odprtost
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Prireditve, ki se ~ez vse leto zvrstijo
v na{i ob~ini, so zaradi svoje
vsebinske pestrosti zanimive za
raznoliko publiko. Nekaj
najpomembnej{ih tradicionalnih
dogajanj:
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stadion, atletska steza, keglji{~e in
balini{~e, fitnes in fitnes na
prostem, streli{~e, teka{ke steze,
plezalne stene in prenovljeno
otro{ko igri{~e v mestnem parku.

V kraju se nahaja tudi ZOO in
vrtnarski center, Pipu{ev vrt,
Pre`igal z za{~itenim gozdom
hrasta doba ter {tevilne druge
zanimive to~ke.

Tr`na in razvojna politika
Ena klju~nih prednostnih nalog do
leta 2035, ki je navedena v
Strategiji razvoja turizma v Ob~ini
Slovenske Konjice, je zagotovitev
enotne to~ke za informiranje in
podporo turizmu. V prihodnosti pa
je ena od prioritetnih nalog tudi
strate{ki pristop k promociji in
tr`enju ob~ine kot avtenti~ne
turisti~ne destinacije, pomo~ pri
izobra`evanju turisti~nih delavcev
in ozave{~anju ob~anov ter
izgradnja nove in obnova dotrajane
turisti~ne infrastrukture (poti, ceste,
mostovi, parki, igri{~a, ozna~be,
parkiri{~a, lokalni potni{ki promet,
informativne table ipd.).

Za ljubitelje rekreativnega {porta
je poskrbljeno s {tevilnimi
zunanjimi in notranjimi {portnimi
povr{inami (notranje in zunanje
igri{~e na nogomet in ko{arko,
igri{~a za golf, bazen, nogometni

Trajnostni razvoj
Razvoj trajnostnega turizma
predstavlja eno izmed prednostnih
razvojnih podro~ij Ob~ine
Slovenske Konjice, kar izhaja iz
vseh danosti, ki jih za razvoj tega

• Tradicionalno jurjevanje (april),
• Naznanitev vinske trgatve
(september),
• Martinovanje (november),
• Bo`i~no-novoletne prireditve
(december).
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podro~ja ob~ina ima. Na podro~ju
trajnostnega razvoja je potrebno
regijsko povezovanje in celovito
tr`enje turisti~ne ponudbe.

Tovrsten razvoj turizma ima mnoge
pozitivne u~inke v povezavi z
urejanjem vasi, mesta ter
ohranjanjem kulturne in naravne
dedi{~ine. Obmo~je ob~ine
razpolaga z mnogimi naravnimi
zanimivostmi, ki ob bogati
etnolo{ki in kulturno-zgodovinski
dedi{~ini predstavljajo izjemen
turisti~ni potencial. Odgovorna skrb
za naravne in kulturne danosti bo
imela trajnostne razvojne u~inke,
rezultati pa bodo, skozi turisti~no
razvojna prizadevanja lokalnih
turisti~nih dele`nikov, vidni tudi v
generiranju {tevilnih poslovnih
prilo`nosti za nova delovna mesta.

~
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s
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10. Predstavitev
Ob~ina Slovenske Konjice o
dogodkih v ob~ini javnost

obve{~a preko svoje spletne

strani (www.slovenskekonjice.si),
lokalnega ~asopisa Novice ter

lokalnega Radia Rogla. Prireditve
in ostale dogodke snema lokalna
televizija Skala TV. Za
obve{~anje o dogajanju pa
uporablja tudi spletni profil
Facebook
(www.facebook.com/uradni).
Tudi ostali javni zavodi v ob~ini
(Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice, Splo{na
knji`nica Slovenske Konjice,
Zavod za {port Slovenske Konjice
itd.) javnost o svojih aktivnostih
in programih obve{~ajo preko
zgoraj na{tetih medijev ter s
predstavitvijo svojega dela na
dnevih odprtih vrat.
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To~ke
obiska
1. Mestna galerija Riemer
2. Cerkev Sv. Jurija
3. Otro{ko igri{~e in park
4. Pokopali{~e
5. Centralna ~istilna naprava
6. Poslovni center Tepanje
7. Park Baronvaj
8. [kalce
9. Klet Zlati gri~
10. O[ Ob Dravinji
11. Mestni trg
12. Stari trg

TIC - Turisti~no-informacijski center
Stari trg 27, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 759 31 10 • F: 03 759 31 11
M: 051 444 141
E: tic.konjice@siol.net
I: www.knjiznica-slovenskekonjice.si

pe{pot
avtobus
meja ob~ine

Ob~ina Slovenske Konjice
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
T: 03 757 33 60
E: info@slovenskekonjice.si
I: www.slovenskekonjice.si

