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1 UVOD 

Lokalno razvojna strategija za območje Lokalne akcijske skupine JABOLKO je rezultat 

procesa oblikovanja usmeritev prihodnjega skupnega razvoja na območju Občine Selnica ob 

Dravi s sodelovanjem mnogih po principu »od spodaj navzgor«.  

Osnova za pristop k izdelavi Lokalne razvojne strategije LAS JABOLKO je bilo sodelovanje 

pri pripravi Razvojnega programa podeželja Gurmansko rokodelska pot, kjer se je Občina 

Selnica ob Dravi vključila v vse aktivnosti in priprave. Že takrat je bilo opazno, da so občine v 

Podravju na tem področju različno razvite in imajo tudi različno problematiko. Posledica tega 

je relativno veliko število ustanovljenih LAS v Podravju. Potencialni člani iz LAS smo 

razmišljali o možnih povezavah z Mariborom in Koroško, pa tudi s povezavo z LAS, ki je 

nastal Slovenski Bistrici (povezava ni možna zaradi teritorialne nepovezanosti z nami). 

Ugotovili smo, da je sicer pri nastalih LAS obstajal interes, da nas vključijo, žal pa so 

zahtevana sredstva za delovanje LAS po naši oceni za nas predstavljala nesorazmeren 

vložek glede na koristi, ki bi jih naše podeželje imelo iz skupnih programov. 

Niti Ruše niti Lovrenc na Pohorju v danem trenutku nista razmišljala (in tudi nista vključena v 

LAS) o ustanovitvi skupnega LAS, zato smo se tega lotili sami in odločili, da administrativna 

dela in iniciatorsko pobudo prevzame občinska uprava. Da je ta odločitev naletela na široko 

podporo javnosti in da je mobilizirala tako institucije, podjetja, društva kot posameznike, priča 

tudi številno članstvo v LAS – ustanovnih članov LAS JABOLKO je kar 101. 

Prav zaradi tega smo bili zadovoljni z odločitvijo Dravskih elektrarn Maribor, d. o. o., ki so za 

potrebe izgradnje ČHE Kozjak v letu 2007/2008 naročile študijo vplivov na razvoj območja. 

Na predlog izvajalca Mednarodnega centra za ekoremediacijo Filozofske fakultete Univerze 

v Mariboru in Občine Selnica ob Dravi so se strinjali, da vsi skupaj pristopijo k izdelavi Študije 

trajnostnega razvoja Občine Selnica ob Dravi. Hkratno z izvajanjem strokovnih raziskav so 

se izvajale že razvojne delavnice med občani in vse to so bili zametki nastajanja naše 

Lokalne strategije razvoja podeželja. 

LAS JABOLKO ni zaprta skupina, ampak vabi in je pripravljena za sprejem novih članov iz 

območja LAS in tudi širše. Prav tako smo prepričani, da bomo v prihodnosti z veseljem 

sprejeli tudi člane iz Občine Ruše in Občine Lovrenc na Pohorju, s katerima smo delili 

skupno zgodovino vse do 1998. leta. 

 

 

ANALITIČNI DEL LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 
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Lokalna razvojna strategija LAS JABOLKO je pripravljena v skladu s Smernicami in 

priporočili za izvajanje pristopa LEADER v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-

2013 in z Javnim razpisom za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do 

sredstev za izvajanje pristopa LEADER.  

Upoštevana temeljna načela pristopa LEADER, ki jih na kratko povzemamo, so: 

1. Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja 

Lokalna razvojna strategija izvaja na povezanem podeželskem območju, ki zagotavlja dovolj kritične mase na 

področju človeških in ekonomskih virov. Območje mora biti manjše, homogeno, družbeno povezano ozemlje, ki temelji 

na skupni tradiciji in lokalni identiteti. Njegovi prebivalci pa si delijo občutek pripadnosti območju oziroma skupne 

razvojne potrebe ter pričakovanja. Na takšnem območju je mogoče prepoznavanje lokalnih prednosti, slabosti, 

nevarnosti in priložnosti. Prepoznati je mogoče tudi endogene razvojne potenciale in glavne omejitve za trajnostni 

razvoj. To omogoča ciljno naravnanost ukrepov in izbor projektov, ki ustrezajo resničnim potrebam in uporabljajo 

lokalne konkurenčne prednosti in vire. 

2. Pristop »od spodaj navzgor« 

Od vseh sedmih značilnosti pristopa LEADER je pristop »od spodaj navzgor« najbolj specifičen. Predstavlja 

sodelovanje lokalnih akterjev pri sprejemanju odločitev glede razvojne strategije območja in pri izbiri prednostnih 

nalog, ki jih je na njihovem območju potrebno izvesti za doseganje razvojnih ciljev. Med lokalne akterje prištevamo 

širše prebivalstvo, ekonomske in družbene interesne skupine, predstavnike javnosti in zasebne institucije, ki živijo in 

delujejo na nekem območju. Sodelovanje ne sme biti omejeno zgolj na začetno fazo, ampak naj bo prisotno skozi 

celoten proces izvajanja strategije.  

3. Lokalne akcijske skupine (LAS) – javno-zasebna partnerstva 

Ustanovitev lokalnega partnerstva, imenovanega »lokalna akcijska skupina« je izvirna in pomembna lastnost pristopa 

LEADER. LAS ima nalogo, da opredeli in izvede lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o razdelitvi in 

upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS je pri spodbujanju trajnostnega razvoja učinkovita kadar združuje razpoložljive 

človeške in finančne vire javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Lokalne akterje spodbuja k izvajanju skupnih 

večsektorskih projektov, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti območja. Lokalna akcijska skupina temelji na 

tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva 

(ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).  

4. Inovativnost 

Inovativni pristop k razvoju podeželskih območij je še ena od bistvenih značilnosti pristopa LEADER, zato ima LAS pri 

izbiri aktivnosti in načina izvedbe razvojnih projektov veliko mero svobode. Potrebe po inovacijah je treba razumeti v 

širšem smislu. Podeželska območja imajo, zaradi svoje majhne gostote prebivalstva in razmeroma nizke ravni 

človeških in ekonomskih virov, šibkejše povezave z raziskovalnimi in razvojnimi središči. Zato težje uvedejo velike 

novosti, čeprav je to seveda mogoče. Inovacije v splošnem pomenijo predvsem razvoj in predstavitev novega 

proizvoda, nove tehnologije, nove organizacije ali novega trga. Inovacije na podeželskih območjih pa lahko pomenijo 

tudi prenos in prilagoditev inovacij, razvitih drugod, posodobitev tradicionalnih oblik znanja in izkušenj, ter iskanje 

novih rešitev za razvojne probleme podeželja. 

5. Povezani in večsektorski ukrepi oz. aktivnosti 

LEADER ni sektorski razvojni pristop, zato mora imeti lokalna razvojna strategija večsektorske temelje oz. načela in 

povezovati več sektorjev dejavnosti. Ukrepi in projekti, ki jih opredeljuje lokalna razvojna strategija, morajo biti med 

seboj povezani in usklajeni, da se omogoči celovit in učinkovit razvoj podeželskih območij. 
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6. Povezovanje v mrežo 

Povezovanje v mrežo predstavlja izmenjavo dosežkov, izkušenj in znanja med skupinami LEADER, podeželskimi 

območji, upravami in organizacijami, vključenimi v razvoj podeželja znotraj EU. Je tudi način za prenašanje dobrih 

praks, razširjanje inovacij in spodbujanje pridobivanja znanja, pridobljenega na lokalnem nivoju. Tvori vezi med ljudmi, 

projekti in podeželskimi območji, ter tako lahko premaga izolacijo, s katero se srečujejo nekatera podeželska območja. 

Povezovanje LAS in drugih primerljivih skupin pripomore k iskanju potencialnih partnerjev za izvedbo projektov 

sodelovanja. 

7. Sodelovanje 

Sodelovanje je sedma značilnost pristopa LEADER in po svojem namenu presega povezovanje v mreže. LAS izvajajo 

skupne projekte, izvajajo pa tudi projekte z drugimi skupinami, ki so oblikovane na podoben način kot LAS ali 

uporabljajo podoben pristop k razvoju podeželja. Projekti sodelovanja se izvajajo med posameznimi podeželskimi 

območji, regijami, državami članicami EU ali celo s tretjimi državami. LAS lahko s sodelovanjem razširijo svoje lokalne 

dejavnosti, razrešijo nekatere razvojne probleme, dodajo vrednost lokalnim virom ali pa s takim projektom zagotovijo 

dovolj kritične mase za uspešno izvajanje projektov. Sodelovanje ni samo običajna izmenjava izkušenj ampak 

vključuje oprijemljiv skupni projekt, ki naj ga upravlja skupna struktura. 

2 ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS 
2.1 Splošne geografske značilnosti območja LAS  
2.1.1 Lega in velikost območja 

Občina Selnica ob Dravi leži na Kozjaku in v Dravski dolini ob reki Dravi, 12 km zahodno od 

Maribora. Na severu jo omejuje državna meja z Avstrijo, na jugu reka Drava, na vzhodu 

naselji Srednje in Zgornji Slemen (Bresterniški potok), na zahodu Šturmova grapa in 

Čermenica (vir: Selnica ob Dravi, Zbornik ob 900-letnici kraja, Univerzitetna knjižnica 

Maribor, 1993). Selnico ob Dravi obkrožajo občine: na zahodu Občina Podvelka, ki že 

pripada sosednji Koroški regiji, Občina Lovrenc na Pohorju na jugozahodu, Občina Ruše na 

jugu in na vzhodu Mestna občina Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji in hkrati 

regijsko, upravno, izobraževalno, kulturno in ekonomsko središče severovzhodne Slovenije. 

Slika 1: Lega občine Selnica ob Dravi v Podravski regiji. (Vir: Geopedia, 2008) 
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Ozemlje občine obsega 64,5 km2. Spada med manjše slovenske občine, saj zavzema le 

0,32% slovenskega ozemlja. V njej se nahaja 11 katastrskih občin (Janževa gora, Sp. 

Selnica, Zg. Selnica, Sp. Boč, Zg. Boč, Sp. Slemen, Zg. Slemen, Žavcarjev vrh, Veliki Boč, 

Sp. Vurmat in Gradišče). Statistično občina pripada Podravski statistični regiji. 

V občini je 14 naselij: Črešnjevec ob Dravi (v nadaljevanju Črešnjevec), Fala, Gradišče na 

Kozjaku (v nadaljevanju Gradišče), Janževa Gora, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica, 

Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Veliki Boč, Vurmat (del), Sveti Duh na Ostrem Vrhu, Zgornji 

Boč, Zgornja Selnica, Zgornji Slemen (del). 

Na jugu se občina nahaja na naplavni ravnici reke Drave in se proti severu počasi dviguje v 

hribovje Kozjaka. Najvišji vrh je na Zgornjem Boču 985 m visok Kolarjev vrh. 

Slika 2: Karta občine Selnica ob Dravi. (Vir: Atlas okolja, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Utemeljitev geografske zaokroženosti območja 

Občinsko središče 

Občina kot lokalna samoupravna skupnost lahko funkcionira, če ima zagotovljene možnosti 

pokrivanja osnovnih potreb občanov, zlasti pa, da ima zagotovljene pogoje za varstvo otrok 

in starejših občanov, da ima zagotovljene možnosti osnovnošolskega izobraževanja, da ima 

zagotovljene pogoje za zdravstveno varstvo občanov ter da ima pogoje za kulturno in 

družabno življenje občanov in ne nazadnje, da ima možnost za delo občinske uprave in za 

delo organov lokalne skupnosti. V občinskem središču v naselju Selnica ob Dravi so 
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občanom dosegljive javne storitve predšolskega varstva – vrtec, osnovna šola, zdravstvene 

ambulante, lekarna, pošta, občinski prostori in trgovina dnevne oskrbe. V naselju Selnica ob 

Dravi imajo sedež številna društva (kulturna, športna, gasilsko in druga društva). Naselje 

Selnica ob Dravi je največje naselje v občini in ima tudi farno cerkev z župnijo, pokopališče, 

sedež lokalne televizije in kabelsko razdelilnega sistema, redno avtobusno povezavo z 

Mariborom in Rušami, avtobusno povezavo z ostalimi naselji v občini, ustrezne osebne in 

servisne obrtne storitve. V naselju so prostori za kulturno dejavnost (kulturni dom je sicer že 

vrnjen denacionalizacijski upravičenki) in športno udejstvovanje (telovadnica osnovne šole in 

manjše zunanje športno igrišče ob osnovni šoli). Vse našteto predstavlja ključne elemente 

funkcioniranja lokalne samouprave ter zagotavlja bivanjske pogoje in potrebne storitve za 

občane. 

Naselja v nižinskem delu 

Fala je naselje v neposredni bližini Hidroelektrarne Fala, kjer so deloma blokovska 

stanovanja, v večini pa individualne hiše s pretežno zaposlenim aktivnim prebivalstvom. 

Ostali del naselja Fala predstavlja zaselek ob Dravi (Ranhof) nasproti graščine Fala. Za 

naselje je značilna mešana gospodarsko – kmetijska in stanovanjska gradnja. V naselju je 

hidroelektrarna, ki je v svojem starem delu preurejena v elektrotehnični muzej. Leta 2008 je 

bil muzej razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Naselje je brez trgovine in brez 

drugih centralnih funkcij.  

Črešnjevec ob Dravi je naselje, ki se razprostira na ravninskem območju med cesto Maribor 

– Dravograd in gozdom Dobrava. Naselje je deloma razpršena individualna gradnja, deloma 

pa strnjena vas. Naselje nima nobene centralne funkcije. 

Naselje Spodnja Selnica (Bistrica) je strnjeno naselje ob cesti Maribor – Dravograd. Naselje 

ima trgovino z osnovno preskrbo, tu je sedež kmetijske zadruge, drugih centralnih funkcij pa 

naselje nima. 

Naselje Spodnji Slemen je območje, katerega del poteka v nižini kot strnjeno naselje, v 

drugem delu pa gre za hribovit predel z razpršeno gradnjo. V nižinskem predelu je to majhno 

naselje s strnjeno poselitvijo. V naselju so gasilski dom ter igrišča za tenis. V naselju je v 

smeri proti Mariboru (2 km) dvorec Viltuš; ob cesti v parku stoji stavba, ki jo je dal pozidati 

Vid Herbenstein leta 1625, sedanjo podobo pa je dobil v letih 1885 – 1905. Posebno 

dragocen je baročni grajski park v krajinskem slogu. Park in grad sta zavarovana kot 

spomenik državnega pomena. Celotno posestvo je bilo v procesu denacionalizacij; proti 

plačilu odškodnine je prešlo v last Ministrstva za kulturo. 
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Hribovska naselja 

Naselja oziroma zaselki v hribovitem predelu občine so Vurmat, Veliki Boč, Spodnji Boč, 

Janževa gora, Zgornji Boč, Zgornji Slemen in Spodnji Slemen (hriboviti predel območja). Ta 

naselja niso strnjena, ležijo na južnem pobočju Kozjaka in so povezana z dolino s številnimi 

javnimi potmi, ki so v večini slabo vzdrževane ceste. Na tem območju stoji objekt bivše 

podružnične šole na Slemenu, ki trenutno služi za zbore in srečanja krajanov, taborniška 

srečanja, sestanke vaškega odbora ipd. 

Naselja ob državni meji 

Naselja, ki ležijo tik ob državni meji so: 

Gradišče na Kozjaku je območje, ki leži ob slovensko-avstrijski meji. Je pretežno hribovsko 

naselje. Obsega precej strm proti zahodu nagnjen predel Kozjaka. Na zahodu in jugu sega 

do Kaple in na vzhodu do Vurmata. Leta 1921 so v privatni hiši odprli šolo, ki je leta 1923 

postala samostojna. Leta 1936 je bila na pobudo Družbe Cirila in Metoda zgrajena šola, ki pa 

je med vojno pogorela. Po vojni so jo obnovili, danes je to podružnična šola Osnovne šole 

Selnica ob Dravi. Na območju se nahaja bivši maloobmejni prehod in dom krajanov. 

Sveti Duh na Ostrem Vrhu je naselje, ki ima precej centralnih funkcij. Naselje je prostorsko 

strnjeno ob farni cerkvi Sv. Duha, ki je še danes znana romarska cerkev (uradno razglašena 

1768, papež Klemen XIII) dveh narodov – Slovencev in Avstrijcev. V naselju je podružnična 

osnovna šola, kjer se izvaja pouk, kulturno prireditveni dom Lackovega odreda, bivši 

meddržavni mejni prehod, župnijska cerkev, trgovina z osnovno preskrbo in pošta. Bivša 

stražarnica (v lasti Ministrstva za obrambo) je preurejena v gostinsko nastanitveni objekt in je 

trenutno brez oskrbnika. V bližini strnjenega dela naselja je zgrajena manjša smučarska 

vlečnica, ki pa ne obratuje, tudi zaradi neustreznih snežnih pogojev.  

Veliki Boč je zaselek, ki se razprostira tik ob državni meji med naseljem Sv. Duh in Gajem. 

Znotraj tega zaselka je Center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Škorpijon, ki zagotavlja 

šolo v naravi za številne osnovne šole iz in izven regije. 

 

 

2.1.3 Strukturne danosti območja 

Kamnine in površja 
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Kozjak leži na stiku Južnih apniških in Vzhodnih (Centralnih) Alp, zato sta kamninska in 

tektonska zgradba pestri, kar se kaže tudi v razgibanosti površja. Kozjak je del Vzhodnih Alp, 

kjer prevladujejo metamorfne kamnine. Spodnje metamorfne sklade sestavljajo gnajs, eklogit, 

amfibolit in blestnik, zgornje pa filit. Jedro Pohorja sestavlja tonalitni lakolit, ki je iz vseh strani 

obkrožen z metamorfnimi kamninami, te pa s sedimentnimi. Kamnine na vzhodnem Kozjaku 

so bolj preobražene kot v zahodnem delu Pohorja ter na Košenjaku. Najstarejše usedline so 

triasni peščenjaki, konglomerati, dolomiti in apnenci (Pokrajine in ljudje, 1998, str. 144). 

Značilnost površja pokrajine je hribovit relief. Velike višinske razlike med slemeni in dolinami 

so v preteklosti oteževale prehodnost pokrajine, prečen prehod prek slemen je omogočal le 

nižji prelaz Radelj (674 m). 

Več kot polovica površja Kozjaka leži na nadmorskih višinah med 800 in 1400 metri. Najnižje 

nadmorske višine pa so na vzhodu Dravske doline, pred Mariborom, na Radeljskem in 

Mučkem polju ter v Spodnji Mežiški in Mislinjski dolini (od 200 – 399 metrov). 

Svojevrsten relief je prepoznan po blago zaobljenih slemenih, planotastih vrhovih hribov in 

strmih pobočjih prosti jugu.  

Slika 3: Reliefni prikaz Kozjaka narekuje omejeno rabo tal zaradi ekstremnosti naklonov 

(Skrbinjek, V., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Iz reliefne karte (Slika 3) je razvidno, da je široki antiklinalni hrbet Kozjaka precej razrezan v 

smeri sever – jug. Največje severno krilo (Kapunar, Brezni Vrh) se dokaj strmo spušča 

onstran meje v dolino Čakave (Saggau) in Solbe (Sulmtal). Še bolj strmo se spušča južno 

krilo proti ruško-selniškemu podolju ter skupno z Rdečim Bregom in Janževim vrhom proti 

lovrenško-ribniškemu podolju. Po strmejšem padcu naklona se Kozjak najbolj razlikuje od 
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Pohorja. Na strmih pobočjih so pogosti zemeljski plazovi in usadi, ki ogrožajo gozdne in 

vinogradniške površine.  

Na splošno pokrajinsko in dolinsko usmeritev ima odločilen vpliv usmerjenost tektonskih 

plošč. Na območju Slovenije se stikajo in prepletajo alpska, dinarska in peripanonska 

tektonska smer. Meja med Alpidi in Dinaridi poteka po periadriatskem šivu od Ziljske doline 

preko Karavank, do Dravograda in naprej po južnem obronku Pohorja do Vitanja. Strojno ima 

alpsko tektonsko smer, Kozjak in Pohorje pa že imata rahlo dinarsko smer. (Vovk Korže A., 

2008, str. 4 - 6). 

Geološka zgradba 

Ob potoku Čermenica na površju najdemo gnajs, amfibolit in pegmatit. Ob cesti, ki vodi iz 

doline Čermenice proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu so gnajs s prehodi v blestnik, filit, amfibolit 

in amfibolni skrilavec, vse te kamnine pa so prepletene s pegmatitnimi žilami, v katerih 

najdemo posamezne kristale turmalina, med katerimi je najpogostejši šorlit. V bližini Sv. 

Duha na Ostrem Vrhu se nahajajo apneni filiti in epimarmor. Na vrhu se raznolikost kamnin 

zaključi z triasnim dolomitom, ki je možno tektonsko pretrd. Na njem stoji cerkev Sv. Duha. 

Ko se cesta spusti z Sv. Duha na Ostrem Vrhu v dolino ob Bresterniškem potoku, se na Zg. 

Slemenu nahaja serija sedimentnih klasičnih kamnin miocenskih starosti. To so konglomerat, 

peščenjak in meljevec. Na območju Kozjaka so nahajališča amfibolitov, ki so ugodna 

surovina za izdelavo mineralne volne, najdemo pa tudi pojave pirita v amfibolitu. 

Slika 4: Geološka karta občine Selnica ob Dravi. (Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, lista 

Slovenj Gradec, Maribor in Leibnetz, 1987) 
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Ob Dravi poteka ozek del kvartarnih aluvialnih nanosov proda, peska in gline, ki se prvič 

razširi v okolici Radelj ob Dravi, drugič pa v okolici Selnice ob Dravi. 

Kamnine na Kozjaku so bolj preobražene kot na Košenjaku in Strojni. Spodnje metamorfne 

sklade sestavljajo gnajs, eklogit, amfibolit in blestnik, zgornje pa filit. 

Podnebje 

Kozjak in dolina Drave s severnimi obronki Pohorja imajo zmerno celinsko podnebje 

osrednje Slovenije. Za ta tip podnebja je značilno, da se povprečne januarske temperature 

gibljejo med -1 °C in -5 °C, povprečne julijske pa med 10 °C in 20 °C. Povprečna aprilska 

temperatura je nižja od oktobrske. Prevladuje celinski padavinski režim, tako da pade 70 % 

padavin v juniju in juliju. Povprečna letna količina padavin je od 1000 do 1300 mm in se proti 

vzhodu zmanjšuje (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110). Na osojnih, hladnih legah 

prevladuje sveža, vlažna klima z visoko relativno zračno vlago. V spodnjem, dolinskem delu 

vplivajo na vremenska dogajanja predvsem vplivi panonskega podnebja, ki povzročajo 

nekoliko bolj sušno vreme kot podnebje v zaledju. To pa je pogojevalo tudi višjo mejo 

agrarne poselitve in daljše trajanje vegetacijske dobe. 

Občina Selnica ob Dravi nima meteorološke merilne postaje. Najbližji sta Radlje ob Dravi in 

Maribor. Merilna postaja za padavine je na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu in v Rušah 

(Klimatografija Slovenije: količina padavin, 1995 ter Klimatografija Slovenije: temperature 

zraka, 1995). 

Slika 5: Padavinska karta Kozjaka. (Vir: Povprečne letne temperature zraka v obdobju 1961-

1990, http://eionet -si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/splosno/vreme/16.jpg) 
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Slika 6: Povprečne letne temperature zraka v obdobju 1961 in 1990. (Vir: Povprečne letne 

temperature zraka v obdobju 1961-1990, pridobljeno 15. 5. 2006 na http://eionet-

si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/splosno/vreme/16.jpg) 

 

Padavine 

Tretjina padavin pade v poletnih mesecih, drugi višek pa je novembra. Za kulturne rastline je 

pomembna intenzivnost in učinkovitost padavin. Pri tem je pomembno razmerje med 

evaporacijo in količino padavin. Več škode kot koristi povzročajo ujme, plohe in toče, ki so 

najpogostejše v zahodnem delu. Proti vzhodu intenzivnost padavin pojenja. Najugodnejše 

razmerje med količino padavin in evaporacijo je na vzhodu, kjer je ta razlika okoli 250 mm, 

kar pomeni, da pade 250 mm padavin več, kot jih izhlapi. Na zahodu Kozjaka je to razmerje 

od 650 do 700 mm. 

Prsti in rastje 

Na južnem ravninskem delu občine so se razvili rankerji, rjave, kisle rjave in izprane prsti na 

nekarbonatnem produ in pesku. Tla so različno globoka, odvisno od starosti. Prsti imajo 

dobre fizikalne in kemične lastnosti, kar nudi ugodne pogoje za kmetijstvo. Ob vznožju 

Kozjaka so potoki nasipavali finejši material, zato so tam nastale vlažnejše ilovnate prsti, 

primerne za travnike. Na Ruško – Selniškem polju so pogosti nasadi hrušk in jablan, ki zaradi 

ugodnih klimatskih in pedoloških pogojev zelo dobro uspevajo (Drava nekoč in danes, 2000).  

Najpogostejše drevesne vrste na Kozjaku so smrekovi gozdovi, borov gozd na revnejših, 

plitvih prsteh v združbi z borovničevjem, bukev v združbi z javorom in belkasto bekico, 

smreka z belkasto bekico, združba smreke in jerebike, jelka z okroglolistno lakoto in mahom 
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ter hrast. Kot podrast na Kozjaku prevladuje arnika. Gozd in kmetijske površine se 

prepletajo, vendar gozd prevladuje. V ravninskem delu je gozda manj, a je zaradi svojih 

nalog v prostoru enako pomemben kot v hribovitem Kozjaku. Gozdovi imajo zelo pomembno 

varovalno funkcijo, ekološko funkcijo, lesno-proizvodno funkcijo ter dajejo pogoje za 

rastlinsko in živalsko raznovrstnost. 

Zaradi velikega deleža gozda (65%) je gozdarstvo poleg živinoreje postalo ključna dejavnost, 

s katero se ukvarjajo prebivalci območja. Značilnost naravnega gozda je biotska raznolikost. 

V njem najdemo veliko rastlinskih in živalskih vrst, številčnost posamezne vrste pa je nizka. 

Gospodarjenje z gozdovi je sonaravno, v skladu z naravnimi zmožnostmi. Skrbi se za 

ohranjanje in večanje rastlinskih vrst, ohranjajo gozdne jase ter posamezna suha in votla 

drevesa (za gnezdenje ptic) ter ohranjaje plodovnosti vrste. Pestrost in številčnost živalskih 

vrst je odvisna od njihovega razmerja. Tiste živalske vrste, ki se v naravi preveč namnožijo, 

lovci lovijo. Le pri srnjadi, jelenjadi, gamsu, divjem prašiču in lisici lovci z odstrelom delno 

vplivajo na številčnost vrste. Prav zaradi spreminjanja narave so mnoge živalske vrste že 

izginile, veliko pa je ogroženih. V gozdu se ob tihi hoji opazijo srnjad, lisica, zajec, jazbec, 

kuna belica in zlatica, dihur, hermelin, podlasica, jež, polh, gams ter kakšnih 50 vrst ptic in 

številne žuželke. 

Na Kozjaku ima gozd zelo pomembno varovalno funkcijo, predvsem na strmih južnih 

ekspozicijah v prehodnem delu iz hribovja v Dravsko dolino. Največja nevarnost plazov in 

usadov je ravno v delu, kjer se Dravska dolina najbolj zoža. V tem delu so gozdovi najboljša 

naravna varovalna mreža, ki ščiti pred erozijo. 

Slika 7: Karta varovalnih gozdov Slovenije. (Vir: http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-

slovenije/o-gozdovih-slovenije/varovalni-gozdovi/index.html) 
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2.1.4 Stanje infrastrukture 

Promet 

Skozi Občino Selnica ob Dravi potekajo naslednje državne ceste: 

• glavna cesta I. reda (G 1-štev.1) mejni prehod Vič – Dravograd – Maribor – Hajdina; ob 

glavni cesti so naselja Spodnji Slemen, Viltuš, Spodnja Selnica, Selnica ob Dravi in Fala, 

ki so vsa, razen naselja Selnica ob Dravi, redko poseljena s stanovanjskimi hišami na 

obeh straneh ceste. S skupnimi prizadevanji občine in države so se delno izgradili 

pločniki skozi naselje Selnica ob Dravi. Za levo zavijanje je urejen pas v križišču s cesto v 

Ruše, odcep k črpalki Petrola v Selnici in odcep k elektrarni Fala. Na večjem delu ceste 

so zaradi varnosti omejitve hitrosti skozi naselja in zaselke (Spodnji Slemen, Viltuš, Sp. 

Selnica, Selnica ob Dravi, Fala). 

• regionalna cesta II. reda štev. 435 Maribor (Koroški most) – Ruše – Selnica; ta cesta 

povezuje Selnico z naseljem Ruše in predstavlja pomembno cestno povezavo za prevoz 

naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi, ki se prevažajo s cisternami med Mariborom in 

Koroško. Cesta je močneje obremenjena z lokalnim tovornim prometom (prevoz gramoza 

in prevoz lesa). 

• regionalna cesta III. reda štev. 707 Sp. Selnica – Sv. Duh na Ostrem Vrhu (mejni 

prehod). Cesta predstavlja najpomembnejšo povezavo hribovskega območja z dolino, je 

močno obremenjena z osebnimi vozili in prevozom lesa v dolino.  

• regionalna cesta III. reda štev 706 Hajdičev mlin – Gradišče je cesta, ki povezuje naselje 

Gradišče na Kozjaku in Kaplo z dolino, deloma teče trasa ceste po območju Občine 

Selnica ob Dravi, deloma pa po območju Občine Podvelka. 

Vse te ceste so v upravljanju Direkcije RS za ceste, vzdržuje pa jih Cestno podjetje Maribor. 

Vse tri ceste so asfaltirane, prvi dve sta dokaj dobro vzdrževani, cesta Sp. Selnica – Sv. Duh 

pa je potrebna večjega popravila asfaltne prevleke, predvsem pa je potrebno sanirati brežino 

vodotoka Bistrice, ki na več mestih spodjeda cesto in so na njej tudi večji usedi. 
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Preglednica 1: Republiške ceste (glavne in regionalne ceste). 

Zap. 
štev. 

Štev. ceste Značaj ceste Potek ceste Dolžina ceste v 
občini 

1. G1 – št. 1 Glavna  Hajdina – Maribor – Dravograd 
(mejni prehod Vič) 

…cca 12,0 km 

2. II. - štev. 435 Regionalna 2. 
reda 

Maribor (Koroški most) – Ruše 
– Selnica 

…cca 850 m 

3. III. - štev. 707 Regionalna 3. 
reda 

Spodnja Selnica – Sv. Duh na 
Ostrem Vrhu 

…cca 12,0 km 

4. III. - štev. 706 Regionalna 3. 
reda 

Hajdičev mlin – Gradišče na 
Kozjaku 

…cca 2,2, km 

   SKUPAJ cca 27,05 km 

 

Število vozil v prometu iz leta v leto narašča. Tako je v občini prišlo do 4,2 % povečanja v 

zadnjem letu in narašča sorazmerno s slovenskim povprečjem (Graf 1). 

Graf 1: Število vozil v prometu. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 

Elektroenergetsko omrežje 

V občini se nahaja prva zgrajena hidroelektrarna na Dravi, Hidroelektrarna Fala. Zgrajena je 

bila leta 1918. Zaščitena je kot tehnična dediščina, možen je tudi ogled za najavljene 

skupine. V izgradnji je ČHE Kozjak z zajezitvenim jezerom na Kozjaku. Zaradi verige 

elektrarn na Dravi, po Dravski dolini poteka več daljnovodov. Vsi visokonapetostni daljnovodi 
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potekajo po trasi južno od naselij in glavne ceste Dravograd – Maribor, po neposeljenem 

kmetijskem območju. Južno od naselja Črešnjevec je razcep daljnovodov. Od daljnovoda 

Pekre-Fala se odcepi daljnovod Vuhred-Pekre in zavije čez Dravo do Rute ter naprej proti 

Vuhredu (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja ..., 2004). 

Na območju Kozjaka se v občini pridobiva energija še v treh malih hidroelektrarnah: HE 

Šturm, HE Gradišnik in HE Slemen.   

Na območju občine so zgrajeni še naslednji energetski objekti: 

• DV 2x110 kV Vuhred-Pekre, 

• DV 2x110 kV Fala-Pekre, 

• DV 2x110 kV odcep-Karbid (Ruše), 

• DV 1x110 kV Ožbalt-Fala, 

• DV 2x110 kV Ožbalt-Pekre, 

• srednjenapetostno 20 kV omrežje, 

• razdelilna postaja Zg. Selnica, 

• transformatorske postaje (20/0,4 kV), 

• nizkonapetostno omrežje in   

• javna razsvetljava. 

Problem v občini je javna razsvetljava, ki je večji del urejena v strnjenih naseljih na 

Selniškem polju in ob glavni prometnici, drugod je ni. Meseca septembra 2007 je stopila v 

veljavo Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07 in 

109/07), ki v 5. členu natančno določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin, 

torej površin, ki jih upravljajo občine. Priključitev obstoječih svetilk z določili navedene uredbe 

mora biti v celoti zaključeno do leta 2016. Zato je občina že v novembru 2008 naročila 

Izdelavo strategije razvoja infrastrukture razsvetljave za Občino Selnica ob Dravi pri podjetju 

Adesco, d. o. o. Pristopila pa je tudi k izdelavi »Lokalnega energetskega koncepta občine«. 

Oskrba z vodo 

Občina Selnica ob Dravi se 100 % oskrbuje iz lastnih vodnih virov. Načrpana voda je dobre 

kvalitete. Glavno črpališče vode je vodnjak GV-1 na Selniški dobravi. Vodnjak je na meji 

izkoriščenosti, zato je v njegovi bližini predvidena izgradnja novega vodnjaka GV-2. V Zgornji 

Selnici je prečrpališče in vodohran, prav tako je vodohran v Črešnjevcu. Vodovodno omrežje 

vodi iz glavnega črpališča do glavne ceste, kjer en vod vodi do Črešnjevca, Janževe gore in 

Fale, drugi pa do Selnice ob Dravi in naprej ob glavni cesti do Sp. Selnice in Sp. Slemena. 

Na območju Kozjaka so štiri črpališča oziroma zajetja.  
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Pretežni del Fale se oskrbuje iz Selniškega vodovodnega sistema, ostali del pa iz internega 

vodovodnega omrežja, ki se gravitacijsko napaja preko vodohrana iz višje ležečih vodnih 

virov. Selnica ob Dravi in Sp. Slemen se oskrbujeta iz selniškega vodovoda, prav tako 

Črešnjevec in Janževa gora, ki imata za pokrivanje konic poseben vodohran. Sv. Duh na 

Ostrem Vrhu se oskrbuje iz lastnega vodovodnega sistema iz nižje ležečega vodnega vira, ki 

tlačno napaja vodohran in hkrati oskrbuje tudi nižje ležeča območja. Vodovodna oskrba 

posameznih manjših gručastih zaselkov poteka individualno iz lastnih zajetij, ki so 

evidentirana. Manjši izviri pitne vode na Kozjaku služijo za številne manjše individualne 

oskrbe. Varnost le-teh je odvisna od neoporečnosti pitne vode. Vodovodno omrežje je 

marsikje v občini dotrajano in je potrebno sanacije. 

Slika 8: Vodovodno omrežje na območju Selniškega polja in varovalni pasovi podtalnice z 

legendo. (Vir: Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja ..., 2004) 
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Trenutno je v izgradnji vodovod od Selnice ob Dravi do Viltuša (Selnica – Jelovec). Prav tako 

rešujemo problematiko vodovoda na področju Gradišča na Kozjaku (objekt podružnična šola 

Gradišče na Kozjaku) in Velikega Boča (objekt Center šolskih in obšolskih dejavnosti Dom 

Škorpijon). Problem vzdrževanja je majhnost vodovodnega omrežja, oddaljenost in 

oporečnost vode. 

Kanalizacijsko omrežje in komunala  

Kanalizacijsko omrežje v občini je slabo. Občina nima rešenega sistema odvajanja in 

čiščenja odpadnih vod. Na obstoječi sistem kanalizacije je priključenih cca 850 prebivalcev. 

Ostali objekti imajo zgrajene individualne pretočne greznice. Odtoki iz greznic so speljani v 

bližnje odvodne jarke ter v podtalje. Odpadne vode iz greznic ne ustrezajo zakonskim 

kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje. Na centralno čistilno 

napravo kapacitete 2000 PE, ki obratuje cca 25 let, so priključeni vsi uporabniki 

kanalizacijskega omrežja. Kanalizacija je namenjena odvajanju komunalnih odpadnih vod, 

vendar se nanjo priključujejo tudi drenažne in druge padavinske vode, ki ne sodijo v 

kanalizacijo.  

Na čistilno napravo je preko obstoječe kanalizacije (5,0 km) priključenih cca 20 % 

prebivalcev naselij (Fala, Zg. Boč, Črešnjevec ob Dravi, Zg. in Sp. Selnica, Selnica ob Dravi 

in Sp. Slemen), ki se nahajajo v obravnavanih aglomeracijah. Ostala naselja v občini nimajo 

kanalizacije. V planu je izgradnja celotnega kanalizacijskega omrežja na Selniškem polju ter 

izgradnja dveh čistilnih naprav (5200 PE in 300 PE). V ostalih naseljih, predvsem na 

Kozjaku, imajo objekti zgrajene pretočne greznice. Razumljivo je, da je izgradnja 

kanalizacijske infrastrukture na območju razpršene gradnje nesmiselna in neracionalna. 

Vendar je problem možno rešiti tudi z postavitvijo malih rastlinskih čistilnih naprav, na primer 

za naselje Sv. Duh na Ostrem Vrhu. Čistilna naprava je bistvenega pomena pri razvoju 

občine in novih obremenitvah okolja.  

Odpadki se zbirajo ločeno, potrebno bi bilo urediti le lokacije za namestitev kesonov za 

zbiranje večjih kosovnih odpadkov ter izobrazit in podučiti ljudi o pomenu ločenega zbiranja 

odpadkov. 

Graf 2 nam prikazuje količino odpadkov zbranih z javnim odvozom. Razvidno je, da občina 

nima velike količine in odstopa daleč od slovenskega povprečja. 
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Graf 2: Količina odpadkov zbranih z javnim odvozom (v tonah). (Vir: Statistični urad 

Republike Slovenije, popr. Snaga d. o. o.) 
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Telekomunikacije 

Omrežje KRS Selnica – Ruše se razprostira na območju Občin Selnica ob Dravi, Ruše in 

delu Maribora. Kabelsko omrežje je zgrajeno s kabli z bakrenimi vodniki različnih kapacitet, 

delno v zemeljski in delno v zračni izvedbi. Starost kablov in zračnih linij je tudi več kot 30 let. 

Drogovi na zračnih linijah so večinoma dotrajani in potrebni obnove. Z optičnim kablom je 

sistem povezan na glavno sprejemno postajo na Mestnem vrhu. Od tam dobi KRS Selnica 

signal po optičnem kablu po levem bregu Drave. Sekundarno omrežje je pretežno v 

nadzemni izvedbi, prav tako hišni in blokovski priključki. V prihodnosti se načrtuje 

nadomestitev koaksialnih kablov z optičnimi kabli, razvoj digitalne televizije in razvijanje 

telefonije v kabelskem sistemu. Na hribovskem predelu Občine Selnice ob Dravi je 

neizvedljivo in neracionalno širitev kabelskega sistema. Iz tega vidika je Občina Selnica ob 

Dravi v letu 2008 izvedla prijavo na Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo za gradnjo 

odprtega širokopasovnega omrežja. 

Leta 1993 je bil ustanovljen lokalni televizijski program Moj TV, ki se nahaja v zasebni lasti. 

Slabost tega lokalnega televizijskega program je, da je gledan le v nižinskem delu občine, 

medtem ko ga v hribovitem predelu ni možno spremljati. V občini deluje Kabelsko razdelilni 



 21

sistem Selnica – Ruše, v okviru kabelsko razdelilnega sistema Maribor. Vendar pa imajo 

možnost priključitev na kabelsko le prebivalci centra Selnica ob Dravi in naselja ob glavni 

cesti G1-1 Maribor – Dravograd, od Spodnjega Slemena do Zgornjega Boča. Ostali 

prebivalci Občine Selnica ob Dravi nimajo možnosti priključitve na kabelski sistem. 

Preko občine poteka primarno telekomunikacijsko omrežje – krajevno in medkrajevno, v 

prosto zračni in kabelski izvedbi. Omrežje je vezano na dve lokalni telefonski centrali. 

Primarno omrežje v naseljih ob državni cesti je pretežno zemeljsko, hišni priključki so 

pretežno nadzemni. Telefonska centrala LC Selnica je vezana z Mariborom preko daljnovoda 

z optičnim kablom. Od LC Selnica se je zgradil nov optični kabel v skupni trasi s kabelskim 

vodom do Bresternice. Telekom ima v nadaljnjem planu le širitev na nove priključke, 

telefonske centrale imajo še proste kapacitete. 

Plinovodno omrežje in ogrevanje 

Plinovodnega omrežja v občini ni. Z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, občini 

Ruše in Mestni občini Maribor (MUV, št. 35/2007) je predvidena izgradnja plinovoda s tlakom 

do 16 bar ob regionalni cesti RII-435 (Selnica – Ruše) in v južnem delu naselja Selnica ob 

Dravi v skupni dolžini cca 2.500 m. Plinovod bo potekal na zahodni strani regionalne ceste 

ter prečkal reko Dravo z obešanjem na gornji strani mostu. 

 

 

2.2 Gospodarski položaj območja LAS 
2.2.1 Opis glavnih gospodarskih dejavnosti in stanje na področju gospodarstva 

Obrt in malo gospodarstvo 

Število podjetij je v zadnjih letih na območju ostalo enako in se trenutno ne povečuje, 

medtem ko je pozitivna stvar, kot nam prikazuje graf 5, večanje števila zaposlenih v teh 

podjetjih. 
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Graf 3: Število gospodarskih družb po klasifikaciji v Občini Selnica ob Dravi. (Vir: Statistični 

urad Republike Slovenije) 
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Graf 4: Število samostojnih podjetnikov po klasifikaciji v občini Selnica ob Dravi. (Vir: 

Statistični urad Republike Slovenije) 
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Na območju Občine Selnica ob Dravi je delo opravljalo 559 oseb, ki imajo stalno prebivališče 

v Občini Selnica ob Dravi od tega 64,58 odstotkov moških in 35,42 odstotkov žensk. Delo 

doma je opravljalo 129, izven doma pa 430 oseb. Izven Občine Selnica ob Dravi je delo 

opravljalo 1173 oseb s stalnim prebivališčem v občini, od tega 53,88 odstotkov moških in 

46,12 odstotkov žensk. Tako je bilo na območju Občine Selnica ob Dravi 1782 delovnih 

aktivnih prebivalcev (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva, 

gospodinjstev in stanovanj 2002). 

Na delo se je z avtom vozilo 1207 oseb, kot sopotnik pa le 92 oseb. Z avtobusom se je 

prevažalo 147 oseb, ostali so hodili peš ali z motornim kolesom (Vir: Statistični urad 

Republike Slovenije, popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). 

Graf 5: Število oseb, ki dela v podjetjih. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 
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Preglednica 2: Stanje obrti v Občini Selnica ob Dravi. (Vir: Statistični urad Republike 

Slovenije) 

*Druge dejavnosti: cvetličarji in vrtnarji, čistilci objektov, elektroniki, pogrebna dejavnost, steklarji, vzdrževalci 

tekstilij, fotografi, predelovalci kož, živilci, prostovoljni člani. 

Gibanje obrtnih obratov se skozi daljše obdobje prikazanih let bistveno ne spreminja. Glavni 

razlogi prenehanja opravljanja dejavnosti so v glavnem zaradi upokojitev ali pa nelikvidnosti, 

v nekaterih primerih tudi zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu ali pa preselitev domovanja 

in dejavnosti v drugo občino.   

V Občini Selnica ob Dravi imajo največji delež med obrtnimi dejavnostmi gradbinci (20,80 %), 

sledijo promet (12,80 %) in druge dejavnosti (12,00 %). Delež zaposlenih v lesni stroki in 

elektro stroki je po 9,60 %, inštalaterjev – energetikov in kovinarjev je 7,20 %, sledijo 

avtoservisne remontne dejavnosti, kovinarji in tekstilci. Najmanjša deleža imajo zaposleni v 

domači in umetni obrti ter v grafično papirni dejavnosti (Preglednica 2). 

 

 

       

       na dan 31.12. 

SKUPINE DEJAVNOSTI  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 INDEKS 

GRADBINCI 18 21 21 21 23 24 26 20,80% 

PROMET 26 24 21 19 17 16 16 12,80% 

DRUGE DEJAVNOSTI* 17 21 18 21 19 19 15 12,00% 

ELEKTRO STROKE 12 12 12 11 12 12 12 9,60% 

LESNE STROKE 11 11 11 10 10 10 12 9,60% 

INŠTALATERJI - ENERGETIKI 7 7 8 8 9 10 9 7,20% 

KOVINARJI 15 15 12 11 9 7 9 7,20% 

AVTOSERVISNO REMONTNE DEJ. 7 7 7 8 9 9 8 6,40% 

FRIZERJI IN KOZMETIKI 7 6 6 5 4 4 5 4,00% 

TEKSTILCI 5 5 5 5 6 5 4 3,20% 

GOSTINSTVO IN TURIZEM 7 7 6 6 5 4 4 3,20% 

PLASTIKI 1 1 1 2 3 3 3 2,40% 

GRAFIČNO PAPIRNE DEJAVNOSTI 3 2 2 2 1 1 1 0,80% 

DOMAČA IN UMETNA OBRT 1 1 1 1 1 1 1 0,80% 

SKUPAJ: 137 140 131 130 128 125 125 100,00% 
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Turizem 

Preglednica 3: Prenočitvene zmogljivosti. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 

 2003 2004 2005 2006 2007 

SLOVENIJA 80724 78654 78960 80737 82515 

Selnica ob Dravi 10 10 10 10 10 

 

Turizem na podeželju je alternativna strategija za ekonomsko in socialno regeneracijo na 

podeželskem območju. Razvoj gre lahko v različnih smereh: nastanitvena kmetija, izletniška 

kmetija, vinotočm ipd. Kmetje se marsikje težko odločijo za dejavnost turistične kmetije, saj 

so investicijski stroški za zagon turistične kmetije zelo visoki, dobiček je negotov, primanjkuje 

znanj in povpraševanje je malo. Do sedaj se je v občini uveljavil le turizem na kmetijah. 

Razvil se je turizem na izletniških kmetijah ob pohodniških poteh, kjer mimoidočim ponujajo 

domačo hrano in pijačo. Takšna dopolnilna dejavnost na kmetijah je mogoča le ob koncih 

tedna. Nekaj je kmetij, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost in imajo večje prostore za 

zaključene družbe. Te kmetije slovijo po dobri hrani in postrežbi, vendar so zelo slabo širše 

poznane. Svojo ponudbo bi morali razširiti, vsekakor pa veliko postoriti na promociji, tako v 

Mariboru in Podravski regiji kot tudi v sosednji Avstriji. Iz Avstrije je veliko enodnevnih gostov 

na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu zaradi romarske cerkve, vendar razen gostilne in kmečkega 

turizma ni druge turistične ponudbe. Ponudbo na turističnih kmetijah bi se dalo razširiti, kot je 

na primer jahanje konjev, gostilna s tipično slovensko kulinariko na malo višjem nivoju, 

gobarjenje, izposoja gorskih koles, postavili bi lahko razgledni stolp ... Zaradi lepo urejene 

cerkve in čudovite okolice je kraj idealen za poroke. Tudi ekološke kmetije bi morale izkoristiti 

svojo dejavnost in poleg ekološko pridelane hrane ponuditi še prenočišča, s tem bi si 

povečali prodajo domačih pridelkov in prišli bi do dodatnega zaslužka. Na Sv. Duhu na 

Ostrem Vrhu je smučišče z vlečnico, ki ne obratuje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za 

vzdrževanje ter toplih zim brez snega. V občini je gostišče, ki nudi 6 sob za nočitve in Center 

šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Škorpijon, ki prav tako nudi sobe za nočitve. Tako je bilo 

leta 2007 ustvarjenih 786 nočitev. 
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Graf 6: Število prenočitev nočitev v Občini Selnica ob Dravi glede na Slovenijo. (Vir: 

Statistični urad Republike Slovenije) 

 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

Območje Občine Selnica ob Dravi je podeželski prostor, kjer je kmetijstvo ena izmed 

pomembnejših panog, kljub trendom današnje urbanizacije. Večinsko prevladujejo manjše 

kmetije, ki ne dajejo dovolj dohodka za obstoječa delovna mesta, prav tako je zastopano 

manjše število dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zelo malo obrtnih in storitvenih dejavnosti. 

Največ delovnih mest občani najdejo v Mariboru in Rušah. 

Preglednica 4: Družinske kmetije po KZU, ekonomskem obsegu in delovni sili. (Vir: Statistični 

urad Republike Slovenije) 
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Leta 1991 je delež aktivnega kmečkega prebivalstva v občini znašal 2,8 %. V letu 2002 se je 

delež znižal na 2,3 %. Največ aktivnega kmečkega prebivalstva je na Gradišču na Kozjaku 

(6,7 %), za nekaj naselij podatki niso dosegljivi. Po popisu 2002 je bilo v občini 217 

družinskih kmetij in 1.045,89 ha kmetijskih zemljišč. Največ je travnikov in pašnikov (78 %), 

njiv in vrtov je 18 %, ostalo so sadovnjaki in vinogradi. Na 206-tih kmetijah gojijo 1196 glav 

velike živine, predvsem govedo. Značilne so srednje velike kmetije; velike 2 do 10 ha. Malih 

kmetij je 32 % (velikost do 2 ha), velikih kmetij, ki imajo več kot 10 ha površine, je 12 %. Velik 

problem na kmetijah predstavljajo gospodarji kmetij. Ti so večinoma ostareli (nad 55 let) in z 

nizko izobrazbo (končano osnovno šolo) (Statistični urad, 2008). Vprašanje je, ali imajo 

zagotovljeno nasledstvo, da te kmetije v prihodnje ne bodo propadle. 

Iz spodnjega grafa je razvidno da je občina v slovenskem povprečju družinskih kmetij po 

velikostnih razredih KZU in da prihaja le do minimalnih odstopanj od povprečja. 

Graf 7: Družinske kmetije po velikostnih razredih KZU. (Vir: Statistični urad Republike 

Slovenije) 
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Preglednica 5: Družinske kmetije po rabi. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 

nadaljevanje 

 

Po namembnosti kmetijskih zemljišč prevladujejo na območju travniki in pašniki, ki 

predstavljajo kar 79 % od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi in so pomembni za živinorejo. 

18 % površin predstavljajo njive in vrtovi, ostala zemljišča predstavljajo sadovnjaki in 

vinogradi. 

Samotne kmetije na Kozjaku so težje dostopne, zato je tu izrazitejša depopulacija. Ker je 

relief strm in gozdnat, dokaj neugoden za intenzivno kmetijstvo, je zelo pomemben dodatni 

dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter iz zaposlitve v neagrarnih dejavnostih v 

nižini. Usmerjenost kmetij je predvsem v izkoriščanje travnikov in pašnikov, zato prevladuje 

govedoreja (pridelava mesa in mleka). Velik delež dohodka na hribovskih kmetijah ima gozd. 

Zaradi strmega in razgibanega terena je pogosto omejena uporaba kmetijske mehanizacije, 

to vpliva na nižjo produktivnost in dražjo predelavo krme. Intenzivno kmetijstvo je omejeno 

na Selniško polje. Najpomembnejša panoga je sadjarstvo (jabolka in hruške), saj daje dobre 

in kvalitetne pridelke. Tudi poljedelstva je veliko. Gozd je zastopan v Dobravi, ima varovalno 

funkcijo in ga ne izkoriščajo za les.   

Iz grafa 8 je razvidno da na območju prevladujejo pašna živinoreja (37 %), kmetije z mešano 

živinorejo (36,4 %) in mešano rastlinska predelava (13,8 %), medtem ko je enopanožnih 

kmetij manj.  

 

 Vsa zemljišča v uporabi Vsa kmet. zemljišča v uporabi Njive in vrtovi Kmečki sadovnjaki 

 družinske 
kmetije 

površina 
ha 

družinske 
kmetije 

površina 
ha 

družinske 
kmetije 

površina 
ha 

družinske 
kmetije 

površina 
ha 

SLOVENIJA 86334 918908 86320 456214,8 80799 150178 61132 7813,16 

Selnica ob Dravi 217 3723,58 217 1045,89 195 188,26 182 24,24 

 

Intenzivni sadovnjaki Vinogradi Travniki in pašniki 
 

družinske 
kmetije 

površina 
ha 

družinske 
kmetije 

površina 
ha 

družinske 
kmetije 

površina 
ha 

SLOVENIJA 
4956 3607,99 35107 13786,35 74183 280829,3 

Selnica ob Dravi 11 9,38 12 3,4 203 820,61 
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Graf 8: Družinske kmetije po tipu kmetovanja. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 

Na družinskih kmetijah v občini je skupaj 217 gospodarjev. Prevladujejo predvsem 

gospodarji nad 55-im letom starosti, kar predstavlja 58,1 % vseh gospodarjev, medtem ko je 

mladih do 35 leta le 6 %. Gospodarji na družinskih kmetijah glede na starost so prikazani tudi 

na grafu 9 in primerjani s slovenskim povprečjem. 

Graf 9: Gospodarji na družinskih kmetijah po starosti. (Vir: Statistični urad Republike 

Slovenije) 
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Izobrazba je pomembna za razvoj kmetijstva in podeželja. Za izobraževanje je poskrbljeno v 

sosednjih občini; tako za formalno (Srednja biotehniška šola v Mariboru, Fakulteta za 

kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli) in neformalno (Kmetijsko gozdarska zbornica s 

Kmetijsko svetovalno službo, Zavod za gozdove) izobrazbo. 

Preglednica 6: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev. (Vir: Statistični urad 

Republike Slovenije) 

 

 skupaj 

brez izobrazbe, 
nepopolna 
osnovnošolska 
izobrazba 

osnovnošolska 
izobrazba 

poklicna 
izobrazba 

srednješolska 
izobrazba 

VŠ, VS, 
univerzitetna ali 
podiplomska 
izobrazba 

SLOVENIJA 86336 9717 40698 22448 10596 2781 

Selnica ob Dravi 217 37 96 55 23 6 

Kot je razvidno iz preglednice 6, ima kar 44 % gospodarjev samo osnovnošolsko izobrazbo, 

25 % ima poklicno izobrazbo, 17 % nima niti osnovnošolske izobrazbe, 11 % ima srednje 

šolsko izobrazbo, medtem ko ima le 3 % višjo oziroma visokošolsko izobrazbo.  

Iz grafa 10 vidimo, da ima kmetijsko izobrazbo le 10 % gospodarjev, večina, to je kar 85 % 

jih ima le praktične izkušnje. Takšno strukturo lahko pripišemo temu, da je večina 

gospodarjev starejših od 55 let. 

Graf 10: Družinske kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev. (Vir: Statistični urad 

Republike Slovenije) 
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Preglednica 7: Število kmetijskih gospodarstev v Občini Selnica ob Dravi, ki vlagajo zahtevke 

za neposredna plačila in kmetijsko okoljska plačila. (Vir: Kmetijska svetovalna služba) 

 

Naselje Št. vlog 2006 Št. vlog 2007 Št. vlog 2008 

Črešnjevec ob Dravi 7 8 8 

Fala 5 5 6 

Gradišče na Kozjaku 28 27 28 

Janževa gora 2 2 2 

Selnica ob Dravi 6 6 6 

Spodnja Selnica 2 2 2 

Spodnji Boč 12 11 10 

Spodnji Slemen 19 20 20 

Sv. Duh na Ostrem vrhu 13 15 15 

Veliki Boč 7 6 7 

Vurmat – del 6 5 5 

Zgornja Selnica 13 14 13 

Zgornji Boč 12 11 11 

Zgornji Slemen - del 8 8 8 

Skupaj 140 140 141 
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Preglednica 8: Število kmetij v Občini Selnica ob Dravi, ki so vključene v kmetijsko okoljske 

ukrepe. (Vir: Podjetniški portal Slovenije) 

 

Ukrep SKOP, KOP Število kmetij

EK - ekološko kmetovanje 3 

REJ - sonaravna živinoreja 45 

ETA - oskrba ekstenzivnega travinja 1 

S35 - košnja strmih travnikov nad 35% 31 

S50 - košnja strmih travnikov nad 50% 28 

IPS – integrirano sadjarstvo  5 

IPL – integrirano poljedelstvo 2 

 

Ekološke kmetije, ki so vključene v ukrep ekološkega kmetijstva po programu razvoja 

podeželja (PRP 2007-2013), so na območju občine samo tri, na Spodnjem Boču (Majster), 

Velikem Boču (Valher) in na Zgornjem Boču (Lampreht). Ostalo so večinoma manjše 

hribovske kmetije, ki uveljavljajo predvsem ukrepe sonaravne reje domačih živali (REJ) in 

košnje strmih travnikov (S35, S50). Največ jih je na Gradišču na Kozjaku, kar 17 kmetij, na 

drugem mestu po številu kmetij, ki uveljavljajo sonaravno kmetijstvo, je Sv. Duh na Ostrem 

Vrhu, 9 kmetij. Na ostalih območjih je v povprečju 5 kmetij (Ferlinc, 2008). Ena ekološka 

kmetija ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, 15 hribovskih kmetij, ki uveljavljajo 

sonaravno kmetijstvo, ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji (Podjetniški portal 

Slovenije, 2008). 

Gozdovi na območju LAS 

Podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja gozda v občini 

Gozdovi so v Občini Selnica ob Dravi po površini pomembna raba prostora in največji 

naravni sistem, saj obsegajo 68,35 % njene površine. Zaradi svojega obsega in prostorske 

razporeditve so gozdovi eden najpomembnejših tvorcev krajinske identitete. Stanje gozda 

zato vpliva na stanje celotnega prostora. Razprostranjenost gozda zaradi različnih naravnih 

razmer in kulturnega razvoja ni enakomerna. V ravninskem delu občine je območje kmetijske 
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in primestne krajine, kjer je delež gozda manjši. Na Kozjaku je prevladujoča gozdnata 

krajina, kjer se prepletajo gozdovi in kmetijska raba (deloma kot celki). 

Preglednica 9: Stanje gozdov v občini po kategorijah. (Vir: Zavod za gozdove Slovenije) 

 

 

 

 

 

 

Gozd predstavlja enega od pomembnih naravnih obnovljivih virov, s katerim lahko ob 

primernem izkoriščanju in tehnologiji zagotavljamo ustrezno preskrbo lesnopredelovalne 

industrije z lesnimi surovinami, hkrati pa tudi določeno stopnjo energetske oskrbe 

prebivalstva. Nekaj je zaraščajočih površin. Občasno se pojavljajo potrebe za poseganje v 

gozdni prostor zaradi zaokroževanja kmetijskih zemljišč. Na območju poselitve se pojavljajo 

potrebe za posege v gozd zaradi urbanizacije. 

Preglednica 10: Površina gozda po katastrskih občinah. (Vir: Zavod za gozdove Slovenije) 

 

Šifra k.o. Ime k.o. ha Gozd ha

0623 Zgornji Slemen 438,00 342,33 

0624 Veliki Boč 623,00 463,00 

0625 Gradišče 796,00 514,86 

0626 Zgornji Boč 1.236,00 1.020,32

0627 Spodnji Boč 608,00 454,88 

0628 Zgornja Selnica 175,00 50,75 

0629 Janževa gora 203,00 98,46 

0630 Gerečja vas 478,00 238,80 

0631 Spodnja Selnica 273,00 42,58 

0632 Spodnji Slemen 1.109,00 762,36 

2667 Spodnji Vurmat 504,00 413,32 

 ha % 

Večnamenski gozdovi 
4174,15 64,79 

Gozdovi s posebnim namenom, ukrepi dovoljeni 
0,00 0,0 

Gozdovi s posebnim namenom, ukrepi niso 
dovoljeni 9,76 0,15 

Varovalni gozdovi 
219,65 3,41 

Skupaj površina gozda 
4403,56 68,35 

Celotna površina občine 
6443,07 100,0 
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Gozdovi v občini so večinoma v lasti zasebnikov. Razprostranjeni so na okoli 2600 parcelah, 

ki so v lasti okoli 560 lastnikov (brez solastnikov). Povprečna gozdna posest v občini je 7 ha 

na 4-5 parcelah. Največji delež (70 %) lastnikov ima v lasti gozdne površine do 5 ha. Le 50 

posesti (lastnikov) presega površino gozda 20 ha. Ta skupina posestnikov ima v lasti 40 % 

zasebnih gozdnih površin.  

Preglednica 11: Stanje gozdov v občini po lastniških kategorijah. (Vir: Zavod za gozdove 

Slovenije) 

 

 

 

 

Najpomembnejše funkcije gozdnega prostora so lesnoproizvodna, biotopska, ter hidrološka. 

Ekološke funkcije na 1. stopnji poudarjenosti so predvsem v gozdovih k. o. Zgornji Boč na 

strmih naklonih nad Dravo. Lesnoproizvodna funkcija 1. stopnje poudarjenosti je izražena na 

večini gozdov v občini. 

Preglednica 12: Osnovni podatki o gozdnih fondih v občini Selnica. (Vir: Zavod za gozdove 

Slovenije) 

 Občina Selnica1 Slovenija2

  m3 m3/ha m3/ha 

Lesna zaloga 1.354.421 307,71 252 

Prirastek (letni) 41.656 9,46 6,56 

Možni posek (letni) 27.379 6,21 3,58 
 

1 Po načrtih gozdnogospodarskih enot GGE Selnica za obdobje 2003-2012,  
2 Ob upoštevanju v letu 2004 izdelanih načrtih GGE (Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2004). 

Iz preglednice, kjer so prikazani osnovni podatki o gozdnih fondih v občini, je razvidno, da je 

stanje gozdov glede lesne zaloge, prirastka in možnega poseka znatno ugodnejše kot znaša 

povprečje za državo. 

 

 

 ha % 

zasebni gozdovi 3939,75 89,47 

državni gozdovi 463,81 10,53 

Skupaj površina gozda 4403,56 100,00
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Preglednica 13: Podatki o izvedenih delih 2003 – 2007. (Vir: Zavod za gozdove Slovenije) 

Posek v m3 
Nega v ha 

iglavci listavci skupaj 

Načrt Realiz. % Načrt Realiz. % Načrt Realiz. % Načrt Realiz. % 

382,57 51,0 13,3 156599 71111 45,41% 63085 6793 10,77% 219684 77904 35,46% 

 

2.2.2 Stopnje brezposelnosti na območju LAS in na ravni občin 

Iz podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – Urada za delo Ruše izhaja, da je 

bilo na koncu avgusta leta 2007 brezposelnih 259 oseb, od tega 147 žensk. Največ je bilo 

brezposelnih s 1. stopnjo izobrazbe, sledijo osebe s 4. in 5. stopnjo izobrazbe. Od tega je 

največ (144) dolgotrajno brezposelnih, sledijo starejši od 50 let in več, starostna skupina od 

26 do 40 in 40 do 50 let.  

Preglednica 14: Stanje brezposelnosti v Občini Selnica ob Dravi po stopnjah izobrazbe. (Vir: 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Urad za delo Ruše) 

 

  Stopnja izobrazbe 

Skupaj I II III IV V VI VII+ Naziv 

Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen 

1. BREZPOSELNI NA 
KONCU AVGUSTA 2007 259 147 86 48 8 5 2 1 74 43 69 40 3 1 17 9 

OD 1, STARI DO 26 LET 45 27 11 8 2 2 0 0 10 6 19 8 0 0 3 3 

OD 1, STARI 26 DO 40 LET 77 49 19 13 4 3 2 1 15 9 27 17 2 1 8 5 

OD 1, STARI 40 DO 50 LET 59 31 25 11 1 0 0 0 22 13 10 7 0 0 1 0 

OD 1, STARI 50 LET IN 
VEČ 78 40 31 16 1 0 0 0 27 15 13 8 1 0 5 1 

OD 1, BREZPOSELNI 
STEČAJNIKI ALI TRAJNI 
PRES. 49 25 13 6 2 1 0 0 22 12 10 6 0 0 2 0 

OD 1, ISKALCI PRVE ZAP. 42 26 15 12 1 1 1 1 5 4 17 6 0 0 3 2 

OD 1, DOLGOTRAJNO 
BREZP. 144 79 54 31 4 2 1 1 48 27 30 16 1 1 6 1 

2. ZAPOSLITEV V LETU 
2006 190 104 38 16 9 4 2 1 65 37 57 32 6 5 13 9 

OD 2, JAVNA DELA 26 15 4 2 1 0 0 0 5 3 8 4 2 2 6 4 

3. SAMOZAPOSLITEV V 
LETU 2006 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

4. ZAPOSLITEV V OBD. I.-
VIII. 2007 116 58 24 8 3 3 1 0 45 18 29 19 3 1 11 9 

OD 4, JAVNA DELA 16 11 3 1 0 0 0 0 4 3 4 3 0 0 5 4 

5. SAMOZAPOSLITEV V 
OBD I.-VIII. 2007 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 



 36

V javnih delih je bilo v letu 2006 in prvih osmih mesecih 2007 zaposlenih 42 oseb. V istem 

obdobju se je samozaposlilo 9 oseb (Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Urad 

za delo Ruše). 

Preglednica 15: Stanje brezposelnosti v Občini Selnica ob Dravi po stopnjah izobrazbe. (Vir: 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Urad za delo Ruše) 

  Stopnja izobrazbe 

Skupaj I II III IV V VI VII+ Naziv 

Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen Vsi Žen 

8. BREZPOSELNI NA 
KONCU MESECA MARCA 
2008 235 130 80 44 6 4 3 1 71 37 64 36 2 1 9 7 

OD 8, STARI DO 26 LET 46 26 10 5 4 3 0 0 10 4 19 11 0 0 3 3 

OD 8, STARI 26 DO 40 LET 61 36 20 13 1 1 3 1 10 5 22 12 0 0 5 4 

OD 8, STARI 40 DO 50 LET 49 28 22 11 0 0 0 0 19 12 7 4 1 1 0 0 

OD 8, STARI 50 LET IN 
VEČ 79 40 28 15 1 0 0 0 32 16 16 9 1 0 1 0 

 

Iz tabel o brezposelnih je razvidno, da se je brezposelnost na območju Občine Selnica ob 

Dravi zmanjšala v primerjavi z mesecem avgustom 2007 in konec meseca marca 2008 za 

9,3 odstotka oz. 24 oseb. Največ brezposelnih je starejših od 50 let in predstavlja 33,62 

odstotkov vseh brezposelnih.  



 37

2.3 Demografske in sociološke značilnosti na območju LAS 
2.3.1 Število in gostota prebivalcev na območju Občine Selnica ob Dravi 

Graf 11: Starostna struktura prebivalstva Občine Selnica ob Dravi (2003 - 2007). (Vir: 

Statistični urad Republike Slovenije) 

 

Iz grafa s preglednico je razvidna starostna struktura prebivalstva občine, tako opažamo 

trend staranja prebivalstva, in vedno manjši prirast. Največ prebivalcev je starih od 35-54 let 

kar predstavlja kar 32 odstotkov vsega prebivalstva v občini.  
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2.3.2 Gibanje števila prebivalcev v Občini Selnica ob Dravi 

Priseljevanje in odseljevanje (1999 - 2007) 

Selitveni prirast nam prikazuje, da prebivalstvo v občini glede na priseljevanje in odseljevanje 

pozitivno narašča vendar v zadnjem letu manj kot v prejšnjih letih. Tako se je v zadnjih letih 

priselilo mnogo ljudi iz tujine, medtem ko je priseljevanje med občinami na enaki ravni. Kljub 

temu pa je občina v zadnjem letu padla pod slovensko povprečje selitvenega gibanja in 

skupnega prirasti prebivalstva. 

Graf 12: Skupni prirast prebivalstva v Občini Selnica ob Dravi od leta 1999 - 2007. (Vir: 

Statistični urad Republike Slovenije) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

SLOVENIJA 2335 2615 2992 1865 3412 1902 6436 6267 14250

Selnica ob Dravi ‐8 9 ‐2 1 ‐22 ‐15 22 26 5
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2.3.3 Izobrazbena struktura prebivalstva 

Izobrazbena struktura je eden izmed pomembnih demografskih meril, ki nam pomaga 

odkrivati značilnosti prebivalcev kakšnega območja. Neizobraženi in slabo izobraženi se vse 

bolj ubadajo z nezaposlenostjo. V Občini Selnica ob Dravi je bilo po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije brez izobrazbe 26 oseb. Največ jih je imelo dokončano nižjo ali 

srednjo poklicno šolo, najmanj pa je bilo oseb, ki imajo dokončan podiplomski študij, in sicer 

14. 
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Preglednica 16: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi v Občini Selnica ob Dravi, 

popis 2002 preračun na občine, veljavne dne 1. 1. 2007. (Vir: Statistični urad Republike 

Slovenije) 

Izobrazba 

srednja visoka 
  Skupaj brez 

izobrazbe 

nepopolna 

osnovna 
osnovna nižja in 

srednja 

poklicna

strokovna 

in splošna
 višja dodiplomska podiplomska

SLOVENIJA 1663869 11337 104219 433910 452292 447049 84044 114630 16388

Selnica ob Dravi 3872 26 348 985 1188 940 196 175 14

 

2.3.4 Stanje na področju izobraževanja in kulture na območju Občine Selnica ob Dravi 

V Občini Selnica ob Dravi deluje osnovna šola z dvema podružnicama, enako je z vrtcem. 

Podružnice vrtca in osnovne šole so na Gradišču na Kozjaku in Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. V 

programe predšolske vzgoje je bilo meseca decembra 2008 skupno vključeno 95 otrok. V 

programe osnovnošolskega izobraževanje je bilo v šolskem letu 2008/2009 vključenih 364 

otrok. Iz spodnjega grafa je razvidno, da število otrok v osnovni šoli pada, medtem ko je 

število otrok vključenih v vrtec v vseh letih skoraj nespremenjeno. 

Graf 13: Število otrok vključenih v vrtce in Osnovno šolo v Selnici ob Dravi. (Vir: Osnovna 

šola Selnica ob Dravi) 
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Graf 14 nam prikazujejo razvitost šolstva oziroma izobraževanja v občini. Iz leta v leto se 

veča število študentov. Tako je v letu 2006 naraslo število študentov za 10,3 % glede na 

prejšnje leto in je v povprečju Slovenije, medtem ko število dijakov iz leta v letu upada. 

Graf 14: Število dijakov in študentov na območju Občine Selnica ob Dravi. (Vir: Statistični 

urad Republike Slovenije) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije izhaja, da je bilo iz Občine Selnica ob 

Dravi v programe izobraževanja za potrebe dela vključenih 10,02 odstotka prebivalcev in v 

programe za osebni razvoj 7,59 odstotkov prebivalcev. Tako je bilo skupaj v vsaj eno obliko 

programov izobraževanja vključenih 33,90 odstotkov vsega prebivalstva Občine Selnica ob 

Dravi. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva, gospodinjstev in 

stanovanj, 2002). 

Kultura 

V občini je organizirana kulturna dejavnost v ljubiteljskih kulturnih društvih. V letu 2007 je bilo 

po podatkih Upravne enote Ruše registriranih devet društev s področja ljubiteljske kulture, ki 

vključujejo preko 200 članov. 

Za kulturno dejavnost se uporabljajo naslednje ustanove: 

- Kulturni dom Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi (lastnik župnija Sv. Marjeta), 

- Večnamenska dvorana Lackovega odreda na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu (lastnik 
Občina Selnica ob Dravi), 

- Kulturni dom v Gradišču na Kozjaku (lastnik Občina Selnica ob Dravi), 

ŠTEVILO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006

Dijakov
Študentov



 41

- Zgradba OŠ Slemen (ni v funkciji izobraževanja), 

- Gasilski dom PGD Selnica ob Dravi. 

 

Kot turistične lokacije so zanimive zgradbe kulturne dediščine v sami Selnici in na Sv. Duhu 

na Ostrem Vrhu, naravni parki (definirani v okviru Nature 2000 – ob Dravi, park Viltuškega 

gradu, zaščitena drevesa …), turistične kmetije na hribovitem delu občine, tehnični muzej v 

HE Fala, "živi muzej-predilnica" podjetja Soven. Načrtuje se povečanje števila ponudnikov 

kakovostnih kmetijskih proizvodov na hribovitem področju in razvoj dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah. Ob tem bomo v prihodnosti vzpodbudili življenje na in ob Dravi (turistična ladjica, 

kamp in kopališče na Dravi). 

2.4 Opis dosedanjih aktivnosti s področja razvoja podeželja na območju 
Občine Selnica ob Dravi 

V zadnjih desetih letih je bilo na območju LAS pripravljenih nekaj razvojnih dokumentov. 

Njihov glavni cilj je bil motivirati in povezati prebivalstvo ter omogočiti hitrejši razvoj 

podeželja. Sam LAS JABOLKO nima izkušenj s projektnim delom, saj je šele ustanovljen. So 

pa mnogi njegovi člani sodelovali, pripravljali in izvajali različne projekte v preteklosti.  

2.4.1 Izkušnje pri pripravi programov razvoja podeželja in uspešnost pri izvajanju 

Na območju podravske regije je bilo izdelanih 6 Razvojnih programov podeželja za obdobje 

2007 – 2013. Občina Selnica ob Dravi je bila vključena v Program razvoja podeželja 

- RPP 2007 – 2013 Gurmansko rokodelska pot. 

Leta 2006 je k pripravi Razvojnega programa za podeželsko območje za obdobje 2007 – 

2013, t. i. Gurmansko rokodelska pot, pristopilo tudi 13 občin v Podravski regiji.  

Pri pripravi Razvojnega programa Gurmanska rokodelska pot so potekale aktivnosti po 

principu »od spodaj navzgor«. Izvajalo se je informiranje vseh gospodinjstev na zajetem 

območju. 

V naslednjem koraku so se izvajale delavnice v letih 2002 in 2003. Na temo diverzifikacije v 

nekmetijske dejavnosti se je izvajala delavnica v letu 2005. Prav tako so se izvedle štiri 

delavnice na temo Razvojni program podeželja, dopolnilne dejavnosti, ekološko kmetovanje 

ter kmetovanje na vodovarstvenem območju. 

Informiranje zainteresirane javnosti je potekalo preko zloženke z informacijami o samem 

programu in možnosti, ki jih nudijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji in osebno dopolnilno delo. 
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V mesecu novembru 2007 smo v okviru priprave strategije trajnostnega razvoja občine 

izvedli štiri delavnice na območju Občine Selnica ob Dravi. Vsi sodelujoči občani so s svojimi 

idejami in mnenji sooblikovali nabor projektov, s katerimi bo občina lahko kandidirala na 

bodočih razpisih za državna in evropska sredstva. 

S tem smo v praksi dokazali, da je možno uresničiti pristop »od spodaj navzgor« in da je 

načelo »vsi mislimo in vsi delamo« mnogo boljše, kot »eni mislijo, drugi delajo«. 

2.4.2 Uspešno izvajanje programov za razvoj podeželja 

Uspešno izvedeni projekti za razvoj podeželja so podrobneje opisani v točki 2.4.4. To so: 

- poskusni pilotni projekt tržnice s pridelki območja Občine Selnica ob Dravi, 

- izvedena delavnica na temo podjetništva in priprave poslovnega načrta, 

- projekt točke vseživljenjskega učenja, 

- pilotni projekt učenja nemškega jezika za osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno 

dejavnostjo oz. turizmom na kmetih, 

- projekt vzpostavitve kolesarke poti ob reki Dravi vse do meje s Hrvaško, 

- projekt vzpostavitev e-točke, 

- e-Regija-e-GJI: Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture – vzpostavitev 

katastra gospodarske javne infrastrukture in zagotovitev sprotnega evidentiranja 

objektov gospodarske javne infrastrukture v regiji in s tem vzpostavitev osnovnih 

pogojev za gospodarjenje in razvoj gospodarske javne infrastrukture na tem področju 

– projekt je v teku. 

 

2.4.3 Vključenost območja v druge razvojne programe 

Območje LAS JABOLKO je vključeno tudi v druge razvojne programe, in sicer: 

- v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 

2013, razvojne prioritete Razvoj regij je v teku projekt investicije Obnova 

tranzitnega vodovoda Selnica – Jelovec, ki je bil prijavljen na drugi javni razpis 

Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Operacijo delno do 

višine 77,39 % financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 razvojne prioritete »Razvoja regij« 

prednostne usmeritve »Regionalni razvojni Programi«. Vrednost celotnega projekta 
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znaša 887.887,00 €. Operacija je v izvajanju, predvideni zaključek del do 30. 4. 2009 

oz. najkasneje do 30. 9. 2009. 

- Projekt Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 

varovanje vodnih virov na povodju reke Drave. V okviru celovitega reševanja 

problema odvajanja komunalnih odpadnih vod je izdelana Študija analize stroškov in 

koristi za vodooskrbo in za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v okviru 

projekta Drava za občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in 

Selnica ob Dravi za nadaljnjo pripravo projekta na kohezijski sklad EU. Občina 

Selnica ob Dravi je v prijavi na sredstva iz kohezijskega sklada EU udeležena v 

projektu kanalizacije in čistilnih naprav. Po finančni konstrukciji za Občino Selnica ob 

Dravi je predviden naslednji način financiranja izgradnje kanalizacije: 

• 10 % Občina Selnica ob Dravi,  

• 25 % država,  

• 65 % EU. 

V začetku leta 2009 je projekt v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za 

pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja. Predvideno je, da bo enotno gradbeno 

dovoljenje izdano meseca junija 2009. Sledil bo razpis za izbiro izvajalca gradbenih 

del. Sama gradnja kanalizacije in čistilnih naprav se bo začela konec leta 2009. 

- Projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja, ki se bo izvajal v okviru 

Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 in katerega namen 

je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev 

in interneta. Oddaja prijave na javni razpis Ministrstva za Gospodarstvo dne 14. 11. 

2008. Vrednost projekta 1.310.000,00 EUR brez DDV.  

- Projekt Podjetnice v lokalnem okolju danes – PLOD. Nosilec projekta eim, Center 

razvoja človeških virov je skupaj s partnerji Regionalnim skladom dela Podravje, 

Občino Selnica ob Dravi in Poduzetničkim centrom Rosa (iz Hrvaške) pripravil projekt 

»Podjetnice v lokalnih okoljih danes – PLOD«, s katerim smo v mesecu oktobru 2008 

kandidirali za sredstva v okviru 1. javnega razpisa Operativnega programa IPA 

Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Namen projekta je vzpostaviti model centra za 

podporo ženskemu podjetništvu, ki bo ženskam v čezmejni regiji Slovenija - Hrvaška 

omogočal lažje reševanje ekonomskega in socialnega položaja. Programi oz. storitve 

projekta bodo enako dostopne v obeh državah in bodo omogočile nove čezmejne 

stike, izmenjavo izkušenj ter s tem načrtovanje in izvajanje novih skupnih aktivnosti v 

prihodnosti. Rezultate razpisa pričakujemo v prvi polovici leta 2009. 



 44

2.4.4 Opis uspešno izvedenih projektov in nastalih produktov 

Projekt vzpostavitev e-točke 

V mesecu februarju 2008 smo skupaj s Kulturnim društvom Kapla na Kozjaku uspeli 

vzpostaviti javno e-točko s fiksnim in brezžičnim dostopom do svetovnega spleta na 

podeželskih območjih. Javna e-točka deluje v Gradišču na Kozjaku in OŠ na Svetem Duhu 

na Ostrem Vrhu. 

Pilotni projekt tržnice s pridelki območja Občine Selnica ob Dravi 

V mesecu maju 2008 smo pričeli izvajati pilotni projekt Naša tržnica. Organizacijo je prevzelo 

Turistično društvo Selnica ob Dravi skupaj z Društvom podeželskih žena in deklet Selnica ob 

Dravi. Na tržnici se predstavljajo ponudniki iz našega območja s svojimi produkti.  

Izvedena delavnica na temo podjetništva in priprava poslovnega načrta 

V mesecu maju je bila izvedena delavnica, in sicer na temo Kako pripraviti poslovni načrt ter 

registrirati podjetje. 

Projekt točke vseživljenjskega učenja 

Center vseživljenjskega učenja zagotavlja sistematičen pristop in podporo pri uveljavljanju 

koncepta vseživljenjskega učenja v Podravju in s tem zagotavljanje boljše informiranosti, 

zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva. Center nudi različne oblike izobraževanja 

in usposabljanja (programi samostojnega učenja, delavnice ipd.), svetovanje in informiranje s 

področja iskanja zaposlitve, (samo)zaposlovanja, neformalnega izobraževanja, podjetništva 

ipd. V okviru projekta izvaja dejavnosti spodbujanja vseživljenjskega učenja in dostopnost do 

vseživljenjskega učenja v lokalnih okoljih v okviru Točk VŽU ZORIM in prispeva k 

zagotavljanju večje dostopnosti do vseživljenjskega učenja v lokalnih okoljih. 

Pilotni program tečaj nemškega jezika za osebe, ki se ukvarjajo s dopolnilno dejavnostjo oz. 

turizmom na kmetih 

Program tečaja nemškega jezika se je izvajal preko Andragoškega zavoda Maribor. 30-urni 

tečaj je potekal od meseca oktobra do decembra.  
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2.4.5 Popis in možnost izrabe obstoječih razvojnih struktur na območju LAS 

Na območju obstajajo in delujejo številne razvojne strukture, ki bodo v prihodnje pomemben 

dejavnik pri vključevanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje v izvajanju projektov na 

podlagi lokalno razvojne strategije. 

Ključne razvojne strukture predstavljajo naslednje razvojne institucije: 

- Območna obrtno-podjetniška zbornica Ruše, 

- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 

- Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, 

- Zavod za varstvo naravne dediščine Maribor, 

- Štajerska turistična zveza, 

- Center razvoja človeških virov, 

- Regionalni sklad dela Podravje, 

- Tovarna podjemov, podjetniški inkubator Univerze v Mariboru, 

- Ekonomski institut Maribor, 

- Energap – Energetska agencija za Podravje, Maribor, 

- CEZAM – Center za mlade Ruše, 

- Mariborska razvojna agencija. 

Ostale pomembne organizacije: 

- Občina Selnica ob Dravi, 

- Center za socialno delo Ruše, 

- Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Maribor, Urad v Rušah, 

- Razna društva (seznam v prilogi). 

Vključevanje ljudi v društva poleg uresničevanja interesov posameznikov izkazuje tudi 

precejšno mero navezanosti prebivalcev na lokalno okolje. 
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3 ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
(SWOT ANALIZA) RAZVOJNIH MOŽNOSTI OBMOČJA LAS 
JABOLKO 

Ugotovitve Inštituta za geografijo Ljubljana1 kažejo, da za razvoj in konkurenčnost območja 

(občine, regije, države) ni več dovolj zgolj geografski položaj in infrastrukturna opremljenost, 

temveč in predvsem kakovost proizvodnje, finančnih in oskrbnih aktivnosti, socialno in 

kulturno okolje, oblikovanje (med)regionalnih omrežij, tehnološki transfer, mobilnost in 

usposobljenost delovne sile, potenciali za rekreacijo in prosti čas, visoka stopnja biotske 

ohranjenosti, visoki standard življenja, torej elementi, ki oblikujejo ustvarjalno okolje2.  

Podobno se v študiji trajnostnega razvoja Občine Selnica ob Dravi3 navaja, da je npr. 

Richard Florida v svojih zadnjih raziskavah empirično dokazal/prikazal razloge za vzpon 

posameznih razvojno vodečih mest/okolij v ZDA. Ugotovil je, da so za razvoj pomembni trije 

T-ji, in sicer: toleranca (npr. živi in pusti živeti, različnost je zaželena), talenti (npr. toleranca 

do različnosti privablja talente – tiste, ki so različni, ustvarjalni, nepovprečni) in tehnologija 

(npr. sodobna tehnologija se seli tja, kjer so sodelavci/talenti, ki ji omogočajo njeno nadaljnjo 

rast). Iz tega izpeljane spremenjene paradigme razvoja so prikazane v naslednji tabeli. 

Preglednica 17: Spremenjene paradigme o vzvodih razvoja 

Stare paradigme Nove paradigme: 

Ključ razvoja so poceni lokacije za 
poslovne subjekte. 

Ključ razvoja je okolje bogato z idejami in 
talenti. 

Ključ razvoja je privabljanje novih 
podjetij. 

Ključ razvoja je privabljanje ustvarjalnih ljudi t. i. 
knowledge delavcev. 

Regije zmagujejo, ker imajo fiksne 
konkurenčne prednosti v nespremenljivih 

virih ali veščinah. 

Regije uspevajo zaradi sposobnosti organizacij 
in posameznikov, da se prilagajajo in učijo. 

Ekonomski razvoj je rezultat vladnih 
politik in odločitev. 

Samo trdno partnerstvo med poslovnimi 
subjekti, oblastjo in civilno družbo (neprofitne, 
nevladne ... institucije) lahko privede do 
pozitivnih razvojnih sprememb. 

                                                 
1 Ravbar, M. (2000): Prostor in gospodarski razvoj, raziskovalni projekt. 
2 Ravbar, M. (ibidem): avtor govori o pokrajinski mikavnosti (natural amenities), atraktivni kulturni ponudbi z 
uspešnim izobraževalnim sistemom (cultural amenities), koncentraciji visoko kvalificiranih strokovnjakov, 
atraktivnih in cenenih bivalnih pogojih ter že izgrajenem infrastrukturnem omrežju. 
3 Mednarodni center za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (2008): Študija trajnostnega 
razvoja Občine Selnica ob Dravi, Maribor (naročnik Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.). 

 

STRATEŠKI DEL RAZVOJNE STRATEGIJE 
 



 48

Obstoječe raziskave in spoznanja različnih družboslovnih ved kažejo, da si ljudje sicer želijo 

sprememb, nikakor ali zelo težko pa pri tem pristajajo na zahtevo, da bi se morali spremeniti 

tudi sami. Izsledki različnih raziskav o podjetništvu in inovativnosti4, obstoječa podjetniška 

kultura, inovativnost podjetij oz. posameznikov (vključno z ustvarjalnostjo) kažejo na to, da je 

zaželen gospodarski razvoj, kot smo ga zapisali v različnih strateških dokumentih, lahko tudi 

zelo nedosegljiv. 

Ko evropski vodje npr. govorijo o problemu konkurenčnosti, zaradi težav z inoviranjem kot 

procesom in inovacijami kot njihovim izidom, ugotavljamo, da ni problem v raznih teoretičnih 

modelih niti v njihovi uvedbi v makro-ekonomske institucije, temveč in predvsem v odzivnosti 

ljudi na njih. Če v tem kontekstu primerjamo stanje v Sloveniji, ne moremo mimo dejstva, da 

je več desetletno obdobje prevladujoče kolektivistične naklonjenosti rutinerstvu (mi pridno 

delamo, ne pa mi delamo po pameti) in solidarnosti v kratkem času nemogoče spremeniti v 

individualistično naklonjenost inoviranju in konkuriranju. 

Zagotavljanje kakovosti življenja za ljudi, ki obsega tako fizično kot družbeno, poslovno, 

civilno itd. okolje, je tako vstopnica za potencialen uspeh in razvoj kraja ter vzpodbujanje 

podjetnosti in inovativnosti prebivalcev. 

3.1 Problemska analiza 

Ugotovitve problemske analize izhajajo iz: 

- izvedenih delavnic v občini,  

- rednih razgovorov župana in občinske uprave s podjetniki, kmeti in občani, 

- izvedenih anket o zadovoljstvu občanov, 

- predhodno izvedenih aktivnosti pri pripravi Razvojnega programa podeželja 
GURMANSKO ROKODELSKA POT5 , 

- Študije trajnostnega razvoja Občine Selnica ob Dravi6, 

- Razvojnega programa Občine Selnica ob Dravi7. 

 

 

                                                 
4 primerjaj npr. Mulej, M. (2006): Absorpcijska sposobnost tranzicijskih manjših podjetij za prenos invencij, 
vednosti in znanja iz univerz in inštitutov, Koper (doktorska disertacija), Rebernik, M. et al. (2006): Počasne 
spremembe podjetniške stvarnosti, GEM Slovenija. 
5 Za območje 12 občin je ta razvojni program pripravljala Egida d. o. o., Center Vita, Panonska 5, 2000 Maribor. 
6 Mednarodni center za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (2008): Študija trajnostnega 
razvoja Občine Selnica ob Dravi, Maribor (naročnik Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.) 
7 Razvojni center Maribor, d. o. o. (2003): Razvojni program Občine Selnica ob Dravi, sprejet na izredni seji 
občinskega sveta 6. maja 2003. 
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Problemi na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma 

 

Podjetništvo 

- premalo kakovostnih delovnih mest v mikro, malih in srednjih podjetjih, 

- mala podjetja ostajajo mala (ni potrebe in ne želje po rasti),  

- nepovezanost podjetij in institucij znanja, 

- premalo strateškega razmišljanja in razvojne naravnanosti v podjetjih, 

- začetniški problemi novo nastalih podjetij (s. p., d. o. o., obrtnikov), 

- majhne možnosti zaposlovanja v občini, 

- premalo podjetniških pobud in inovativnosti. 

 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

- problemi razdrobljenosti, majhnosti kmetij in njihove nepovezanosti, 

- opuščanje kmetovanja v hribovskem, pa tudi že v ravninskem delu občine, 

- premalo zanimanja za dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih oz. njihove 
preusmeritve (npr. v ekološko ali integrirano pridelavo), 

- premalo znanja za razvojne možnosti v kmetijstvu in dopolnilnih dejavnostih, 

- z neustreznim subvencioniranjem se odlaga reševanje problemov v kmetijstvu, 

- opuščanje kmetij, odhajanje mladih s kmetij in staranje kmečkega prebivalstva. 

 

Turizem 

- pomanjkljiva turistična infrastruktura (oz. je sploh ni), 

- odsotnost celovitih turističnih produktov,  

- neprepoznavnost destinacije,  

- nepovezanost turističnih ponudnikov,  

- premalo nočitvenih možnosti,  

- neustrezna raven turističnih storitev,  

- neustrezna in nezadostna promocija, 

- premalo znanja in poznavanja turistične dejavnosti, 

- neizkoriščenost naravnih, kulturno-zgodovinskih in tradicionalnih možnosti območja. 
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Problemi na področju okolja in prostora 

 

- bližina velikega mesta zvišuje cene zemljišč, 

- pritiski in zahteve po večanju oz. spreminjanju kmetijskih zemljišč v zazidalne, 

- problem neurejenih občinskih prostorskih aktov, 

- neurejeno občinsko središče in vaška središča, 

- problemi umestitve določenih objektov v prostor, 

- problematika črno-gradenj in legalizacija le-teh, 

- problem sanacije gramoznice po zaključeni eksploataciji, 

- problem zaščite vodnih virov (npr. Selniška dobrava), 

- problem črnih odlagališč,  

- neozaveščenost večine prebivalcev glede podnebnih sprememb, koriščenja naravnih 
virov, ravnanja z odpadki. 

 

Problemi na področju komunale, prometa in infrastrukture 

 

- nedostopnost do javnega vodovoda na več delih občine, 

- neurejena kanalizacija, 

- neurejene lokalne ceste in javne poti v občini,  

- neurejene državne ceste (npr. do Sv. Duha na Ostrem vrhu) 

- ni urejenih pločnikov (tudi v strnjenih naseljih), 

- slaba prometna varnost oz. ogroženost pešcev in otrok na poti v šolo, 

- slabo urejen javni prevoz (linije in frekvenca povezav), 

- t. i. "bele lise", kjer ni omogočen dostop do komunikacijskih omrežij (ni sprejema za 
mobilne telefone, interneta, televizije …). 
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Problemi na področju družbenih in društvenih dejavnosti 

 

- premajhne kapacitete otroškega vrtca, 

- premajhen vpis otrok v podružničnih šolah (Sv. Duh in Gradišče), 

- pomanjkljiva oskrba starejših (zlasti tistih, ki ostanejo sami na kmetiji), 

- socialni problemi, ki se povečujejo zaradi povečevanja brezposelnosti,  

- ni doma upokojencev, 

- ni kulturnega doma in knjižnice (z izjemo kulturnih domov na Sv. Duhu in Gradišču),  

- premajhna in neustrezna šolska telovadnica za izvajanje treningov in športne vadbe 
društev, 

- pomanjkanje zunanjih rekreacijskih površin in igrišč, 

- ni prostorov za društvene in mladinske aktivnosti, 

- premajhna vključenost mladih v aktivnosti in delovanja društev, 

- nezadostne kompetence in usposobljenost ljudi na določenih področjih (npr. tuji jeziki, 
računalniška pismenost), 

- premalo sodelovanja in povezovanja med ljudmi, organizacijami, društvi in občino ter 
institucijami izven občine. 

 

 

3.2 SWOT analiza 
 

Prednosti 

 

- relativna majhnost, homogenost in prostorska obvladljivost, 

- geostrateška lega ob državni cesti G I-1, med Dravo in slovensko-avstrijsko mejo, 
zadnja podravska občina na meji s Koroško regijo na levem bregu Drave, 

- razgibana narava, od nižin (314 m) do hribovitega sveta (skoraj 1000 m nadmorske 
višine Zg Boč), reka Drava in njeni pritoki, 

- relativno čisto okolje, ugodni klimatski in pedološki pogoji, 

- velike zaloge pitne vode (Selniška dobrava), 

- relativno dobro ohranjen gozd, 

- kakovostno primarno izobraževanje in zagotavljanje možnosti osnovnošolskega 
izobraževanja tudi na podružničnih šolah, 

- številna mala podjetja s tradicijo, 

- zelo razvita društvena dejavnost in vključenost prebivalstva v občinske prireditve in 
aktivnosti, 

- občina je pristopila k območjem brez GSO, 

- zmožnost aktiviranja velikega števila ljudi, 
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- romarska cerkev na Sv. Duhu (kot romarsko jo je razglasil Klemen XIII, 1768) in druga 
naravna ter kulturna dediščina (zaščiteni spomeniki, zgradbe, naselbine, grad Viltuš, HE 
Fala …). 

 

 

Slabosti 

 

- nedodelana strategija prostorskega razvoja in urbanistična neurejenost, 

- slaba komunalna infrastruktura (javni vodovod, ceste, kanalizacija), 

- izolirani in nepovezani deli občine (transportno, IKT), 

- neurejena oskrba v odročnejših delih občine, 

- potencialni ekološki problem v stari gramoznici,  

- potencialni okoljski problemi in divja odlagališča odpadkov, 

- dnevne migracije prebivalstva (povečan promet, neustrezen javni promet), 

- slaba izobrazbena struktura, 

- premalo podjetnosti in inovativnosti, 

- slaba oz. nezadostna tehnično-tehnološka razvitost podjetij, 

- ni prostora za mlade,  

- premalo programov in priložnosti za mlade, 

- neustrezni prostori in igrišča za izvajanje kulturnih, športnih in družabnih aktivnosti, 

- ni knjižnice in kulturnega doma,  

- ni doma za starejše občane in varovanih stanovanj,  

- ni socialnih oz. občinskih stanovanj,  

- kmetijska gospodarstva so večinoma specializirana na množično rejo govedi, pridelavo 
mleka in sadjarstva (kar je lahko tudi prednost, če se k pridelavi in predelavi pristopi 
drugače), 

- preslabo razvit turizem, storitve in ponudba,  

- nezadostna informiranost (tudi zaradi oddaljenosti od centra, nezanimanja ...). . 

 

 

Priložnosti  

 

- bližina dveh centrov – Občine Ruše in Mestne občine Maribor, ki zagotavljata potrebne 
storitve in delovna mesta za občane,  

- lokacija ob tranzitni povezavi med Mariborom in Dravogradom, 

- možnost povezovanja na skupnih projektih z avstrijskimi partnerji – neposredna meja, z 
občinami v Koroški regiji, drugimi LAS skupinami ipd., 

- potenciali reke Drave – življenje na in ob Dravi, 

- možnosti za energetsko neodvisnost (sončne elektrarne, male HE, biomasa ...), 
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- kulturni spomeniki državnega pomena – park in grad Viltuš, Muzej HE Fala in druga 
zaščitena dediščina, 

- velike zaloge pitne vode, 

- selitev premožnejših prebivalcev iz sosednjih centrov v občino, 

- spodbujanje udejstvovanja občanov v različnih društvih,  

- povečevanje kompetenc, znanja, veščin ... posameznikov in organiziranih skupin 
(društva), 

- možnosti za trajnostni razvoj, 

- krepitev lokalne identitete, 

- zgodovinsko pomembni dogodki in ljudje, ki so povezani s Selnico (npr. Eduard von 
Lannoy – mož, ki je grad Viltuš spremenil v evropsko kulturno shajališče),  

- razvoj turizma, turistične destinacije, turističnih produktov in izletniškega turizma, 

- izkoriščanje krajevnih značilnosti in tradicije (oglarstvo, jabolka, volna, plejžuh …) ter 
izdelki domače in umetnostne obrti, 

- nove tržne niše, novi izdelki in storitve (uporaba čiste vode, naravnih izdelkov, zelišč ...), 

- razvojne priložnosti zaradi načrtovane umestitve ČHE Kozjak (v kolikor bo prišlo do 
izgradnje). 

 

 

Nevarnosti 

 

- nezainteresiranost ljudi, ni želje po spremembah,  

- izguba nadzora nad urbanizacijo pod pritiski kapitala (pretirana pozidava) in pritiska 
širšega okolja 

- pretirana podreditev občine interesom in potrebam večjih centrov, 

- zmanjšanje dostopa do storitev v odročnih hribovitih krajih (zapiranje pošte, trgovin, 
podružničnih šol ...), 

- neurejenost reševanja komunalnih odpadkov, 

- nekontrolirano koriščenje gramoza,  

- večanje števila prebivalstva vodi k večjim potrebam po komunalni urejenosti in javnih 
storitvah,  

- zaraščanje in opuščanje hribovskih kmetij ter depopulacija, 

- vpliv velikih supermarketov na zmanjšanje lokalne proizvodnje hrane, 

- potrošniki raje kupujejo ceneje kot da bi kupili zdravo prehrano, 

- vnos GSO in onemogočanje kmetovanja na okolju prijazen način, 

- onesnaženje zalog pitne vode, 

- naravne ujme (toča, poplave, hudourniki, plazenje …),  

- nezadostno informiranje in možnost soodločanja o prihodnosti kraja, 

- premalo razpoložljivih finančnih sredstev, 
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- ad hoc reševanje problemov. 

 

 

4 RAZVOJNA VIZIJA OBMOČJA IN VREDNOTE 

Območje LAS je vezano na območje Občine Selnica ob Dravi in zato vizija LAS JABOLKO 

izhaja tudi iz občinske vizije. Člani LAS JABOLKO so soglasni, da je vizija temeljna 

usmeritev bodočega delovanja in želene podobe razvoja območja v prihodnosti, ki vsebuje 

tudi vrednote posameznih članov:  

 

Svojo prihodnost gradimo na načelih trajnostnega razvoja. Samo takšna skupnost 
omogoča inovativne in trajne rešitve sedanjih in prihodnjih ekonomskih, družbenih in 
okoljskih izzivov. Pri tem s skupnim delovanjem ustvarjamo pogoje za aktiviranje vseh 
razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter 
družbeni odgovornosti do sedanjih in prihodnjih rodov. Vizija LAS JABOLKO je zato 
usmerjena tudi k vzdrževanju ravnovesja ekosistemov, energetski neodvisnosti 

območja in večji lokalni samopreskrbi. 

Člani so prav tako soglasni, da so skupne vrednote, za katere se zavzemajo, naslednje: 

VREDNOTE 

Integriteta 

Kar mislimo, tudi povemo in smo dosledni ter transparentni pri naših odločitvah in dejanjih. 

Za kar se zavežemo, tudi izpolnimo po svojih najboljših močeh.  

Spoštujemo drugačnost 

Spoštujemo drugačnost in aktivno zagovarjamo mnenje, da je vsak posameznik s svojim 

delovanjem sposoben prispevati k boljši družbi. Vsakomur pomagamo, da se lahko počuti 

vključen, odgovoren in cenjen za svoj prispevek. Verjamemo v vrednote demokratičnega 

odločanja. 

Stremimo k odličnosti 

Pri svojem delu težimo k odličnosti. Ustvarjamo takšno okolje, kjer sta ustvarjalnost in 

nenehne izboljšave zaželene, saj se zavedamo, da je naše okolje dinamično in da so 

spremembe postale vsakodnevna stalnica. 
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Partnerstvo 

Naši člani, občani in organizacije so za nas na prvem mestu. Verjamemo, da lahko v 

partnerstvu z njimi prepoznavamo in zadovoljujemo njihove potrebe, kakor tudi potrebe in 

pričakovanja drugih interesnikov (širša skupnost, druge občine, organizacije …). Cenimo 

vsak njihov prispevek k razvoju naše skupnosti, saj je sinergija vseh nas tista, ki nam 

omogoča kakovost življenja.  

Zagotavljamo trajnost 

Skušamo delovati na način, ki bi zagotovil trajnost naših rezultatov, omogočil trajni razvoj 

družbe in naše skupnosti. Zavedamo se, da bodo vse naše odločitve vplivale na prihodnje 

generacije. 

Teamsko delo 

Naše cilje lahko dosežemo le s skupnim delom in sodelovanjem vseh zainteresiranih. 

Številne izkušnje, znanja in kompetence posameznikov se lahko v polni meri izrazijo le v 

sodelovalnem delu. Ne glede na njegovo moč, znanje ali pozicijo vsakogar upoštevamo kot 

individuuma in ga obravnavamo enako spoštljivo. Sodelovalnost jemljemo resno, saj je to 

osnova za učinkovito maksimiranje omejenih virov in zagotavljanje kakovostnih storitev. 

5 STRATEŠKI CILJI OBMOČJA 

LAS JABOLKO je pri definiranju strateških ciljev upoštevala vizijo, usklajene vrednote, 

potenciale območja in razpoložljive vire območja ter članov LAS. Tako smo se opredelili za 

doseganje štirih temeljnih strateških ciljev, ki so medsebojno soodvisni in povezani, kar 

prikazuje naslednja slika: 

Slika 9: Povezanost in soodvisnost strateških ciljev LAS JABOLKO 
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1. Vzpodbuditi podjetnost, inovativnost in razvoj perspektivnih dejavnosti na 
podeželju 

Razvoj novih oblik dela (dopolnilno delo, delo na domu, druge fleksibilne oblike dela ...) 

predstavlja možnost pridobivanja finančnih sredstev in zaposlitev lokalnega prebivalstva tudi 

na kmetijskih gospodarstvih. Iskanje, prepoznavanje in izrabljanje tržnih niš tako v ponudbi 

izdelkov domače in umetnostne obrti kot drugih proizvodov in storitev (tudi s kmetij) ter 

turizmu vodi v utrjevanje položaja ponudnikov na bližnjih trgih in pa tudi širše. Podjetna in 

inovativna (u)poraba tradicije, kulturne in naravne dediščine pri razvoju, spreminjanju in 

trženju izdelkov in storitev, destinacije ... omogoča unikatnost pri zadovoljevanju 

potrošnikovih potreb ob hkratni kakovosti in primerni ceni. Prav zato je pomembno, da se 

izdelki, storitve in celotno območje promocijsko in trženjsko predstavljajo pod skupno 

blagovno znamko kakovosti. 

Z doseganjem tega cilja želimo povečati zaposlenost, vzpodbuditi podjetnost in inovativnost 

na vseh področjih ob navezavi na tradicijo in izkoriščanje vseh naših virov in potencialov.  

2. Vzpodbuditi kmetovanje na okolju prijazen način in povečevanje konkurenčnosti 
kmetijstva 

Zahteve po večanju produkcije kmetijske pridelave in predelave, večinoma za ceno 

uničevanja okolja in zdravja ljudi (pesticidi, bolezni živali, ki so prenosljive na človeka, še 

neznani vplivi GSO ...) in veliki trgovski centri iz trga izrivajo male kmete in tiste, ki kmetujejo 

na območjih z omejenimi možnostmi. Po drugi strani pa se med ozaveščenim delom 

potrošnikov krepi potreba po zdravi hrani, pridelani na okolju prijazen način (ekološka, 

integrirana, biodinamična pridelava ...).  

Naš cilj je tako usmerjen k povečevanju števila kmetij, ki pri(pre)delujejo kmetijske proizvode 

na okolju prijazen način, saj lahko na ta način uspešneje konkurirajo na lokalnih trgih in tudi 

širše. Prepričani smo, da se bo konkurenčnost kmetij na območju LAS krepila tudi z 

udejanjanjem koncepta regionalne/lokalne samopreskrbe – zdrava lokalna hrana za lokalne 

trge, ki vključuje partnerstvo med kmetom(i) in skupino/ami potrošnikov. Tak način 

kmetovanja bo tudi varoval naše okolje in naravne vire.  

3. Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega razvoja ter 
razvoj skupne identitete prostora 

Trajnostnega razvoja si ni mogoče zamisliti brez izboljševanja kakovosti človekovega 

življenja, ohranjanja vitalnosti in pestrosti okolja, spreminjanja osebnega odnosa in ravnanja, 

usposabljanja skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem ter integracije 
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ekonomskih, družbenih in okoljskih ciljev. Podnebne spremembe vedno bolj vplivajo na naše 

zavedanje o prostoru, okolju, energetski odvisnosti, naravnih dobrinah, ki jih jemljemo kot 

nekaj samoumevnega, in sploh o našem vplivu na planet Zemljo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Povezanost okoljskega, ekonomskega in družbenega razvoja8 

 

Razvijanje skupne identitete prostora temelji na ravnovesnem in optimalnem ekonomskem, 

družbenem in okoljskem napredku v okviru ekoloških omejitev Zemlje. Tako naš cilj nikakor 

ni doseganje napredka in razvoja za vsako ceno, temveč uresničevanje temeljnih postulatov 

trajnostnega razvoja, ki so združeni v gospodarski, okoljski in družbeni razvoj. 

 

4. Izboljšanje razvoja kompetenc, povezovanje, sodelovanje in informiranje  

Četrti strateški cilj horizontalno povezuje in neposredno prispeva k doseganju vseh drugih 

strateških ciljev. Vseživljenjsko učenje kot temelj učeče se družbe zahteva od posameznikov 

odgovornost do večanja lastnega znanja, kompetenc, spretnosti …, hkrati pa je pogoj za 

ustvarjalnost in inovacije. Vključenost vseh generacij v vse vrste in ravni izobraževanja in 

usposabljanja med drugim prispeva tudi k zmanjšanju socialno-ekonomske prikrajšanosti. 

Povezovanje, sodelovanje, medgeneracijsko druženje, skupno ustvarjanje 

dogodkov/prireditev in zadostno informiranje omogočajo nastajanje identitete skupnosti in 

vključenost vsakogar, ki to želi.  

                                                 
8 Bell, S., Morse, S. (2003): Measuring sustainability, Earthscan, str. 4 
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Uresničevanje četrtega strateškega cilja tako še posebej vključuje izražene in sprejete 

vrednote LAS JABOLKO. 

Člani LAS JABOLKO bomo cilje dosegali s sodelovanjem in partnerskim pristopom ob 

izkoriščanju vseh razpoložljivih virov. Cilje smo zastavili realno, v okviru naših zmožnosti, 

razpoložljivih virov in potencialov. Ciljev, ki jih LAS v programskem obdobju ne bi mogel 

uresničiti, nismo zapisali, so pa opredeljeni v drugih razvojnih dokumentih občine. 

Na osnovi uresničenih potrjenih letnih izvedbenih načrtov bodo dosežene ciljne vrednosti za 

programsko obdobje oz. bodo te ciljne vrednosti v okviru možnosti tudi presežene.  

 

5.1 Prednostne naloge (ukrepi), ciljne skupine in pričakovani rezultati 
1. Vzpodbuditi podjetnost, inovativnost in razvoj perspektivnih dejavnosti na 
podeželju 

Ukrepi in rezultati v okviru prvega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1., 2. in 3. 

osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

Ukrepi Ciljne skupine Pričakovani rezultati 

Razvoj novih oblik dela in socialno 
podjetništvo  

- ženske, mladi, težje 
zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- kmetje  
- obstoječi in 

potencialni 
podjetniki 
 

- povečanje števila registracij 
dopolnilnih dejavnosti 

- povečanje števila fleksibilnih oblik 
dela 

- nastajanje socialnega podjetništva 

Razvoj podjetništva, zlasti med mladimi, 
ženskami in drugimi ranljivimi skupinami 

- ženske, mladi, težje 
zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- kmetje  
- potencialni 

podjetniki 
 

- povečanje števila samozaposlitev 
brezposelnih oseb 

- povečanje števila podjetij 
 

Razvoj turistične destinacije, turističnih 
produktov in storitev 

- sedanji in bodoči 
turistični ponudniki 

- kmetijska 
gospodarstva 

- društva 
- lokalna skupnost 
- občani 
- ženske, mladi, težje 

zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

 

- oblikovanje turistične destinacije in 
ponudbe ter njena prepoznavnost 

- animacija in nabor turističnih 
ponudnikov za skupen nastop 

- povezovanje turističnih ponudnikov, 
kmetov in drugih zainteresiranih 
subjektov v okolju  

- oblikovanje novih tematskih 
(pohodne, turistične …) poti 

- povečanje nastanitvenih kapacitet 
- povečanje števila kmečkih turizmov 

in izletniških kmetij 
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Ukrepi Ciljne skupine Pričakovani rezultati 

Razvoj skupne blagovne znamke, trženje 
in nastop na trgu  

- sedanji in bodoči 
ponudniki izdelkov 
in storitev na 
območju 

- podjetja 
- kmetje  
- društva 

- skupna blagovna znamka kakovosti 
- skupna promocija in trženje območja 

in izdelkov 
 

2. Vzpodbuditi kmetovanje na okolju prijazen način in povečevanje konkurenčnosti 
kmetijstva 

Ukrepi in rezultati v okviru drugega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1. in 2. osi 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

Ukrepi Ciljne skupine Pričakovani rezultati 

Ekološka, integrirana in druga okolju in 
ljudem prijazna pridelava in predelava v 
kmetijstvu  
 

- obstoječe kmetije in 
potencialna 
kmetijska 
gospodarstva, ki 
želijo preiti na 
okolju prijazno 
kmetovanje 

- potencialni novi 
kmetovalci 

  

- povečanje števila kmetij, ki 
pri(pre)delujejo kmetijske proizvode 
na okolju prijazen način 

 

Zdrava lokalna hrana za lokalne trge 
 

- ženske, mladi, težje 
zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- kmetje  
- gospodinjstva  
- vrtičkarji 
- društva 
 

- ponudba kakovostnih kmetijskih 
pridelkov in proizvodov ter 
proizvodov z dodano vrednostjo 

- vzpostavitev partnerstva za 
regionalno/lokalno samopreskrbo  

- vzpostavitev organizirane lokalne 
tržnice in prodaje na kmetijah 

- pridelava vrtnin za lastne potrebe 
- povečanje prepoznavnosti izdelkov 

iz lokalnega okolja 

 

3. Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega razvoja ter 
razvoj skupne identitete prostora 

Ukrepi in rezultati v okviru tretjega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1. in 3. osi 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 
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Ukrepi Ciljne skupine Pričakovani rezultati 

Uresničevanje načel trajnostne rasti in 
razvoja * 

- vsi občani, 
institucije in 
organizacije na 
območju in tudi 
širše  

- zagotavljaje trajnostnega razvoja  
- povečanje zadovoljstva občanov z 

življenjem in bivanjem na območju 
- ozaveščeni prebivalci v zvezi s 

podnebnimi spremembami na 
področju energije  

- ozaveščeni prebivalci v zvezi s 
podnebnimi spremembami na 
področju ravnanja z odpadki 

- uvedba malih rastlinskih čistilnih 
naprav 

Socialna vključenost in medgeneracijsko 
sodelovanje  

- ženske, mladi, težje 
zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- društva 
- občani  
- institucije in 

zunanje 
organizacije 
 

- skupne akcije in prireditve 
- aktivnosti za mlade  
- medsosedska pomoč in pomoč 

ostarelim 
 

Ohranjanje tradicije, naravne in kulturne 
dediščine 

- ženske, mladi, težje 
zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- kmetje  
- obstoječi in 

potencialni 
podjetniki 

- društva 
- organizacije s 

področja zaščite 
naravne in kulturne 
dediščine 

- izdelan seznam in opis lokalnih 
tradicionalnih obrti, šeg, navad, 
priprave jedi, zgodovinskih 
dogodkov, oseb… 

- označene naravne vrednote in 
kulturna dediščina  

- obnovljena naravna in kulturna 
dediščina 

 

* večina projektov komunalnega in infrastrukturnega  značaja ter okoljskih projektov se ne bo izvajala preko 

pristopa LEADER, zato jih posebej ne navajamo.  
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4. Izboljšanje razvoja kompetenc, povezovanje, sodelovanje in informiranje  

Ukrepi in rezultati v okviru četrtega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1., 2., 3. in 

4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

Ukrepi Ciljne skupine Pričakovani rezultati 

Razvoj kompetenc občanov, društev in 
organizacij  

- vsi občani 
- ženske, mladi, težje 

zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- društva in druge 
organizacije 

- zaposleni 
- kmetje 
- podjetja 
 

- razviti novi programi usposabljanj in 
delavnic za povečanje vseh vrst 
kompetenc/znanj  

- povečanje dostopnosti do 
vseživljenjskega učenja, 
usposabljanj in delavnic za vse 
generacije in skupine  

- vključenost žensk, mladih, težje 
zaposljivih in drugih ranljivih skupin v 
programe in usposabljanja 
vseživljenjskega učenja 
 

Povezovanje in sodelovanje 

- vsi občani 
- ženske, mladi, težje 

zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- društva in druge 
organizacije 

- zaposleni 
- kmetje 
- podjetja 
 

- ozaveščanje o aktualnih podnebnih 
spremembah in družbeno 
odgovornem ravnanju  

- krepitev sodelovanja znotraj LAS 
- organiziranje in delovanje LAS za 

izvedbo strategije 
- povečanje medregijskega in 

mednarodnega sodelovanja 
- povečanje prostorskih zmogljivosti 

za mlade in medgeneracijsko 
druženje 

 

Informiranje in obveščanje 

- vsi občani 
- ženske, mladi, težje 

zaposljivi in druge 
ranljive skupine 

- društva in druge 
organizacije 

- zaposleni 
- kmetje 
- podjetja 
 

- vzpostavljene e-točke  
- pokritje »belih lis«  z odprtim 

širokopasovnim omrežjem 
- informiranost o dogajanjih v občini in 

načrtih lokalne skupnosti  
- obveščenost o pomembnih 

prireditvah, javnih razpisih in drugih 
aktivnostih, ki se v okviru različnih 
organizatorjev in društev izvajajo na 
območju. 
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Povezava med strateškimi cilji in razvojnimi področji 

 

Strateški cilji  

Vzpodbuditi 
podjetnost, 
inovativnost in razvoj 
perspektivnih 
dejavnosti na 
podeželju 

Vzpodbuditi 
kmetovanje na okolju 
prijazen način in 
povečevanje 
konkurenčnosti 
kmetijstva 

Izboljšanje kakovosti 
življenja in bivanja v 
skladu z načeli 
trajnostnega razvoja 
ter razvoj skupne 
identitete prostora 

Izboljšanje 
razvoja 
kompetenc, 
povezovanje, 
sodelovanje in 
informiranje 

Podjetništvo      

Kmetijstvo in gozdarstvo     

Turizem     

Tradicija, kulturna in 
naravna dediščina     

Družbene in društvene 
dejavnosti     

Kultura in šport     

Okolje in prostor     

Komunala      

R
az

vo
jn

a 
po

dr
oč

ja
 

Razvoj skupnosti      

 – močna povezanost,  – srednja povezanost,  – šibka povezanost 

6 STRATEGIJA IZVEDBE 
6.1 Priprava strategije 

1. Na območju LAS JABOLKO je bilo v preteklosti izvedenih kar nekaj aktivnosti, ki so bile 

usmerjene v iskanje razvojnih priložnosti območja. Že v letu 2003 je Občina Selnica ob Dravi 

pri zunanjem izvajalcu – Razvojni center Maribor, d. o. o. naročila pripravo razvojnega 

programa. V okviru tega so bile z občani izvedene sektorske delavnice za področja a) 

kmetijstva, b) društev in razvoja človeških virov, c) gospodarstva, podjetništva in obrti ter d) 

komunale.  

2. V okviru priprave Razvojnega programa podeželja Gurmansko rokodelska pot, ki ga je za 

območje trinajstih podravskih občin pripravljala Egida, d. o. o. Center Vita, so bile na 

področju vključenih občin v letih 2005-2006 izvedene številne delavnice, okrogle mize in 

srečanja/razgovori z občani in zainteresiranimi institucijami ter organizacijami. Na območju 

Občine Selnica ob Dravi so se ob tem izvajale delavnice s predstavitvijo dopolnilnega dela in 

možnostih razvoja obrtništva na kmetijah. Med turističnimi ponudniki na kmetijah in 

zainteresiranimi malimi podjetji/podjetniki je bila izvedena anketa o stanju in možnostih za 

nadaljnji razvoj. Za vse zainteresirane je bil izveden tudi tečaj spoznavanja dela z 
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računalnikom. Vse aktivnosti so bile izvedene v smislu ustanovitve bodoče skupne lokalne 

akcijske skupine, ki bi skrbela za izvedbo razvojnega programa in projektov. Ob 

ustanavljanju skupne lokalne akcijske skupine se je pokazalo, da med vključenimi občinami 

ni soglasja o ustanoviti skupne LAS za območje. Tako so posamezni zainteresirani subjekti 

iz Občine Selnica ob Dravi predlagali županu in občinski upravi, da občina sama prične s 

pripravo lokalne razvojne strategije in ustanovitvijo LAS.  

3. Konec leta 2007 so se pričele priprave na izdelavo študije trajnostnega razvoja Občine 

Selnica ob Dravi, ki jo je izdelal Mednarodni center za ekoremediacijo Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru. V okviru priprave študije so bile organizirane razvojne delavnice v vseh 

delih občine (Sv. Duh, Gradišče, Slemen, naselje Selnica), na katere so bili vabljeni vsi 

prebivalci občine (vabila posredovana vsem gospodinjstvom - 1.750 - v občini). Na osnovi 

rezultatov teh delavnic so bile izvedene še delavnice z društvi, podjetji in drugimi 

organizacijami v občini. Delavnic se je udeležilo cca 100 ljudi (od tega več kot polovica žensk 

in starejših občanov). Skupaj z ugotovitvami predhodno izdelanih strateških dokumentov in 

ob sodelovanju pobudnikov ustanovitve LAS so bila evidentirana razvojna področja za 

nadaljnjo obravnavo.  

V občinskem glasilu9 je bil objavljen javni poziv vsem zainteresiranim za sodelovanje pri 

pripravi strategije in vključitvi v LAS. Podobno se je medijska promocija LAS in vabilo vsem 

zainteresiranim odvijala tudi na lokalni televiziji, Moj TV. V sklopu prireditev ob občinskem 

prazniku (21. 5. 2008) so se širši javnosti predstavili izsledki raziskave študije trajnostnega 

razvoja, rezultati dela na delavnicah in rezultati izvedene ankete med vsemi gospodinjstvi v 

občini o zadovoljstvu občanov z življenjem in delom v občini10. S tem se je tudi pričelo 

uradno zbiranje oz. podpisovanje pristopnih izjav ustanovnih članov. Pri animiranju 

potencialnih članov so sodelovali številni posamezniki, različna društva in organizacije, ki so 

na terenu izvajali promocijo za sodelovanje v LAS. Svoje videnje razvoja so pripravili tudi 

osnovnošolci, ki so ustvarjali risbe na temo Selnica v prihodnosti.11 V okviru razgovorov 

župana in občinske uprave z občani, ki so bili izvedeni v mesecu novembru in decembru 

                                                 
9 Selniške novice, glasilo Občine Selnica ob Dravi, december 2007, št. 1 
10 Anketo so dobila vsa gospodinjstva (1.750), vrnjenih je bilo 330 anketnih listov. Anketa je sedaj objavljena na 
spletni strani občine http://www.selnica.si/anketa-o-zadovoljstvu/ in jo občani lahko nenehno rešujejo. Enkrat letno 
se rezultati zberejo in obdelajo. Tako se stalno spremlja trend zadovoljstva občanov z življenjem in delom v 
občini.  
11 Oblikovana je tudi ovojna mapa, kjer so navedeni idejni razvojni projekti, ki so jo pomagali oblikovati tudi 
osnovnošolci. Mape so prejeli vsi učenci višjih letnikov OŠ Selnica ob Dravi in vsi občani, ki so bili prisotni na 
razgovorih župana in občinske uprave s krajani. 
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2008 (srečanje na Sv. Duhu, Slemenu, Bistrici, centru Selnice, Gradišču)12 so bila 

udeležencem predstavljena ključna razvojna področja, ki smo jih oblikovali na osnovi 

izsledkov delavnic in razgovorov z občani (skupaj 139 udeležencev).  

Tako je strategija dejansko nastajala po načelu »od spodaj navzgor« in ob sodelovanju vseh, 

ki so to želeli, bodisi s posredovanjem svojih idej in predlogov neposredno na občinsko 

upravo bodisi z aktivno udeležbo na srečanjih in delavnicah. 

Pomembnejši mejniki  

Datum Aktivnost Udeleženci 

28. 3. 2007 Sestanek o oblikovanju skupne LAS območje 
treh RPP iz Podravja 

Pripravljavci RPP in predstavniki 
občin iz Podravja 

8. 10. 2007 Sestanek o možnostih priključitve v lokalno 
akcijsko skupino LAS MDD (Koroška regija) 

Predsedstvo LAS MDD z.b.o. in 
predstavniki Občine Selnica ob 
Dravi 

25. 10. 2007 Sestanek o možnostih oblikovanja skupnega 
LAS v Mariboru  Župani občin iz Podravja 

12. 11. 2007 Gradišče na Kozjaku, delavnica 10 krajanov in 5 zunanjih 
udeležencev 

13. 11. 2007 Slemen, delavnica 12 krajanov in 5 zunanjih 
udeležencev 

14. 11. 2007 Sv. Duh na Ostrem vrhu, delavnica 12 krajanov in 5 zunanjih 
udeležencev 

14. 11. 2007 Selnica ob Dravi, delavnica 35 krajanov in 5 zunanjih 
udeležencev 

25. 2. 2008 Selnica ob Dravi, delavnica 21 predstavnikov društev in 
podjetij 

Februar 2008 Izvedba ankete med občani  Prejela vsa gospodinjstva v 
občini, vrnjenih 330 anket 

19. 6. 2008 Pristop Občine Selnica ob Dravi k lokalni 
akcijski skupini obravnava občinski svet 

Člani občinskega sveta, 
poročevalci in vabljeni gosti 

11. 11. 2008 Gradišče, razgovor župana in uprave z občani  11 krajanov 

11. 11. 2008 Sv. Duh na Ostrem vrhu, razgovor župana in 
uprave z občani  23 krajanov 

12. 11. 2008 Selnica ob Dravi, razgovor župana in uprave z 
občani  27 krajanov 

12. 11. 2008 Slemen, razgovor župana in uprave z občani 16 krajanov 

2. 12. 2008 Bistrica, razgovor župana in uprave z občani 62 krajanov  

8. 1. 2009 Ustanovna skupščina LAS JABOLKO 78 ustanovnih članov LAS 
JABOLKO 

15. 1. 2009 1. seja upravnega odbora LAS JABOLKO Člani UO 

 

                                                 
12 Znova so bili vabljeni vsi občani občine (vabilo je bilo posredovano v vsako gospodinjstvo v občini, najava 
srečanj pa je bila objavljena v občinskem glasilu Selniške novice, oktober 2008, št. 4). 
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6.2 Terminski načrt za doseganje ciljev 
Lokalna akcijska skupina LAS JABOLKO je bila ustanovljena 8. januarja 2009. Na ustanovni 

skupščini je bilo prisotnih 78 ustanoviteljev (od tega 15 pooblastil za zastopanje) iz javnega, 

ekonomskega in zasebnega sektorja. Konzorcijsko pogodbo je podpisal 101 ustanovni član. 

Skupščina je imenovala upravni in nadzorni odbor, predsednico in podpredsednico, sprejela 

vsebino konzorcijske pogodbe ter določila upravljavca, t. j. Občino Selnica ob Dravi. LAS 

JABOLKO ima svoj ločen podračun pri upravljavcu Občini Selnica ob Dravi. Skupščina je 

prav tako sprejela Lokalno razvojno strategijo za obdobje 2007 - 2013. LAS JABOLKO se bo 

v letu 2009 prijavila na razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom 

pridobitve statusa delujoče LAS in finančnih sredstev za delovanje in projekte iz programa 

LEADER. 

Upravni odbor je na svoji prvi seji 15. 1. 2009 imenoval Komisijo za izbor projektov ter 

razpravljal in sprejel Kriterije za izbor projektov LAS JABOLKO. Ob tem se je upravni odbor 

seznanil z dokumentacijo – vlogo, ki bo oddana na javni razpis in se dogovoril o nadaljnjih 

aktivnostih ter delovanju. 

Preglednica 18: Terminski načrt izvajanja LRS 

 

AKTIVNOSTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pripravljalno obdobje                   
Priprave na ustanovitev in  
ustanovitev LAS 

                  

 
Priprava strategije 

                  

Kandidiranje na razpis in 
pridobitev statusa LAS 

                  

 
Vzpostavitev delovanja … 

                  

Izvajanje strategije                   
Animiranje in informiranje 
lokalnih akterjev 

                  

 
Poziv za projektne ideje 

                  

Zbiranje in ocenjevanje 
projektov 

                  

 
Izvajanje projektov 

                  

Monitoring in poročanje o 
izvajanju in napredku 

                  

Spremljanje izvajanja                   
Vsebinsko in finančno 
spremljanje 

                  

 
Priprava letnih poročil 

                  

 
Poročanje LEADER pisarni 

                  

Vrednotenje                   
 
1x letno 

                  

Končno – ob zaključku 
programskega obdobja 
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6.3 Razmejitev obstoječih in inovativnih aktivnosti 

Inovativnost je eno temeljnih načel pristopa LEADER, ki smo ga upoštevali pri oblikovanju 

oz. pripravi strategije. Inovativnost je tudi pomemben kriterij pri ocenjevanju in izbiranju 

projektov in je sestavni del sprejetih Kriterijev za izbor projektov LAS JABOLKO. 

Člani LAS JABOLKO se zavedamo, da problemov, ki so posledica določenega nivoja 

razmišljanja, ne moremo reševati z enakim razmišljanjem, kot je nekje zapisal Einstein. 

Inovativnost je tako za nas vsaka koristna novost, kar pomeni tako razvoj novih inovativnih 

proizvodov/storitev, razvoj novih tehnologij, novih organizacij ali trga, kot tudi prenos in 

prilagoditev inovacij od drugod, posodobitev tradicionalnih inovacij od drugod, posodobitev 

tradicionalnih oblik znanja in izkušenj ter iskanje novih rešitev za reševanje razvojnih 

problemov podeželskega območja. 

Kot obstoječe aktivnosti pojmujemo tiste aktivnosti, ki so se na območju že odvijale, se 

izvajajo in se še bodo nadaljevale v prihodnosti. Pod pojmom inovativne aktivnosti pa 

pojmujemo aktivnosti, metode, postopke in ukrepe, ki se na območju še niso izvajali in se v 

območju uvajajo prvič. Razmejitev je prikazana v naslednji tabeli: 

Preglednica 19: Opredelitev aktivnosti po strateških ciljih in ukrepih 

1. Vzpodbuditi podjetnost, inovativnost in razvoj perspektivnih dejavnosti na podeželju 

Ukrepi Inovativne aktivnosti 

Razvoj novih oblik dela in socialno podjetništvo  DA 
Razvoj podjetništva, zlasti med mladimi, ženskami in drugimi 
ranljivimi skupinami DA 

Razvoj turistične destinacije, turističnih produktov in storitev DA, delno  
Razvoj skupne blagovne znamke, trženje in nastop na trgu  DA 

2. Vzpodbuditi kmetovanje na okolju prijazen način in povečevanje konkurenčnosti kmetijstva 

Ukrepi Inovativne aktivnosti 

Ekološka, integrirana in druga okolju in ljudem prijazna 
pridelava in predelava v kmetijstvu  DA 

Zdrava lokalna hrana za lokalne trge DA, delno (pilotna uvedba tržnice) 
3. Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega razvoja ter razvoj skupne 
identitete prostora 

Ukrepi Inovativne aktivnosti 

Uresničevanje načel trajnostne rasti in razvoja * DA 

Socialna vključenost in medgeneracijsko sodelovanje  
DA, delno (v letu 2008 smo organizirali 
skupne prireditve ob občinskem prazniku – 
skupaj 50 prireditev) 

Ohranjanja tradicije, naravne in kulturne dediščine DA 
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4. Izboljšanje razvoja kompetenc, povezovanje, sodelovanje in informiranje  

Ukrepi Inovativne aktivnosti 

Razvoj kompetenc občanov, društev in organizacij  
DA, delno (izvedli smo že pilotno učenje 
nemškega jezika za potencialne turistične 
ponudnike s kmetij)  

Povezovanje in sodelovanje DA 

Informiranje in obveščanje 
Da, delno (v letu 2008 so bili izvedeni prvi 
razgovori župana in občinske uprave z 
občani) 

 

6.4 Ocena prenosljivosti strategije na druga območja 

Lokalna razvojna strategija LAS JABOLKO temelji na lokalnih razvojnih potencialih, potrebah 

članov in zaznanih problemih ter možnih rešitvah. Glede prenosljivosti na druga območja 

ocenjujemo, da bodo rezultati projektov, pridobljene izkušnje, pristopi in nova znanja lahko 

prenosljivi na druga območja. Menimo pa, da vizija mora nastajati v okolju in za okolje, zato 

ne vidimo razloga niti potrebe, da bi vizijo LAS JABOLKO prenašali na druga območja. 

Ocenjujemo, da bodo vsebinske rešitve, ciljne skupine, projektne ideje in produkti posredno 

prenosljivi zlasti za območja, ki po svojih geografskih, demografskih, socio-ekonomskih in 

drugih značilnostih ter razvojnih problemih podobna območju, ki ga pokriva LAS JABOLKO. 

Izkušnje s področja organiziranja in uporabljenih metod za pripravo, izvajanje in upravljanje 

strategije, vodenja LAS ter izkušnje s področja animiranja in motiviranja lokalnih akterjev pa 

bodo lahko prenosljiva tudi širše.  

 

6.5 Ocena trajnostne naravnanosti strategije  

Trajnost strategije v prvi vrsti zagotavlja pripravljenost članov, da s sodelovalnostjo in 

skupnimi napori dosegamo in presegamo zadane cilje. Že sama sestava, vodenje, načelo 

tripartitnosti in organizacijska struktura LAS JABOLKO omogočata vključenost vsakogar, ki 

to želi. Dalje nas k trajnosti zavezuje tudi Študija trajnostnega razvoja Občine Selnica ob 

Dravi, kjer z indikatorji trajnostnega razvoja merimo razvoj in rast na območju. Ne nazadnje 

so ti indikatorji vključeni tudi kot kazalci merjenja doseganja ciljev in rezultatov v samo 

lokalno razvojno strategijo območja LAS JABOLKO. Člani LAS JABOLKO se zavedamo, da 

so sredstva javnih virov omejena, zato želimo v času programskega obdobja 2007-2013 

doseči vse cilje, ki nam bodo v naslednjem obdobju omogočali financiranje našega razvoja 

zlasti iz lastnih sredstev. Na ta način strategija ne bo le muha enodnevnica in mrtva črka na 

papirju, ampak prilagodljiv, uresničljiv, trajnostno in razvojno naravnan dokument. 
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6.6 Opis možnih razpoložljivih finančnih virov (načelo dodatnosti) 

Lokalna razvojna strategija je izdelana skladno z navodili za črpanje sredstev iz osi LEADER. 

Možni viri financiranja delovanja LAS in izvajanja Lokalne razvojne strategije so: 

- občinski viri - proračun Občine Selnica ob Dravi 

- donacije 

- sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 ukrepi 1. osi – Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja 

 ukrepi 2. osi – Izboljšanje okolja in podeželja 

 ukrepi 3. osi – Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega 

gospodarstva 

 ukrepi 4. osi – LEADER  

- nepovratna sredstva iz razpisov različnih ministrstev (MOP, MG, MK, MDDS, MŠŠ) in 

skladov 

- povratna sredstva bank – ugodnejši najemi kreditov 

- drugi javni in zasebni viri. 

LAS JABOLKO bo financirala delovanje, pridobivanje dodatnih strokovnih znanj in animacijo 

območja iz sredstev proračuna občine, pripadajočega deleža s strani MKGP in donacij.  

Projekte, ki bodo s strani organov LAS izbrani za izvajanje, financirajo nosilci projektov, s 

pomočjo partnerjev v projektu. Po zaključku projekta in plačilu s strani nosilca, bo LAS 

pripravil zahtevek za povračilo in ga poslal na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. LAS nato na podlagi sklenjene pogodbe ob začetku projekta nosilcu nakaže 

sredstva. 

LAS JABOLKO si bo prizadevala sredstva za uresničevanje Lokalne razvojne strategije 

pridobiti tudi iz drugih razpoložljivih virov. 

 

6.7 Opis spremljanja in ocenjevanja izvedbe strategije, kriteriji in kazalniki  

Že v terminskem planu smo navedli, da se bo enkrat letno ocenjevalo doseganje ciljev in 

rezultatov. Podobno se bo ob koncu programskega obdobja ocenilo celotno obdobje. Za ta 

namen smo si zastavili merljive kazalnike in opredelili njihove sedanje in ciljne vrednosti, kar 

je prikazano v naslednji tabeli: 
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Preglednica 20: Cilji, ukrepi, rezultati, kazalniki in njihove vrednosti 

1. Vzpodbuditi podjetnost, inovativnost in razvoj perspektivnih dejavnosti na podeželju 

Ukrepi Rezultati Kazalci Sedanja 
vrednost  

Ciljna 
vrednost 
2013 

Razvoj novih oblik dela 
in socialno 
podjetništvo  

- povečanje števila 
registracij dopolnilnih 
dejavnosti 

- povečanje števila 
fleksibilnih oblik dela 

- nastajanje socialnega 
podjetništva 

število registracij dopolnilnih 
dejavnosti 
 
število fleksibilnih oblik dela 
 
število pripravljenih projektov 
za izvedbo socialnega 
podjetništva 
  

Stanje 31. 
12. 2008 
 
0 
 
 
0 
 
 

+ 10 
 
 
+6 
 
 
+3 
 
 

Razvoj podjetništva, 
zlasti med mladimi, 
ženskami in drugimi 
ranljivimi skupinami 

- povečanje števila 
samozaposlitev 
brezposelnih oseb 

- povečanje števila 
podjetij 

število novih samozaposlitev 
brezposelnih oseb 
 
število novih podjetij in 
podjetnikov 

 
0 
 
0 
 

 
+15 
 
+15 
 

 

1. Vzpodbuditi podjetnost, inovativnost in razvoj perspektivnih dejavnosti na podeželju 

Ukrepi Rezultati Kazalci Sedanja 
vrednost  

Ciljna 
vrednost 
2013 

Razvoj turistične 
destinacije, turističnih 
produktov in storitev 

- oblikovanje turistične 
destinacije in ponudbe 
ter njena 
prepoznavnost 

- animacija in nabor 
turističnih ponudnikov 
za skupen nastop 

- povezovanje 
turističnih ponudnikov, 
kmetov in drugih 
zainteresiranih 
subjektov v okolju  

- oblikovanje novih 
tematskih (pohodne, 
turistične … poti) 

- povečanje 
nastanitvenih 
kapacitet 

- povečanje števila 
kmečkih turizmov in 
izletniških kmetij 

število novih turističnih 
produktov 
 
število skupnih promocijskih 
nastopov  
in prireditev 
 
število ponudnikov vključenih v 
skupno trženje in promocijo 
 
število novih tematskih poti 
 
število promocijskih brošur in 
drugega propagandnega 
materiala 
 
število nočitev  
 
število registriranih kmečkih 
turizmov in izletniških kmetij 

0 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
1 
 
 
0 
 
 
786 
 
 
Stanje  
31. 12. 
2008 

+10 
 
 
+15 
 
 
 
+10 
 
 
+5 
 
 
+8 
 
povečanje 
za 2% 
 
 
+5 
 
 

Razvoj skupne 
blagovne znamke, 
trženje in nastop na 
trgu  

- skupna blagovna 
znamka kakovosti 

- skupna promocija in 
trženje območja in 
izdelkov 

 

Število blagovnih znamk  
 
Število trženjskih in 
promocijskih akcij  
 
Število vključenih subjektov v 
blagovno znamko 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 

+1 
 
+8 
 
 
+15 
 
 

 

 

 



 70

2. Vzpodbuditi kmetovanje na okolju prijazen način in povečevanje konkurenčnosti kmetijstva 

Ukrepi Rezultati Kazalci Sedanja 
vrednost  

Ciljna 
vrednost 
2013 

Ekološka, integrirana in 
druga okolju in ljudem 
prijazna pridelava in 
predelava v kmetijstvu  
 

- povečanje števila kmetij, 
ki pri(pre)delujejo 
kmetijske proizvode na 
okolju prijazen način 

 

Število izraženih interesov za 
prehod kmetijskih 
gospodarstev na okolju 
prijazen način kmetovanja 
 
 

54 
 
 
 
 
 

+10 
 
 
 
 
 

Zdrava lokalna hrana 
za lokalne trge 
 

- ponudba kakovostnih 
kmetijskih pridelkov in 
proizvodov ter 
proizvodov z dodano 
vrednostjo 

- vzpostavitev partnerstva 
za regionalno/lokalno 
samopreskrbo  

- vzpostavitev 
organizirane lokalne 
tržnice in prodaje na 
kmetijah 

- pridelava vrtnin za 
lastne potrebe 

- povečanje 
prepoznavnosti izdelkov 
iz lokalnega okolja 

Število kakovostnih 
kmetijskih proizvodov z 
dodano vrednostjo 
 
Število partnerstev 
 
Število ponudnikov na lokalni 
tržnici 
 
Število vrtičkarjev, ki 
pridelujejo vrtnine na okolju 
prijazen način 
 
Število promocij lokalne 
hrane, izdelkov in pijač 
povezanih z identiteto okolja 

0 
 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

+10 
 
 
 
+1 
 
+10 
 
 
Se bo 
povečalo 
 
 
+7 
 
 
 
 

 

3. Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega razvoja ter razvoj skupne 
identitete prostora 

Ukrepi Rezultati Kazalci Sedanja 
vrednost  

Ciljna 
vrednost 
2013 

Uresničevanje načel 
trajnostne rasti in 
razvoja * 

- zagotavljaje 
trajnostnega razvoja  

- povečanje 
zadovoljstva občanov 
z življenjem in 
bivanjem na območju 

- ozaveščeni prebivalci 
v zvezi s podnebnimi 
spremembami na 
področju energije  

- ozaveščeni prebivalci 
v zvezi s podnebnimi 
spremembami na 
področju ravnanja z 
odpadki 

- uvedba malih 
rastlinskih čistilnih 
naprav 

Opredeljeni indikatorji 
trajnostnega razvoja v študiji 
trajnostnega razvoja Občine 
Selnica ob Dravi 
 
 
Parametri v anketi o 
zadovoljstvu občanov  
 
 
Število projektov izkoriščanja 
obnovljivih in alternativnih 
virov energije 
 
Zmanjšanje količine 
odpadkov  
 
 
Število novih malih 
rastlinskih čistilnih naprav 
 

Vrednost 
kazalcev iz 
študije 
trajnostneg
a razvoja 
 
Rezultati 
ankete 
2008 
 
 
0 
 
 
270 
kg/prebival
ca  
 
0 
 

 
Se bodo 
izboljšali 
 
 
 
Zadovoljstv
o se bo 
povečalo 
 
 
+6 
 
 
-10 kg na 
prebivalca 
 
 
+4 
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3. Izboljšanje kakovosti življenja in bivanja v skladu z načeli trajnostnega razvoja ter razvoj skupne 
identitete prostora 

Ukrepi Rezultati Kazalci Sedanja 
vrednost  

Ciljna 
vrednost 
2013 

Socialna vključenost 
in medgeneracijsko 
sodelovanje  

- skupne akcije in 
prireditve 

- aktivnosti za mlade  
- medsosedska pomoč 

in pomoč ostarelim 
 

Število skupnih akcij in 
prireditev 
 
Število izvedenih aktivnosti 
za mlade  
 
Število izvedenih aktivnosti 
za ostarele 

1 
 
 
0 
 
 
0 
 
 

+15 
 
 
+15 
 
 
+6 
 
 

Ohranjanje tradicije, 
naravne in kulturne 
dediščine 

- izdelan seznam in opis 
lokalnih tradicionalnih 
obrti, šeg, navad, 
priprave jedi, 
zgodovinskih 
dogodkov, oseb… 

- označene naravne 
vrednote in kulturna 
dediščina  

- obnovljena naravna in 
kulturna dediščina 
 

Število izdelkov/storitev, ki 
vključujejo/so 
povezani/nastali na temelju 
tradicije, naravne in kulturne 
dediščine 
 
Število označenih naravnih 
vrednost in kulturne 
dediščine 
 
 
Število projektov za obnovo 
naravne in kulturne 
dediščine 
 

 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 

 
+7 
 
 
 
 
 
+10 
 
 
 
 
+4 
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4. Izboljšanje razvoja kompetenc, povezovanje, sodelovanje in informiranje  
 

Ukrepi Rezultati Kazalci Sedanja 
vrednost  

Ciljna 
vrednost 
2013 

Razvoj kompetenc 
občanov, društev in 
organizacij  

- razviti novi programi 
usposabljanj in delavnic 
za povečanje vseh vrst 
kompetenc/znanj  

- povečanje dostopnosti 
do vseživljenjskega 
učenja, usposabljanj in 
delavnic za vse 
generacije in skupine  

- vključenost žensk, 
mladih, težje zaposljivih 
in drugih ranljivih skupin 
v programe in 
usposabljanja 
vseživljenjskega učenja 
 

Število vseh izvedenih 
delavnic in usposabljanj  
 
Število razvitih novih 
programom usposabljanj in 
izobraževanja 
 
Število sodelujočih na 
delavnicah in usposabljanjih 
 
Število žensk, mladih, težje 
zaposljivih in drugih ranljivih 
skupin udeležencev 
usposabljanj in delavnic  
 
 

1 
 
 
0 
 
 
 
12 
 
 
 
5 
 
 
 
 

+50 
 
 
+15 
 
 
 
+600 
 
 
 
+400 
 
 
 
 

Povezovanje in 
sodelovanje 

- ozaveščanje o aktualnih 
podnebnih spremembah 
in družbeno 
odgovornem ravnanju  

- krepitev sodelovanja 
znotraj LAS 

- organiziranje in 
delovanje LAS za 
izvedbo strategije 

- povečanje 
medregijskega in 
mednarodnega 
sodelovanja 

- povečanje prostorskih 
zmogljivosti za mlade in 
medgeneracijsko 
druženje 

 

Število 
ozaveščevalno/promocijskih 
akcij 
 
Število novih članov LAS 
 
Število delavnic in 
usposabljanj za projektno 
vodenje  
 
Število študijskih obiskov, 
izmenjav dobrih praks ter 
skupnih projektov  
 
Število novih ali obnovljenih 
skupnih prostorov (objektov). 
 

 
0 
 
 
101 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 

 
+10 
 
 
+40 
 
 
+6 
 
 
 
+6 
 
 
+3 
 
 
 
 

Informiranje in 
obveščanje 

- vzpostavljene e-točke  
- pokritje »belih lis«  z 

odprtim širokopasovnim 
omrežjem 

- informiranost o 
dogajanjih v občini in 
načrtih lokalne skupnosti 

- obveščenost o 
pomembnih prireditvah, 
javnih razpisih in drugih 
aktivnostih, ki se v 
okviru različnih 
organizatorjev in društev 
izvajajo na območju. 

Število vzpostavljenih e-točk 
 
 
Število novih uporabnikov 
IKT  
 
Število skupnih razgovorov 
župana in uprave z občani in 
organizacijami  
Število mesečnih obvestil 
vsem gospodinjstvom  

2 
 
 
0 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

+2 
 
 
+100 
 
 
 
+20 
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7 USKLAJENOST Z OSTALIMI PROGRAMI IN POLITIKAMI 
 

Splošni cilj Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-2013 in Programa 
razvoja podeželja 2007-2013 je uravnotežen in trajnosten razvoj podeželskih območij 

Slovenije, čemur sledi tudi Lokalna razvojna strategija LAS JABOLKO. V okviru ciljev in 

ukrepov so le-ti usklajeni z vsemi štirimi osmi, in sicer: 

1. Ukrepi in rezultati v okviru prvega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1., 2. 

in 3. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

2. Ukrepi in rezultati v okviru drugega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1. 

in 2. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

3. Ukrepi in rezultati v okviru tretjega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1. in 

3. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

4. Ukrepi in rezultati v okviru četrtega strateškega cilja prispevajo k doseganju ciljev 1., 

2., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 - 2013. 

Lokalna razvojna strategija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) in njenim 

izvedbenim dokumentom, Državnim razvojnim programom (DRP), saj se cilji nanašajo na 

povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala ter na povečanje učinkovitosti 

v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov. 

Pri DRP ne gre le za investicije v finančni ali fizični kapital v gospodarskem smislu, ampak 

tudi za vlaganja v okoljski in družbeni kapital. Slednji vključuje kategorije človeškega kapitala, 

socialnega kapitala in kulturnega kapitala. Tudi pri konkurenčnosti ne gre le za gospodarsko 

konkurenčnost na globalnem trgu ampak tudi za učinkovitost v smislu kakovosti življenja in 

trajnostne rabe naravnih virov.  

Regionalni razvojni programom (RRP) za Podravsko razvojno regijo 2007-2013 je 

temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije, 

določa razvojne prioritete regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja 

razvoja v razvojni regiji. Usklajuje razvojne cilje na področju gospodarskega, socialnega, 

prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določa instrumente in 

vire za njihovo uresničevanje. Predstavlja dogovor med 41 občinami Podravske razvojne 

regije in Vlado RS o razvoju Podravske razvojne regije v programskem obdobju od 2007 do 

2013. 
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Lokalna razvojna strategija je skladna z vsemi tremi razvojnimi prioritetami RRP in jih s 

svojimi ukrepi tudi dopolnjuje, in sicer: 

1. Povezana, uspešna in prepoznavna regija, 

2. Podjetnost, konkurenčnost in znanje za hitrejši razvoj, 

3. Enakomeren in trajnostni razvoj.  

Ključni cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije so racionalen in učinkovit prostorski 

razvoj, kvaliteten razvoj mest in naselij ter medsebojno dopolnjevanje podeželskih in urbanih 

območij, policentričen razvoj, skladen razvoj območij s skupnimi značilnostmi, varstvo okolja, 

varstvo narave in naravnih virov, ohranjanje kulturne raznolikosti kot temeljne prostorske 

prepoznavnosti in naravne kakovosti krajine, razvoj infrastrukture in povezanost 

infrakstrukturnih omrežij. Strategija je skladna z usmeritvami Strategije prostorskega razvoja 

Slovenije in bo s svojimi aktivnostmi v okviru vseh štirih glavnih tem prispevala k doseganju 

teh ciljev. 

 


