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IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE SELNICA OB DRAVI 

2020-2050 

Strategija razvoja občine Selnica ob Dravi je temeljni programski dokument na občinski ravni 

za obdobje od leta 2020 do 2050 in opredeljuje načrtovane aktivnosti in projekte na osnovi 

analize stanja v občini ter programskih dokumentov EU in Republike Slovenije.  

Strategija razvoja občine Selnica ob Dravi izhaja iz že začrtanih prioritet, ki so vidne v viziji 

občine, poslanstvu in vrednotah. To so načela trajnostnega razvoja, skrb za aktiviranje vseh 

razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in okolja ter družbene 

odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij (https://www.selnica.si/). Razvoj načrtujemo 

na  vzdrževanju ravnovesja med zmogljivostjo in značilnostmi ekosistemov in najširšimi 

potrebami ljudi, torej na trajnostnih izhodiščih. Trajnostni pristop se odraža tudi v poslanstvu 

občine, to je zagotavljanje storitev in pogojev, ki prispevajo h kakovosti življenja in dela 

občanov ter organizacij z zadovoljevanjem njihovih potreb glede na dane vire 

(https://www.selnica.si/).  Poudarek sedanjega in bodočega razvoja temelji na celovitosti,  

učinkovitosti in fiskalni odgovornosti ter sodelovanju občanov pri upravljanju javnih in lokalnih 

zadev (https://www.selnica.si/). Zato je v  Strategiji razvoja občine  je izpostavljen 

ekosistemski pristop (torej upoštevanje narave pri dejavnostih ljudi), energetska varčnost na 

vseh področjih ter aktivna participacija javnosti in kulturno  ter športno življenje v občini. V 

opredelitvah razvoja občine Selnica ob Dravi so posebej izpostavljene aktivnosti in projekti, ki 

podpirajo, ohranjajo in povečujejo zdravje ljudi in širšega okolja ter narave.  

Strategija razvoja občine, ki je pred nami, upošteva že začete lokalno pomembne prioritete, 

jih podpira vodstvo občine  in sicer prenova in dograditev telovadnice, obnova vrtca v ekološko 

in energetsko učinkovit objekt, izgradnja pločnika ob glavni cesti, ustanovitev službe za 

pridobivanje sredstev razvojnih skladov, aktivnosti za izboljšanje zdravja (manj digitalnih 

obremenitev za mlade ter manj zdravil za starejše), lokalna zdrava in naravna  pridelava in 

prodaja hrane, prijazna občina za mlade družine, manj sporov z občani ter posledično manj 

stroškov z odvetniki, več finančnih sredstev za društva, ki delujejo v občini, vodenje občine v 

sodelovanju z občani, kvalitetna pitna voda za vse občane, priprava prostorskih pogojev za 

gradnjo stanovanj, razvoj ponudbe ob jabolčni poti, ureditev vodotokov in obramba pred 

plazovi, kolesarske in pohodne poti. V razvojnih prioritetah je izpostavljena Občina Selnica ob 

Dravi z občinsko upravo kot servis občanom ter gonilo razvoja, ki ga bodo občutili vsi prebivalci 

občine Selnica ob Dravi (https://www.selnica.si/). Poleg navedenih prioritet pa so v Strategiji 

razvoja vključene še nove priložnosti odgovornega  razvoja na različnih področjih v naslednjih 

tridesetih letih (do 2050) v obliki predlogov aktivnosti in projektov, ki jih bo občina izvajala v 

prihodnje (delno kot lastne prioritete na lokalni ravni in delno kot obveznosti s strani države).  

S ciljem, da bi bilo načrtovanje razvojnih prioritet za občinsko upravo in občane ter občanke 

čimbolj pregledno, je Strategija razvoja sestavljana tako, da izhaja in potencialov, naravnih in 

družbenih. Za vsako predstavitvijo posameznih vrst potencialov so izpostavljena področja, ki 

https://www.selnica.si/
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bi jih naj občina razvijala v naslednjih desetletjih. Ta področja so v nadaljevanju povezana s 

strateškimi dokumenti EU in Slovenije s ciljem, da se pridobijo tudi možnosti sofinanciranja. 

Nato so oblikovani nabori aktivnosti in projektov z opisom ciljev, niso pa podrobno definirani 

roki in druge specifičnosti, saj COVID-19 razmere rušijo že obstoječe in potekajoče aktivnosti. 

Zato je veliko bolj učinkovito, da si pripravimo pot (smer razvoja) s potrebnimi postajami 

(aktivnostmi in projekti), ki pa jih bomo dorekli v časovnih intervalih, ko se bodo razmere, 

pogoji in možnosti njihove implementacije dejansko pokazali v praksi.  

 

1 NARAVNI POTENCIALI OBČINE SELNICA OB DRAVI KOT OSNOVA ZA 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN PROJEKTOV DO 2050  

Občina Selnica ob Dravi je del podravske statistične regije, po geografski legi in površinski 

oblikovanosti del osrednje Dravske doline. Ker leži naselje Selnica ob Dravi ob magistralni cesti, 

je to ugodno vplivalo na razvoj kraja. Meri 64,5 km2 in se po površini med slovenskimi občinami 

uvršča na 105. mesto, kar pomeni v sredino. Naravne razmere so v občini Selnica ob Dravi zelo 

heterogene, kar neposredno vpliva na možnosti trajnostnega razvoja. Od Maribora je 

oddaljena le  12 km, na severu jo omejuje državna meja z Avstrijo,  na zahodu občina Lovrenc 

na Pohorju, na vzhodu občina Maribor in na jugu reka Drava. Območje občine je iz fizično-

geografskega pogleda zahtevno, saj leži v dveh različnih reliefnih enotah, v Dravski dolini in na 

Kozjaku, ki imata specifične naravne razmere, strme lege in močno delovanje površinskih voda 

ter visok delež gozda. Geološko je ozemlje občine del  Vzhodnih centralnih Alp, kar pomeni 

kristalinsko zasnovo, z magmatsko metamorfnimi kamninami in veliko erozijsko 

izpostavljenostjo. Podnebje v občini Selnica ob Dravi je zmerno celinsko osrednje Slovenije, za 

ta tip je značilno, da se povprečne januarske temperature gibljejo med -1 °C in -5 °C, povprečne 

julijske pa med 10 °C in 20 °C, kar  pomeni nižje toplotne razmere kot veljajo v večini Slovenije. 

Prevladuje celinski padavinski režim, kar pomeni, da 70 % padavin pade v juniju in juliju (Hojs, 

2008), zato je v poletnem času pričakovati največ neurij povezanih z delovanjem hudournikov 

in visokih voda, drugi val pa se ponovi v jeseni, ko se uveljavi jesensko deževje in je 

izhlapevanje nižje, kar se pozna v večji izdatnosti vode. Slika 1 kaže pogled na naselje Selnica, 

ki ima jedro v ravnini ob reki Dravi, sicer pa je pretežni del občine razvlečen po hribovjih in 

gričevjih, kar je nujno potrebno upoštevati pri načrtovanju razvoja v prihodnje, kar je razvidno 

tudi na sliki 2.   
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Slika 1. Pogled na Selnico ob Dravi. Vir: http://www.camperstop.si/properties/selnica-ob-dravi/ 

 

Naselja v občini so:  Črešnjevec ob Dravi, Fala, Gradišče na Kozjaku, Janževa Gora, Selnico ob 

Dravi, Spodnja Selnica, Spodnji Boč, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem Vrhu, Veliki Boč, del 

Vurmata, Zgornja Selnica, Zgornji Boč in del Zgornjega Slemena  (slika 2). 

http://www.camperstop.si/properties/selnica-ob-dravi/
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Slika 2. Oblika občine je zelo heterogena, kar je velik izziv za trajnostni razvoj (vir: 
https://www.selnica.si/prostorsko-informacijski-sistem-piso/) 

 

Reliefna oblikovanost občine je posledica tektonskih in geoloških dogajanj. Karta 3 prikazuje 

geološke posebnosti in geološke pojave ter tektonske strukture, ki vplivajo na potek 

infrastrukturnih povezav, na možnosti poselitve, delovanje erozije in ploskovno odtekanje 

vode ter na turistične potenciale, vezane na fosile, geomorfološke pojave, hidrogeološke 

pojave ter območja mineralnih surovin. Tip kamnin pa s svojimi značilnostmi neposredno 

vpliva na oblikovanje prsti (rabo tal) in naravno rodovitnost zemlje.  

https://www.selnica.si/prostorsko-informacijski-sistem-piso/
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Slika 3. Geološke posebnosti občine vplivajo na relief, rabo tal in možnost prometne 

dostopnosti (vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI 

Iz karte 4 so razvidne površine posameznih kamnin in sedimentov. Prevladujejo filiti na 

območju Velikega Boča, Sp.  Slemena in Zg. Slemena. Sledijo blestniki in gnajsi na območju Zg. 

Boča, Vurmata in Gradišča, nato pa amfiboliti v širokem navpičnem pasu med Sp. Bočem, Sp. 

Slemenom in Velikimi Bočem. Ves južni del občine ob reki Dravi je na rečnih terasah in 

naplavinah, kar oblikuje popolnoma drugačne pogoje za življenje kot v hribovitih severnih 

območjih.  

Območje občine Selnica ob Dravi je geografsko del Pohorja in Kozjaka, ki je zgrajeno iz 

nepropustnih metamorfnih in magmatskih kamnin, pri čemer je izjema le območje med 

Lovrencem, Ribnico in Vuzenico (ribniška sinklinala), kjer so klastične usedline (glinasti lapor, 

tuf, peščenjak). Zaradi neprepustnih kamnin večina padavinske vode odteče površinsko po 

številnih hudourniških grapah in potokih. Na Kozjaku se vrstijo tesne grabe ob spodnjem toku 

dravskih pritokov, med seboj podobne po svojem debrskem prerezu, s strmimi pobočji, ki se 

vzpenjajo iz struge navzgor večinoma brez razčlenjenosti in brez pregibov do nadmorske višine 
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okoli 600-750 m. Kozjak predstavlja razvodni pas med murskimi in dravskimi pritoki, ker pa 

Drava, ki ga je ločila od Pohorja, teče neposredno ob njem, so ga njeni pritoki razrezali na 

posamezne hrbte, med katere sodi tudi Kozjak v ožjem smislu, ki sega vse do pritoka 

Čermenica zahodno od meje med občinama Selnica ob Dravi in Podvelka, od koder proti 

zahodu teče drug hrbet, Remšnik. Kolarjev vrh je najvišji del Kozjaka nad Selnico ob Dravi. 

 

  

Slika 4. Kamninska sestava občine Selnica ob Dravi.  
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Metamorfno osnovo na nekaterih mestih prekrivajo mlajše sedimentne kamnine, vendar v 

manjšem obsegu. V vzhodnem delu na površju ležijo triadne in kredne kamnine, največ 

dolomit. Iz teh kamnin je sestavljen Ostri vrh. Hribovje Kozjak je antiklinalni hrbet, ki se s 

severnim krilom spušča v južno obrobje terciarnega Graškega zatoka, z južnim krilom pa v 

sinklinalo ruško-šentlovrenško-ribniškega podolja. Vendar to ni enostavna enotna antiklinala, 

ampak jo sestavljata dva skoraj vzporedna antiklinalna hrbta, ki oklepata ožji sinklinalni pas. 

Sinklinala se vleče od terciarnega področja pri Radljah preko Remšnika ter Zgornje in Vzhodne 

Kaple proti vzhodu. Hrbet Kozjaka na vzhodu je prav tako kot remšniški antiklinalni hrbet 

sestavljen iz staro kristalinskega jedra, preko katerega so naloženi metamorfni 

staropaleozojski kristalasti skrilavci, na njih pa pri Ostrem vrhu leži triadna dolomitna plošča, 

z njo pa še nekaj krede. Južno krilo Kozjaka se spušča v ruško-šentlovrenško-ribniško sinklinalo. 

Kozjak je razčlenjen na sistem kratkih prečnih hrbtov, ki se končujejo na vrhu s širokimi vrhovi 

in ploščatimi kopami, ki jih povezujejo položna sedla. Izjema, kot je Ostri vrh (907 m), je 

povezana z odpornejšim dolomitom.  

Slika 

5. Hribovita območja občine na severu (vir: http://www.camperstop.si/properties/selnica-ob-dravi/). 

Dravska dolina je žila Pohorskega Podravja. Ločuje Pohorje od Kozjaka, predstavlja pa tudi vez 

med Panonsko kotlino in Alpami. Tukaj se vrši tektonsko dviganje, Drava pa je morala sproti 

poglabljati svojo strugo in je ustvarila  tesno deber med obema udorinama, Celovško kotlino 

in Dravskim poljem, ki sta bili hkrati območji ugrezanja in nasipanja. 

Dravska dolina ni enotna, sestavljena je iz več, po nastanku različnih delov. Velik del Dravske 

doline je po nastanku povezan s terciarnim ruško-šentlovrenško-ribniškim podoljem. V njen 

leži spodnji del doline med Mariborom in Falo, prav tako tudi zgornji del med Vuhredom in 

Dravogradom. Med Vuhredom in Falo je Drava v eni od pliocenskih razvojnih stopenj po 

epigenezi zašla v kristalasto ozemlje, in si vanj izdolbla tesno dolino, deber, ki je v nasprotju 

med ploskima deloma v sinklinalnem podolju. Pri Fali se  Dravska doline popolnoma spremeni 

http://www.camperstop.si/properties/selnica-ob-dravi/
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in od tukaj navzgor teče Drava po tesni debri brez ploskega dna. Taka ostane Dravska dolina 

vse do Vuhreda oziroma do Spodnje Vižinge. Dravska dolina na območju občine Selnica ima 

torej oba značaja, zahodno od Fale je ozka dolina v obliki debri, vzhodno pa široka ravnica na 

območju sinklinale, vrezana v odporne kamnine terciarne starosti. Udorina je na debelo nasuta 

s kvartarnim prodom, ki ga je Drava razrezala na sistem teras. 

Za območje občine Selnica je značilen hribovit in dolinski relief. Ravninski relief se navezuje na 

doline in kotline, ki so jih skozi geološko zgodovino nasipavali ledeniki in površinski vodotoki. 

Značilne za hribovita ozemlja so velike strmine pobočij in velike relativne višine slemen. 

Reliefne razmere, kakršne vidimo danes, so v večji meri posledica rečnega omrežja v 

preteklosti. Osrednja odvodnica je bila v miocenu Karintijska reka, ki je bila predhodnica 

današnje Drave. Mlajša predhodnica Drave iz pliocena je tekla južneje od prejšnje reke. Šele 

pozneje se je reka zarezala v metamorfne kamnine Kozjaka. Poleg rečnega preoblikovanja 

površja je na to območje vplivala tudi pleistocenska poledenitev z dravskim ledenikom. Na 

robovih ledenika se je nahajalo veliko materiala, ki so ga vodotoki ob prehajanju na položnejši 

svet nasipavali v obliki vršajev. Tako akumulirani material so vodotoki ob koncu poledenitve 

razrezali v sistem teras. Relativna višinska razlika med najvišjo teraso in gladino reke Drave 

upada od zahoda proti vzhodu, pri Fali pa znaša 44 m (Žiberna, 2000). 

 

Slika 6. Nakloni v občini Selnica ob Dravi.  
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Reka Drava ustvarja pomemben vir pitne vode, poleg tega je tudi vir vode za namakalne 

površine Dravskega in Ptujskega polja, hkrati pa služi kot odvodnica onesnaženih voda. Vanjo 

se stekajo industrijske in komunalne odplake. Velik problem vodnega omrežja na tem območju 

je torej onesnaženost vodotokov. Situacija pa se izboljšuje vse od 80. let 20. stoletja zaradi 

zaprtja nekaterih največjih polutantov v porečju Drave in sanacijskih ukrepov, ki so jih izvedli 

odtlej (Žiberna, 2000). 

 

 

Slika 7. Površinska razgibanost površja zahteva prilagoditve v načinu življenja (vir: 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) 

Drava ima velik hidroenergetski potencial, ki je deloma že izkoriščen. Zaradi velike in dokaj 

konstantne količine vode ter primernega strmca (pri Žvabeku teče Drava na nadmorski višini 

363 m, pri Labotu 349 m, pri Radljah 312 m, pri Ožbaltu 288 m, pri Rušah 261 m) je Drava 

primerna za pridobivanje električne energije. Pred prvo svetovno vojno so s švicarskim 

kapitalom na Fali pričeli z gradnjo prve hidroelektrarne na slovenskem delu Drave. Graditi so 

jo pričeli že leta 1913, s prvimi petimi agregati pa je začela obratovati leta 1918. Zmogljivosti 

hidroelektrarne so postopoma povečevali, temeljito so jo prenovili v 90. letih 20. stoletja in 

vgradili tri nove agregate, ki izkoriščajo 14.6 m padca. Z zajezitvijo reke Drave je nastalo 

akumulacijsko jezero, dolgo 8.6 km, ki sega vse do zgoraj ležeče HE Ožbalt. V sklopu jezovne 

zgradbe HE Fala je ohranjena stara strojnica, ki predstavlja pomembno tehniško dediščino 

(Dravske elektrarne Maribor; http://www.dem.si/slo/elektrarneinproizvodnja/15). 

Zakaj je deber Drave med Mariborom in Dravogradom tako bogata z energetskim 

potencialom? Tukaj je osnovna kamnina vododržna, v glavnem so to kristalinski skrilavci. Med 

najpomembnejšimi dejavniki pa so velika količina vode v Dravi, relativno konstantna količina 

vode ter velik strmec. Največji vodostaj ima Drava med aprilom in julijem, vzrok pa to pa leži 

v nivalnem značaju dravskega vodnega režima. Glavnina vode priteka v Dravo iz Visokih Tur, 

http://www.dem.si/slo/elektrarneinproizvodnja/15
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kjer se sneg topi še dolgo v pomlad in poletje, izpod ledenikov pa voda priteka skozi vse 

poletje. Nizek vodostaj ima Drava le pozimi. 

 

Slika 8. Naklonski razredi so rezultat kamninske podlage in delovanja površinskih voda.  
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Slika 9. Usmerjenost površja izkazuje vertikalne tople lege, znotraj hribovitih območij pa je 

precej hladnih severnih leg.  

V podnebnem pogledu je del Pohorskega Podravja povsem alpski. Pozimi se v nižjih legah kaže 

bližina Celovške kotline, od koder priteka pogosto hladen zrak, tukaj pa pogosto prihaja tudi 

do toplotnega obrata. Poletja ne izkazujejo bližine Panonske nižine, ampak so bolj alpskega 

značaja, posebno v višje ležečih predelih na Kozjaku. Količina padavin je precejšnja. Po 

Köppenovi klasifikaciji klime spada območje Slovenije v zmernotopli klimatski tip (Cfb), kar 

pomeni, da je temperatura najtoplejšega meseca nižja od 22oC, najmanj štirje meseci pa imajo 

srednjo mesečno temperaturo nad 10oC. Podravje ima prehoden klimatski značaj, saj se tukaj 

prepletajo osrednjeslovenski s subpanonskimi podnebnimi vplivi, k obema pa se pridružujejo 

še klimatski vplivi iz Celovške kotline (Žiberna, 2000). 

Pogled na razmestitev povprečnih temperatur kaže na precejšnje  regionalne razlike (slika 6). 
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Slika 10. Povprečne temperature določajo razporeditev vegetacije (vir: 

https://www.geoprostor.net/piso) 

 

Največ padavin v Sloveniji prejme alpsko-dinarska orografska bariera, ob katero na svoji poti 

naletijo vlažne zračne mase, ki sem pritekajo iz smeri jugozahoda. Z dviganjem zraka ob gorski 

oviri pride do adiabatnega ohlajanja zraka in posledično do kondenzacije zračne pare. Gledano 

v celoti količina padavin upada v smeri od zahoda proti vzhodu. Radlje ob Dravi tako prejmejo 

1216.2 mm padavin, Maribor pa le še 1038.9 mm. Kontinentalni vplivi iz smeri vzhoda tega 

območja ne dosežejo, zato nimajo nobenega vpliva na temperaturne ali padavinske razmere 

selniškega območja (Žiberna, 2000). 
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Slika 11. Občina dobiva veliko padavin na celotnem območju in sicer med 1300 in 1600 mm 

letno (vir: https://www.geoprostor.net/piso) 

 

Če primerjamo količine in razporeditve padavin med letom v Rušah, na Remšniku in na Duhu 

na Ostrem vrhu, ugotovimo, da prejmeta Remšnik in Ruše letno skoraj enako količino padavin 

(Ruše: 1231 mm; Remšnik: 1241 mm), medtem ko je letna količina padavin na Duhu na Ostrem 

vrhu znatno nižja (953 mm). Padavinski režim je v veliki meri enak v vseh treh krajih, vendar 

pa z izrazito poletnim viškom padavin izstopa Remšnik, kjer pade največ padavin med junijem 

in septembrom. Sekundarni višek padavin je na Remšniku pozno pomladi do zgodaj poleti 

(april - maj). V Rušah je primarni maksimum padavin zgodaj jeseni do pozno poleti (september 

- avgust), sekundarni maksimum pa lahko razberemo v mesecih vse od pozne pomladi pa v 

poletje (april - julij). Tudi Duh na Ostrem vrhu prejme največ padavin zgodaj jeseni in pozno 

poleti (september - avgust), sekundarni višek pa traja vse od pozne pomladi do poznega 

poletja (april - julij). V vseh treh krajih pade najmanj padavin pozimi, z najbolj sušnima 

mesecema januar in februar. 
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Slika 12. Podatki so pomembni iz vidika načrtovanja zimskih dejavnosti (vir: 

https://www.geoprostor.net/piso) 

 

 

Slika 13. Klinasto označeno območje z večjimi hitrostmi vetra je izpostavljeno v času neurij, ki 

so vse pogostejša (vir: https://www.geoprostor.net/piso) 
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V nadaljevanju je tipizirana karta razporeditve rabe tal, z rdečo so označene pozidane 

površine, z zeleno pa gozdnate. Izstopa visok delež gozda, ki dosega 65 %, vmes pa so travnate 

površine, njivskih površin je malo (slika 14).  

 

 

Slika 14. Raba tal v občini Selnica ob Dravi (vir: https://www.geoprostor.net/piso) 

 

Kozjak kot orografska bariera je odgovoren za večjo količino padavin, ki jo prejme, čeprav te 

značilnosti količine padavin na Duhu na Ostrem vrhu ne izkazujejo, saj med izbranimi kraji 

letno prejme najmanj padavin. To si lahko razlagamo z obrobno vzhodno lego tega dela 

Kozjaka, saj se večina padavin izlije že v bolj zahodnih predelih, kjer vlažne zračne mase najprej 

trčijo ob oviro. Količina padavin v Rušah je visoka, kajti zračne mase, ki se stekajo nad to 

območje, so še vlažne, ker  še niso zadele v zadnjo orografsko pregrado na svoji poti, Kozjak. 

Količina padavin v Sloveniji upada v smeri proti vzhodu, saj se največ padavin izloči že ob 

alpsko-dinarski pregradi. Glede količine padavin lahko zaznamo pasovitost v smeri od 

jugozahoda proti severovzhodu, torej skladno z vetrovi, ki prinašajo nad naše kraje padavine. 

Najtoplejši mesec območja Selnice in vse severovzhodne Slovenije je julij, na srednjo julijsko 
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temperaturo pa vpliva predvsem stopnja kontinentalnosti. Pomemben kazalnik podnebnih 

razmer hribovitih delov Podravja je relief. Tukaj se v zaprtih dolinah in kotlinah pojavljajo 

temperaturni obrati, ki pa na selniškem območju niso izraziti. Razporeditev srednjih mesečnih 

temperatur se kaže v dolžini vegetacijske dobe, kar je odločilnega pomena predvsem za 

kmetijstvo. Datumi temperaturnih pragov  10oC in dolžina vegetacijske dobe se izrazito 

spreminjata z nadmorsko višino. To ima veliko vlogo predvsem za dozorevanje kulturnih rastlin 

v poznem poletju in zgodnji jeseni. Zaradi fenizacije so na Kozjaku temperature višje kot na 

istih nadmorskih višinah na zahodnem hribovitem Podravju (Žiberna, 2006). V občini Selnica 

sta dve območji, ki se med seboj ločita glede na letno temperaturo. Prvo so nižinska območja 

v Dravski dolini, katerih srednja letna temperatura le med 8 in 10 oC, drugo pa hriboviti predeli 

Kozjaka, kjer temperatura z nadmorsko višino upada in znaša srednja letna temperatura med 

6 in 8 oC. 

 Celotno območje spada med najbolj osončene dele Slovenije, vendar se tudi znotraj njega 

pojavljajo razlike, in sicer med ravninami ob Dravi in hribovitimi deli Kozjaka. Pomlad in poletje 

sta v obeh reliefnih enotah enako osončena, razlike se začno pojavljati jeseni in trajajo še vso 

zimo, ko je hriboviti Kozjak bolj osončen kakor ravninski svet. Razlog za to je v že omenjeni 

poletni konvekciji zraka na Kozjaku v toplih mesecih in v temperaturni inverziji na dnu kotlin 

in dolin v hladni polovici leta.  
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Slika 15. Razširjenost tipov tal. 

Zaradi geoloških in vodnih razmer je v občini največ rankerjev in distričnih prsti, oba tipa sta 

po hranilih skromna. Po mehanski sestavi sta peščena z malo možnosti vezave vode in bazičnih 

kationov, torej hranil za rastline, zato je obdelava tovrstih tal zahtevna. Zaradi pobočne lege 

in strmih naklonov so prsti nagnjene k denudaciji, to je polzenju in to zahteva dodatno skrbno 

načrtovano rabo.  

Pogoji za pridelavo hrane so zato različni. Prsti na nekarbonatnih kamninah (prsti na 

magmatskih in metamorfnih kamninah Vzhodnih Alp so rankerji in distirične rjave. Poleg 

geološke sestave vplivata na tip prsti tudi naklon in ekspozicija površja, ki tanjšata prst zaradi 

odnašanja zgornjih plasti.  Na pleistocenske terasah ravnega dela občine so  distrične rjave 

prsti in distrični ranker na višjih terasah ob Dravi, ki so iz kremenovih prodniki in prodnikov iz 

metamorfnih in magmatskih kamnin. Listopadni gozd se je do danes ohranil le na strmejših 

območjih, tudi zaradi težje dostopnosti za poseko. Zastopanost listavcev, predvsem bukve, je 

večja na težjih prsteh na terciarnih kamninah, gnajsu in apnencu.  
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V nižinskih predelih selniškega območja je kmetijstvo prevladujoča gospodarska dejavnost, a 

se kljub temu pojavljajo sklenjene gozdne združbe. Naravna oblika rastja je gozd, ki je poleg 

Pohorja najbolj razširjen prav na Kozjaku. Bukev se je obdržala predvsem na večjih površinah, 

kjer je bilo oteženo spravilo lesa. Danes pogosto zasledimo združbo smreke in gozdne bekice 

(Luzulu silvaticae - Piceetum), smreke in jerebike (Surboaucupariae - Piceetum), smreke in 

vijugaste masnice (Deschampsio flexuosae - Piceetum). Na sušnejših in manj kvalitetnih prsteh 

uspeva borov gozd, predvsem združbe rdečega bora in borovničevja (Pineto - Vaccinietum 

austroalpinum). V nižinah uspevajo različne vrste hrasta (graden, dob, puhavec, cer) in iglavci 

(bor, jelka, smreka) ter kostanj. Za nižine z dovolj vlage je značilna združba hrasta doba in 

gabra. V višjih legah se na kvalitetnejših prsteh nahaja bukov gozd, na manj kvalitetnih in bolj 

kislih prsteh pa se bukev pojavlja skupaj z gradnom.  

Naravna in kulturna dediščina na območju občine Selnica ob Dravi je bogata na  območju 

Svetega Duha na Ostrem vrhu, sem spadajo še  Viltuški grad, cerkev Svete Marjete v središču 

Selnice, cerkev sv. Janeza Krstnika na Janževi gori in kip Janeza Nepomuka, zaščitnika 

splavarjev. V občini je tudi najstarejša hidroelektrarna na reki Dravi v tem delu Evrope – HE 

Fala. V njej je urejen muzej tehniške dediščine, razglašen za kulturni spomenik državnega 

pomena. 

 

Slika 16. Pretežni del občine je v območju EPO (vir: https://www.geoprostor.net/piso) 
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Slika 17. Naravne razmere neposredno vplivajo na prometno dostopnost (vir: 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 

Razvejanost cestnih povezav kaže, da so občinske ceste usmerjene vertikalno skladno z 

reliefno razporeditvijo, ob vodotokih, kjer so možne dostopne poti od juga proti severu. 

Državne ceste se prav tako držijo te smeri, so pa malo zastopane v hribovitem Kozjaku. Številne 

gozdne ceste omogočajo povezavo med naselji, te pa so tudi zelo izpostavljene neurjem.  

Posledica naravnih značilnosti je sedanja raba tal (slika 18). Prevlada gozda v vsem severnem 

in osrednjem delu ter tudi ob reki Dravi na jugu kaže na izdatnost lesnega potenciala, ki pa se 

še ne kaže v načinu življenja ljudi in ne v gospodarstvu, pa tudi ne v drugih dejavnosti. Gozdni 

potencial bo v prihodnosti še veliko bolj pomemben, kot je prepoznan danes, zato ima občina 

Selnica ob Dravi na tem področju velike razvojne potenciale.  
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Slika 18. Aktualna raba tal 2019 kaže nadpovprečni delež gozda , sledijo travniki, kar precej površin pa 

je tudi v zaraščanju.  
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Slika 19. Območja pomembna za pridelavo hrane so sicer v ravninskem delu občine (vir: 

www.geoprostor.net/piso). Pomembne so tudi manjše zaplate v osrednjem delu občine za 

samooskrbo in za potencialne storitvene dejavnosti. 

 

NARAVNI POTENCIALI KOT PRILOŽNOST ZA AKTIVNOSTI IN PROJEKTE 

Naravni potencial aktivnost projekt 

Gozd Nabiralništvo 
Rekreacija 
Pohodništvo 
Uživanju miru v gozdu 
Izobraževalni turizem 
Mednarodno sodelovanje na 
področju gozdarstva in lesa 

Les kot surovina za 
predelavo v pohištvo 
Gozdovi kot biodiverzitetne 
cone  
Gozdovi kot varstveni pasovi 
in zaščitne cone proti neurju 
 
 
  

Nadmorska višina Pohodništvo 
Doživljajski turizem 
Opazovanje redkih  
rastlinskih in živalskih vrst 

Učne in doživljajske poti in 
njihova oprema 
Zdravstvene storitve  

http://www.geoprostor.net/piso
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Kamnine Opazovanje kamnin, 
pohodništvo 
Kamnine kot surovine  
Učni turizem  

 

Travniki Doživljanje biodiverzitete 
Pobiranje zdravilnih rastlin 
 
 

Sonaravno trajnostno 
kmetijstvo  
Ekosistemske storitve  

Vodni viri Pohodništvo ob vidnih virih 
Opazovanje vodnih virov  
Vodna biodiverziteta 
Doživljanje vode 
 

Pitna voda  
Vodna energija 
Trajnostno upravljanje z 
vodnimi viri 

Odročnost lokacij Doživljanje narave 
Biodiverzitetna območja  

Lokacije za sproščanje 
Samotna bivališča 
 

Naravnost območij Doživljajski turizem 
Redkost vrst 

Biodiverziteta 
Zdravstvene rehabilitacije  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vodni potencial Drave Učni turizem 
Tehnična dediščina 
Zgodovina  

Zelena energetika 
 

Prodni zasip  in kmetijske 
površine  

Pohodne pot 
Vrtnarjenje in naravno 
kmetovanje 

Minerali in surovine  
Storitvene dejavnosti na 
podeželju 
Urbano vrtnarjene na 
obrobju  

Kulturna dediščina v 
povezavi z naravo  

Storitvene dejavnosti 
Najemništvo  

Investicije za obnovo 
kulturne dediščine  

 

Navedene aktivnosti in projekti so neposredno povezani z naravnimi razmerami v občini Selnica ob 

Dravi in niso vsebinsko razdelani. Aktivnosti so že danes delno vključene v turistične, izobraževalne in 

prostočasovne ter rekreativne dejavnosti. Pomembne so za višji nivo kvalitete življenja domačinov. 

Obstoječi turizem je že vezan na naravno in kulturno dediščino ter lepote narave, medtem ko 

specifičnih projektov, neposredno povezanih z značilnostmi narave, v občini Selnica ob Dravi še ni. 

Ideje projektov so v drugem delu Strategije razvoja povezane s strateškimi dokumenti in s 

poznavanjem interesa domačinov.  
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2  DRUŽBENI  RAZVOJNI POTENCIALI  V OBČINI SELNICA OB DRAVI  
 

2.1 Prebivalstvo 

Po statističnih podatkih za leto 2018 je imela občina približno 4.480 prebivalcev1 (približno 2.260 

moških in 2.220 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 110. mesto. 

Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 69 prebivalcev; torej je bila gostota 

naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). 

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu negativen, znašal je -1,3 (v Sloveniji -0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je 

bilo  nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej pozitiven, znašal je 4,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini 

je bil pozitiven, znašal je 3,1 (v Sloveniji 6,8).  

Povprečna starost občanov je bila 44,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije 

(43,3 leta). 

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 155 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, 

da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 

(ta je bila 131). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje 

kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v tej 

občini višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med 

ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških 

je bila slika enaka. 

V občini so delovali 3 vrtci (Vrtec Kobanček in dva podružnična vrtca na Gradišču in Sv. Duhu na Ostrem 

vrhu) obiskovalo pa jih je 146 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, jih je bilo 75 % 

vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah 

se je v šolskem letu 2018/2019 izobraževalo približno 360 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo 

okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 39 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji 

je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov.  

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % 

zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %).  

                                                           
1 Definicija prebivalstva: uvajati se bo začela v letu 2008; po tej definiciji so prebivalci RS osebe s 

prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati eno leto ali več 

in niso začasno odsotne v tujini eno leto ali več. Državljanstvo osebe pri tem ni pomembno (Statistični 

urad RS; http://www.stat.si) 

 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoNaravni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoSelitveni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoSkupni
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoStarost
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeOtroci
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeVrtci
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeUcenci
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeDijaki
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeStudent
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=IzobrazevanjeDiplomanti
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
http://www.stat.si/
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Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku 

za približno 19 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 16 

%. 

V obravnavanem letu je bilo v občini 380 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 71 % stanovanj je 

imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 92 m2. 

Več kot vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev), 

povprečna starost avta pa je  10 let. 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 262 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 99 kg 

manj kot je povprečje v Sloveniji. 

 

Slika 20. Starostna piramida prebivalcev občine Selnica ob Dravi (vir: 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/40) 

 

PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA 

Površina km2 - 1. januar 65 20.273 

Število prebivalcev - 1. julij 4.478 2.070.050 

Gostota naseljenosti - 1. julij 69 102 

Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,6 43,3 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,1 6,8 

https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=StanovanjaStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=StanovanjaSobe
https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/Vsebina.aspx?ClanekNaslov=StanovanjaPovrsina
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Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 600 780.203 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,7 64,5 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 914,28 1.092,74 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 53.569 117.040.613 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,9 10,1 
 

Izbrani podatki po občinah, Slovenija, letno  

Izbrani podatki po: MERITVE, OBČINE , LETO 

  2018 

Število žensk - 1. julij Selnica ob Dravi 2.217 

Gostota naseljenosti - 1. julij Selnica ob Dravi 69 

Naravni prirast Selnica ob Dravi -6 

Skupni prirast Selnica ob Dravi 14 

Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 8,0 

Umrli (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 9,4 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi -1,3 

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 4,5 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 3,1 

Povprečna starost prebivalcev - 1. julij Selnica ob Dravi 44,6 

Indeks staranja - 1. julij Selnica ob Dravi 155,0 

Indeks staranja za moške - 1. julij Selnica ob Dravi 134,6 

Indeks staranja za ženske - 1. julij Selnica ob Dravi 178,9 

Število vrtcev Selnica ob Dravi 3 

Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) Selnica ob Dravi 146 

Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5) Selnica ob Dravi 75,3 

Število učencev v osnovnih šolah Selnica ob Dravi 361 

Število dijakov (po prebivališču) Selnica ob Dravi 148 

Število študentov (po prebivališču) Selnica ob Dravi 176 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 39 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 9 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) Selnica ob Dravi 1.738 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) Selnica ob Dravi 789 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) Selnica ob Dravi 600 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) Selnica ob Dravi 189 

Stopnja delovne aktivnosti (%) Selnica ob Dravi 58,7 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) Selnica ob Dravi 1.362,42 

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) Selnica ob Dravi 914,28 

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) Selnica ob Dravi 81,0 

Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) Selnica ob Dravi 83,7 

Število podjetij Selnica ob Dravi 344 
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Izbrani podatki po: MERITVE, OBČINE , LETO 

  2018 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) Selnica ob Dravi 53.569 

Število stanovanj - 1. januar Selnica ob Dravi 1.703 

Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) Selnica ob Dravi 380 

Tri- ali več sobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) Selnica ob Dravi 71 

Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) Selnica ob Dravi 91,5 

Število osebnih avtomobilov - 31. december Selnica ob Dravi 2.624 

Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december Selnica ob Dravi 58 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december Selnica ob Dravi 9,9 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) Selnica ob Dravi 1.173 

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca) Selnica ob Dravi 262 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/40_Splosno/40_Splosno__26_kazalniki__10_26400_SLO_pomemb_pr

egled/2640010S.px/table/tableViewLayout2/ 
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Slika 21. Razporeditev števila prebivalcev po občini (vir: www.geoprostor.net/piso) 

 

 

 

Primerjava  izbranih podatkov  za občino Selnica ob Dravi s Slovenijo 

Leto 2018 Slovenija Selnica ob Dravi 

Površina teritorialne enote  20271,2 km2 64,5 km2 

Gostota naseljenosti  103,4 preb./km2 69,7 preb./km2 

Število gospodinjstev 824.618 1.825 

Povprečna bruto plača 1.681 € 1.362 € 

Povprečna neto plača 1.092 € 914 € 
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Slika 22. Izstopa pretežno mlado prebivalstvo v severovzhodnem delu občine (vir: 

www.geoprostor.net/piso) 

 

 

 

PREBIVALCI V OBČINI SELNICA OB DRAVI ZA OBDOBJE 2011 - 2020 

Število prebivalcev 

Leto Skupaj Moški Ženske 

2011 4531 2259 2272 

2012 4549 2284 2265 

2013 4532 2277 2255 

2014 4459 2242 2217 

2015 4521 2275 2246 

2016 4522 2290 2232 

2017 4470 2257 2213 

2018 4480 2265 2215 

2019 4494 2277 2217 

2020 4493 2294 2199 

 

 

 

Število prebivalcev v tekočem desetletju rahlo upada (-0,8 %). Število moških je rahlo večje od števila 

žensk (2,1 %) 

 

4400

4450

4500

4550

4600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Število prebivalcev med leti 2011-2020
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Slika 23. Struktura prebivalcev po spolu leta 2020
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Slika 24. Struktura prebivalcev po starostnih 
skupinah in spolu leta 2020

Moški Ženske
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Slika 25. Problematično je staranje prebivalstva v občini Selnica ob Dravi (vir: 

www.geoprostor.net/piso) 
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Med mlajšimi in srednjo generacijo je večje število moških, med starejšimi je večje število žensk. V 

občini je nadpovprečen odstotek zrelih žensk ter mlajših in starejših moških v primerjavi s Slovenijo.  

 

 

V novem tisočletju število mlajših in število v srednji generaciji zrelih pada, število starejših narašča in 

presega število mlajših. V občini je prebivalstvo nadpovprečno starejše (moški za 2 leti, ženske za 1 

leto), prav tako je značilen manjši odstotek mlajših (1,9 % manj) in večji odstotek starejših (1,3 % več) 

v primerjavi s Slovenijo. 
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Slika 26. Struktura prebivalcev po 
starostnih skupinah in spolu v primerjavi s 

Slovenijo leta 2020
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Slika 27. Gibanje števila prebivalstva po starostnih skupinah 
med leti 1999-2020
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Slika 28. Populacijski piramidi za leti 1999 in 2020.  

 

Populacijska piramida ima obliko žare, za katero je značilna prevlada srednje generacije in večje 

število starejših kot mlajših. V novem tisočletju se je število mlajših zmanjšalo, število srednje 

generacije in starejših pa povečalo. Piramida je rahlo asimetrična, prevladujejo predvsem ženske med 

50-59 let starosti. 
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Slika 29. Gostota prebivalstva odraža naravno razgibanost in dostopnost (vir: 

www.geoprostor.net) 
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Slika 30. Število aktivnih 
prebivalcev med leti 2011-2019 
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V tekočem desetletju je število aktivnih moških večje od žensk. Skupno število aktivnih do 

sredine desetletja upada, nato ponovno narašča.  
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Slika 31. Število brezposelnih med leti 
2011-2019 
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Slika 32. Stopnja registrirane 
brezposelnosti med leti 2011-2019
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V tekočem desetletju število brezposelnih pada. Več je brezposelnih žensk kot moških, njihov število 

narašča. 
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Slika 33. Odstotek brezposelnih žensk od 
vseh brezposelnih med leti 2011-2019
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Slika 34. Število učencev, študentov med leti 
2011-2019 

Moški Ženske
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V tekočem desetletju število učencev pada, število upokojencev pa do leta 2017 narašča, nato 

pada. Med učenci je več žensk kot moških (12 %), prav tako med upokojenci (4 %). 

 

 

V preteklem desetletju je naravni prirast pretežno negativen, v tekočem pa pretežno 

pozitiven z izjemami leta 2013, 2016 in 2018.  
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Slika 35. Število upokojencev med leti 2011-
2019 

Moški Ženske Upokojenci Polinomska (Upokojenci)
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Slika 36. Naravno gibanje prebivalstva med leti 1999-
2018

Živorojeni Umrli Naravni prirast Polinomska (Naravni prirast)
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V preteklem desetletju je večje število umrlih žensk, v tekočem desetletju pa moških. Skupna 

umrljivost mlajših in zrelih pada, medtem ko umrljivost mlajših in zrelih žensk od leta 2015 

rahlo narašča. 

 

 

 

V novem tisočletju število priseljenih iz tujine in drugih občin narašča, vendar manj kot število 

odseljenih, tako je skupni selitveni prirast pretežno negativen. Prebivalci se odseljujejo 

predvsem v druge občine, manj v tujino, čeprav število odseljenih v tujino narašča.  

 

0,0

50,0

100,0

2000 2005 2010 2015 2018

Slika 37. Prezgodnja umrljivost po spolu med leti 2000-2018
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Slika 38. Skupni selitveni prirast
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V tekočem desetletju število prebivalstva pada, odstotek tujih državljanov pa se veča. 
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Slika 39. Odstotek tujih državljanov glede na število 
prebivalcev med leti 2009-2020
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Slika 40. Izobrazbena struktura prebivalcev 
starih nad 15 let v primerjavi s Slovenijo leta 

2019
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V tekočem desetletju je za občino značilno podpovprečno število višje izobraženih prebivalcev 

v primerjavi s Slovenijo, vendar njihovo število narašča, predvsem število višje izobraženih 

žensk. 
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Slika 41. Število prebivalcev z višješolsko in 
visokošolsko izobrazbo med leti 2011-2019 

Moški

Ženske

Višješolska, visokošolska

Polinomska (Višješolska, visokošolska)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Slika 42. Število otrok v vrtcih
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V tekočem desetletju število otrok v vrtcih narašča, število osnovnošolcev in srednješolcev pa pada. 

Prav tako pada število odraslih, vključenih v sekundarno izobraževanje.  

 

 

 

V preteklem desetletju število porok pada, v tekočem desetletju narašča. V splošnem število ločitev 

rahlo narašča.  
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Slika 45. Število odraslih v srednješolskem 
izobraževanju
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Slika 46. Število sklenjenih in razvezanih zakonskih zvez med 
leti 1999-2019
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DRUŽBENI IZZIVI KOT PRILOŽNOST ZA AKTIVNOSTI IN PROJEKTE 

Družbeni potencial aktivnost projekt 

Redka poselitev območja Razvoj dejavnosti, storitev, 
vezanih na redko poselitev 
(doživljanje, zdravljenje) 

Zdravstveni in doživljajski 
center  

Staranje prebivalstva Staranje prebivalstva na 
podeželju 

Inovativne oblike in metode 
staranja na podeželju kot 
pilotne ureditve za Slovenijo 
in svet 

Velika stanovanja Sobivanje  Podeželsko sobivanje v 
povezavi s staranjem in 
medgeneracijskim 
povezovanjem 

Povprečna stopnja 
izobrazbe (OŠ in SŠ) 

Podpora primarnim 
dejavnostim 

Poklicni centri za praktično 
izobraževanje in 
pridobivanje življenjskih 
znanj s poudarkom na 
dejavnosti vezanih na  les in 
samooskrbo 

Odseljevanje  Razvoj zaposlitvenih in 
poslovnih dejavnosti za 
domačine, zlasti mlade 

Pilotni projekti za vračanje 
mladih na podeželju s 
poudarkom na dodani 
vrednosti: stanovanja, 
službe in visok nivo kvalitete 
življenja, vključno do 
dostopnosti do virov 
informacij ter prometna 
povezanost 

 

 

 

 

2.2 Gospodarstvo 

2.2. 1 Kmetijstvo  

V občini prevladuje živinoreja. 67 % kmetij nima predvidenega naslednika. 93 % kmetij ne uporablja 

računalnika. 64 % kmetij je usmerjenih v pridelavo za lastne potrebe, 36 % pa v tržno pridelavo. Na 

kmetijah prevladujejo starejši. 
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Slika 47. Struktura kmetij glede na tip kmetovanja leta 2010

Pridelovalec poljščin

Gojitelj trajnih nasadov
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Mešano rastlinska pridelava –
živinoreja
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Slika 48. Starostna struktura družinskih članov na kmetijah 
leta 2010
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Slika 49. Število živali glede na vrsto
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V živinoreji prevladuje perutnina, v poljedelstvu krmne rastline, v sadjarstvu pa jablane. 
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Slika 50. Število sadnih dreves glede na vrsto leta 
2010
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Slika 51. Struktura njiv glede na posevek leta 2010
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Slika 52.  Vlaga v tleh je pomembna v povezavi s kmetijstvom in razvojem dejavnosti, vezanih na zgornji 

sloj prsti. Zaradi magmatske matične podlage, naklonov in specifičnih distričnih prsti je površje v 

zgornjem sloju suho in voda hitro odteče. Le na jugu na ravninskem delu je indeks vlažnosti prsti višji.  
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2.2.2 Turizem  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Prevladujejo domači turisti, ki v občino prihajajo predvsem spomladi in jeseni. Manjše število tujih 

turistov prihaja predvsem jeseni in pozimi. Najmanj turistov je poleti.  
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Slika 53. Število domačih in tujih turistov po mesecih med leti 
2018-2020
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Slika 54. Število nočitev domačih in tujih turistov po mesecih 
med leti 2018-2020

Skupaj Domači Tuji
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V tekočem letu med tujimi turisti prevladujejo turisti iz Bosne in Srbije, po številu nočitev poleg njih 

tudi turisti iz Rusije. Najmanj turistov je s Hrvaške, malo je tudi turistov iz obmejne Avstrije. 

2.2.3 Podjetja 

Leto 

Število 

podjetij 

Prihodek 

[1000 EUR] 

2008 272 73288 

2009 291 70262 

2010 305 75168 

2011 316 71626 

2012 316 66405 

2013 333 47684 

0 10 20 30 40 50 60

Bosna in Hercegovina

Ruska federacija

Srbija

Druge evropske države

Italija

Druge afriške države

Portugalska

Irska

Avstralija

Makedonija

Črna gora

Nemčija

Romunija

Francija

Kitajska (Ljudska republika)

Grčija

Druge azijske države

Avstrija

Češka republika

Združeno kraljestvo

Hrvaška

Slika 55. Število nočitev tujih turistov glede na 
državo porekla leta 2020
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2014 338 44441 

2015 342 44324 

2016 351 44855 

2017 340 50410 

2018 344 53569 

 

 

 

 

V tekočem desetletju število podjetij narašča, medtem ko njihov prihodek upada. Prevladujejo mikro 

podjetja (95 %), med njimi predvsem samostojni podjetniki (75 %).  
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Slika 56. Število podjetij in njihov prihodek med leti 2008-2018

Število podjetij Prihodek [1000 EUR]
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Slika 57. Struktura podjetij glede na velikost

Mikro podjetje [0-1]

Mikro podjetje [2-9]

Majhno podjetje [10-49]

Srednje podjetje [50-249]

Veliko podjetje [250+]
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Slika 58. Poslovni subjekti v občini Selnica ob Dravi (vir: geoprost.net) 

2.2.4 Vozila in komunalne dejavnosti 
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Slika 58. Število izbranih vozil med leti 2001-
2019

Osebni avtomobili Traktorji

Skupaj Polinomska (Skupaj)
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Vsak drugi prebivalec ima avtomobil, ki je povprečno star 10 let. Njihovo število v novem 

tisočletju narašča, prav tako narašča število traktorjev.  

V letu 2018 je zbranih 262 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je 99 kg manj v 

primerjavi s Slovenijo. Vendar količina nastalih komunalnih odpadkov v tekočem desetletju 

narašča, medtem ko količina zbranih komunalnih odpadkov pada. 

Za mlajše v občini je značilna rahlo nadpovprečna prekomerna telesna teža v primerjavi s 

Slovenijo. Prav tako je za občino značilno nadpovprečno število kadilcev in umrljivost za rakom 

pljuč. Večje tveganje predstavljajo tudi bolezni povezane s klopi. 

 

Dejavniki tveganja Slovenije Selnica 

Telesni fitnes otrok 2016 50,1 49,7 
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Slika 59. Nastali komunalni odpadki (kg/preb.)
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Slika 60. Z javnim odvozom zbrani komunalni odpadki (t)
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Prekomerna prehranjenost otrok in 

mladostnikov 24,8 27,1 

Redni in občasni kadilci 24,2 28,6 

Prejemniki zdravil zaradi povišanega 

krvnega tlaka 23,4 24,1 

Klopni meningoencefalitis 10,1 21,1 

Umrljivost zaradi pljučnega raka 41 55 

 

 

Slika 61. Kar precejšnji del občine je v zahtevnem zaščitnem ukrepanju (vir: piso.geoprostor.net) 
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Slika 62. Po klasifikaciji območja spada cela občina Selnica ob Dravi v OMD (območje z omejenimi 

dejavniki) (vir: piso.geoprostor.net) 

 

Dejstvo, da je občina v OMD narekuje omejene pogoje za pridelavo hrane, za naselitev in za 

načrtovanje drugih dejavnosti, ki jih ovira ali naklon, erozija, slabi talni pogoji ali pa težka dostopnost, 

pogosto je vse povezano, zato je potrebno pri načrtovanju trajnostnega razvoja dati posebno težo prav 

tem območjem, saj zahtevajo drugačne pristope.  
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Slika 63. Zavarovana območja kot potencial občine.  
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GOSPODARSKI IZZIVI KOT PRILOŽNOST ZA AKTIVNOSTI IN PROJEKTE 

Gospodarski izzivi aktivnost projekt 

Kmetije brez naslednika Inovativne dejavnosti, 
preusmeritve kmetovanja 
 
Ureditev pogoje za 
dolgotrajni najem kmetije  

 

Samooskrbna usmerjenost 
kmetijstva 
 

Povezovanje s 
povpraševanjem po domači 
hrani 

Inovativne kmetije  

Starejši na kmetiji 
 

Prenosi izkušenj  Aktivno staranje na 
podeželju 

Pašna in živinorejska 
usmerjenost 
 

Vzdrževanje kulturne 
pokrajine 

Biocone in ekocone z 
naravnimi ekosistemi kot 
podpora biodiveziteti  

Pridelava jablan in sliv 
 

Storitvene dejavnosti Inovativni izdelki iz sadja za 
različne ciljne skupine  

Pridelava krompirja in 
koruze 
 

Oskrba lokalnega okolja Inovativni izdelki in ponudba 
jedi 

Skromna tla za kmetovanje z 
izjemo na južnem delu 

Sonaravne oblike 
kmetovanja 

Agroekologija, biodinamika 
kot pristopi trajnostnega 
kmetijstva  

Celotna občina v OMD  Omejeni pogoji za pridelavo  Zeleno kmetovanje  

Več kot tri četrtine EPO Naravne vrednote v EPO  Promocija EPO območij v 
povezavi z zdravim načinom 
življenja  

Obsežna erozijska območja  Vzdrževanje cestne 
infrastrukture 

Celostni pristopi pri 
vzdrževanju infrastrukture 

Minimalni pomen turizma  Povezovanje obstoječe 
ponudbe  

Izbran turizem na mikro 
ravni  
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3 METODOLOGIJA IZDELAVE STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE SELNICE OB DRAVI 

V OBDOBJU 2020 - 2050  
 

Na podlagi pregleda najnovejših podatkov in informacij o stanju naravnega okolja, družbenih 

značilnosti ter stanju gospodarskih panov, so bili zbrani predlogi za možne aktivnosti in 

projekte, ki izhajajo iz endogenih potencialov občine. Uporabljeni so bili tudi statistični podatki 

za zadnje obdobje do 2020 ter izdelane tematske karte z GISi. Primerjava podatkov in 

prostorskih podatkov omogoča oblikovanje idej za potencialne projekte, ki smo jih povezali s 

prioritetami EU.  

VSEBINSKO-ČASOVNI POTEK PRIPRAVE STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE SELNICE OB DRAVI 

Faza 1: Priprava na delo brez javnosti ( 15. april -  15. junij 2020) 

Pregled stanja – vhodni podatki  

1. Analitičen pregled razpoložljivih gradiv, dokumentov, opravljenih projektov za 

pridobitev vpogleda v stanje in delovanje občine 

2. Novosti v občini in potekajoči sedanji in prihodnji projekti 

3. Pregled statističnih podatkov vezanih na občino  

4. Pregled zakonodajnih dokumentov  

Administrativna in organizacijska dela – organizacija dela 

1. Priprava potrebnih obrazcev z logotipi za dopise, podpisne liste, za obveščanje 

2. Priprava kratkih obvestil za spleto stran, FB, družbena omrežja 

3. Priprava kratkih obvestil za medije 

4. Zasnova gradiv za nadaljnjo delo 

Začetek izvajanja Strategije – zasnova dokumenta 

1. Zasnova dokumenta bo vsebovala pregledane informacije in podatke iz (Pregleda 

stanja) z vključenimi statističnimi podatki, pregledanimi EU in slovenskimi 

zakonodajnimi dokumenti, s čimer bomo oblikovali ogrodje Strategije. Rezultat: stanje 

občine danes in v možnosti v prihodnje  

2. Priprava potrebnih dokumentov za oblikovanje delovnih skupin: 

Oblikovanje ožje delovne skupine (predstavniki občinske uprave in izvajalec), ki jo potrdi 

županja občine Selnice ob Dravi dr. Vlasta Krmelj (s strani izvajalca je v ožji delovni skupini 

ddr. Ana Vovk Korže). 
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Oblikovanje širše delovne skupine za pridobivanje podatkov z terena v katero bomo 

povezali vaške odbore, društva, ki nam bodo posredovali življenjske situacije, ki jih bomo 

vključevali v nabor prioritet. 

Septembra je potekal sestanek z ožjo delovno skupino na občini.  

 

Faza 2: Izdelava delovne verzije Strategije razvoja občine Selnica ob Dravi (15. avgust – 2. december  

1. Na osnovi sodelovanja z ožjo delovno skupino ter analizo vseh potencialov občine, vključno z 

upoštevanjem dokumentov EU in Slovenije smo pripravili  Strategija razvoja občine Selnica ob 

Dravi kot prvo verzijo za ožjo javnost.  

Faza 3: Dopolnitev  Strategije razvoja občine Selnica ob Dravi (2. december ---31. januar 2021) 

1. Na podlagi predlog ožje in širše delovne skupine bo delovna verzija v usklajevanju različnih 

resorjih za področja izbranih projektov.  

Faza 4: Javna obravnava Strategije razvoja na vseh organih (februar – marec 2021).  

 

4  DOSEDANJI TRAJNOSTNI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI  
 

V občini Selnica ob Dravi je trajnostni razvoj razumljen kot gonilo življenja in se prepleta v vseh 
dejavnosti. Gospodarstvo, družba in okolje so povezani na način, da se upoštevajo lokalne 
specifičnosti in se dejavnosti razvijajo skladno z zmožnostmi prostora (slika 19). 

 

Slika 64. Razumevanje trajnosti izhaja iz upoštevanja okolja (vir: EEA, 1999). 
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V razvojnih načrtih in v aktivnostih je občina imela ves čas v izhodišču trajnost kot pomembno 
smer razvoja. Leta 2008 je bila opravljena študija Trajnostnega razvoja občine Selnica ob Dravi 
in ljudje so posebej izpostavili ureditve, ki so jih potrebovali za vsakdanje življenje.  V spodnji 
shemi so izpostavljeni projekti, ki so jih domačini definirali kot potrebne za razvoj občine.  

 

Bio - eko tržnica

Podjetništvo in 

razvoj podeželja
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razvoj
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in infrastrukturna 

povezanost
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bivanje in 
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Razvoj blagovne znamke

Podjetniški center

Cestne povezave
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Avtobusna 

postajališča

in povezave
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Odpadnih voda

Vodovod

Plinovod

PoTKICe

Kulturni dom
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infrastruktura

Kulturni center 

mladih

Življenje na in 
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Turistična promocija,

informiranje

Dom ostarelih

Interaktivni “muzeji”

 
 
Slika 65.  Definirani projekti pred desetletjem so nakazovali smer trajnostnega razvoja občine.  

 

a) V Medobčinskem vestniku so posebej izpostavljane naslednje razvojne prioritete 

občine v prihodnosti, ki so povezane s športom in kulturo: 

 http://www.medobcinski.si/files/2020/predpisi/1581057669_MUV%202020%2002%20%20%20026.pdf 

b) Šport: 

- do leta 2040 naj bi se vsak občan rekreativno udejstvoval vsaj dva krat na teden. 

Ukvarjanje s športom pomembno prispeva k boljšim socialnim stikom, v starajoči 

družbi širšega pomena; 

- povečati množičnost v vseh pojavnih oblikah športa in rekreacije ter povezovanje 

različnih športnih društev 

- povečati površino pokritih in odkritih športno rekreacijskihpovršin,- povečati število 

športnih in rekreativnih organizacij,- povečati število gibalno - športno aktivnih otrok 

in mladih do 18. leta 

- povečati število gibalno - športno aktivnih starejših obča-nov,- povečati število 

športnih prireditev, izboljšati medresorsko sodelovanje ter povečati  

c) Kulturne dejavnosti:  

http://www.medobcinski.si/files/2020/predpisi/1581057669_MUV%202020%2002%20%20%20026.pdf
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- občina ima za cilj zagotoviti razvoj raznolikih kulturnih dejavnosti, ki bodo privlačne za 

domačine in obiskovalce in omogočiti dostopnost ljubiteljske kulture za vse 

zainteresirane v vseh predelih občine.  

- prav tako želi spodbujati razvoj ljubiteljske kulture kot pomembnega dejavnika 

socialne vključenosti, ohranjajati kulturno dediščino in običaje ter spodbujati 

strokovno rast kulturnih društev. 

- občina bo podpirala različne kulturne prireditve in jim zagotavljala najosnovnejša 

finančna sredstva, saj kulturni razvoj naših krajev razume kot tako imenovano četrto 

dimenzijo trajnostnega razvoja. 

 

Občina Selnica ob Dravi je v zadnjih petih letih realizirala številne projekte iz mehanizma LAS 

in druge projekte.  

 

5 VSEBINSKE PRIORITETE V RAZVOJNIH PROGRAMIH EU IN SLOVENIJE   
 

5.1 Regionalni razvojni program Podravske regije do 2020 

V veljavi je še Regionalni razvojni program Podravske regije, v pripravi pa je že oblikovanje 
novega razvojnega programa. Vizija razvoja Podravske regije izhaja iz narejene SWOT analize 
in se glasi: »PODRAVJE – SAMOOSKRBNA REGIJA ZELENEGA RAZVOJA, INOVATIVNEGA IN 
KREATIVNEGA GOSPODARSTVA TER ZADOVOLJNIH LJUDI«. PODRAVJE – NAJBOLJŠI PROSTOR 
ZA KREATIVNOST, INOVATIVNOST, ODDIH IN BIVANJE. Ker spada občina Selnica ob Dravi v 
Podravsko regijo, se ta vizija nanaša tudi na njo, zlasti iz vidika samooskrbe, zelenega razvoja, 
inovativnosti, kreativnosti gospodarstva ter zadovoljstva ljudi. Vizijo namerava Podravska 
regija doseči z večjimi vlaganji in razvojem človeškega potenciala, z vzpostavitvijo platforme 
znanstveno izobraževalnih ustanov ter drugih razvojnih institucij v povezavi z tehnološko 
prenovljenimi in inovativnimi podjetji, z večjim in učinkovitejšim vlaganjem v raziskave, 
inovacije in tehnološki razvoj v skladu s pametno specializacijo regije ter s vzpostavitvijo 
centrov kreativnih in kulturnih industrij, s kreativno in odgovorno souporabo naravnega 
potenciala (virov) regije, (materialni in nematerialni viri), z boljšo prometno povezanostjo in 
dostopnostjo v regiji ter uvajanjem trajnostnih oblik in metod pri načrtovanja in izvajanju 
posegov v prostor, z izboljšanjem bivalnih pogojev v regiji, s povečanjem družbene blaginje in 
socialne kohezije in s spodbujanjem sodelovanja med sektorji. 
Občina Selnica spada v 4. Območje »Zgornjega Podravja«, ki zajema območje 13 občin, med 
njimi je tudi Selnica ob Dravi. 
 

Na podlagi analize razvojnih potencialov, pregleda gospodarstva Podravske regije, Strategije 
razvoja Univerze v Mariboru ter analize raziskovalnega potenciala v Podravski regiji v povezavi 
s strategijo pametne specializacije Slovenije so definirali predlog razvojne specializacije regije. 
Prednostna razvojna področja za regijo Podravje, kjer obstaja največja možnost za trajen vpliv 
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in pri čemer bodo hkrati upoštevane konkurenčne prednosti gospodarstva ter osredotočanje 
regionalnih ter lokalnih akterjev in virov za vizijo odličnosti ter njihovo realizacijo v prihodnosti 
vidijo predvsem na naslednjih področjih: 1. Zdravje in Aktivno staranje v luči demografskih 
sprememb in izboljšanje blaginje prebivalstva¸ 2. Trajnostna kmetijska in živilsko predelovalna 
dejavnost s poudarkom na samooskrbi in varni hrani, 3. Trajnostni turizem in razvoj podeželja 
in 4. Napredni proizvodni sistemi, nove tehnologije in novi materiali. Osredotočenost na ta 
področja so utemeljena s potrebo po kratkoročnih ukrepih za povečanje dostopnosti do 
finančnih virov za podjetja, raziskave in spodbude, za povečanje zaposlenosti in zaposljivosti s 
hkratnim ustvarjanjem dolgoročnega stabilnega okolja, ki bo spodbudilo razvoj kakovostnih 
delovnih mest s spremenjeno strukturo gospodarstva ter uvajanjem novih ekonomskih 
modelov. Mariborska razvojna agencij ugotavlja, da je za regijo Podravje potrebna splošna 
preusmeritev vlaganj k raziskavam in inovacijam, vključujoč socialne (družbene) inovacije, 
podpori malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter socialnim podjetjem, kakovostnemu 
izobraževanju in usposabljanju, vključujočemu trgu dela, ki spodbuja trajnostno zaposlovanje, 
socialno kohezijo, zagotavljanju povečevanja produktivnosti in dodane vrednosti, vključevanju 
ciljev vezanih na podnebne spremembe ter prehodu na nizkoogljično gospodarstvo z 
učinkovito rabo virov, na vseh zgoraj omenjenih področjih. 
 

5.2 Strategija razvoja Slovenije do 2030 

SRS 2030 v praktično vseh razvojnih politikah prepoznava in izpostavlja regionalno dimenzijo 
in določa teritorialni razvojni dialog kot način oblikovanja in usklajevanja razvojnih politik. 
Dokument izpostavlja, »da je treba krepiti več nivojske mehanizme upravljanja za 
zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja«. S tem namenom je ZSRR-2 opredelil 
pojem »teritorialni razvojni dialog«, ki je v skladu s tem zakonom način razreševanja 
razvojnih problemov in usklajevanja razvojnih odločitev, ki poteka med različnimi 
teritorialnimi ravnmi. Vlada RS je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030, 
krovni razvojni okvir države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. S petimi 
strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove 
dolgoročne razvojne temelje Slovenije, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja 
Organizacije združenih narodov pa Slovenijo uvršča med države, ki so prepoznale pomen 
globalne odgovornosti do okolja in družbe. 
Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

− vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

− učenje za in skozi vse življenje, 

− visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

− ohranjeno zdravo naravno okolje, 

− visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem 
na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih ciljih 
Strategije. Vsak cilj vsebuje utemeljitev pomembnosti cilja, ključne usmeritve, na katerih bo 
treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse, 2–3 ključne kazalnike uspešnosti, ki 
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predstavljajo želene rezultate na področju posameznega razvojnega cilja in povezavo s cilji 
trajnostnega razvoja. 

 

 

Slika 32. Osrednji cilj in strateške usmeritve (https://www.gov.si/asset

s/vladne-sluzbe/SVRK/Agenda-

2030/Strategija_razvoja_Slovenije_20301.pdf) 

 

5.3 Trajnostna Evropa do leta 2030 

EU je sprejela sklepe o izvajanju agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 
in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja s strani EU. Cilji se obravnavajo kot bistveni za odpravo 
revščine ter zagotovitev mirnega, zdravega in varnega življenja za sedanje in prihodnje 
generacije. V sklepih je poudarjeno, da je treba za uresničitev vizije in ciljev Agende 2030 
pospešiti ukrepanje v EU in drugod po svetu. Ponovno je tudi poudarjeno, da bodo imele EU 
in njene države članice še naprej vodilno vlogo pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, 
obenem pa podpirale učinkovit multilateralizem in mednarodni red, ki temelji na pravilih. Svet 
pozdravlja poročilo Eurostata iz leta 2019 o spremljanju napredka pri doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja v kontekstu EU kot ključni dokument za merjenje napredka EU pri 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Države članice tudi spodbuja k večji ambicioznosti 
njihovih nacionalnih odzivov ter k proaktivnemu vključevanju Agende 2030 v nacionalne 
instrumente načrtovanja, politike, strategije in finančne okvire. 
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5.4 Agenda 30  

EU  izvaja agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila določena leta 
2015 in vsebuje sklop 17 ciljev trajnostnega razvoja. Glede na horizontalno naravo Agende 
2030 morajo EU in njene države članice za njeno izvajanje uporabiti medsektorski pristop. 
Sklepi so odziv na dokument za razmislek z naslovom „Za trajnostno Evropo do leta 2030“, ki 
ga je Komisija objavila v začetku tega leta. 

Svet je v sklepih poudaril osrednji pomen trajnostnega razvoja za Evropsko unijo in tudi to, da 
je v interesu EU, da ohrani vodilno vlogo pri izvajanju Agende 2030 in njenih 17 ciljev. Svet je 
pozval k pospešitvi izvajanja Agende 2030 na ravni EU in na svetovni ravni, kar je označil kot 
glavno prednostno nalogo EU, ki bo koristila njenim državljanom, obenem pa ohranila njeno 
verodostojnost v Evropi in po svetu. 

Svet je pozdravil dokument Komisije za razmislek kot nujno potreben prispevek k razpravi o 
bolj trajnostni prihodnosti in določitvi strateških prednostnih nalog nove Komisije. Svet je med 
glavne temelje politike za trajnostno prihodnost vključil odločilen prehod na krožno 
gospodarstvo, prizadevanja za podnebno nevtralnost, varovanje biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, boj proti podnebnim spremembam, pa tudi trajnostnost kmetijstva in 
prehranskih sistemov ter varno in trajnostno nizkoogljično energijo, stavbe in mobilnost. 
Poudaril je tudi pomen spodbujanja evropske kohezije in pozval k okrepitvi socialne 
razsežnosti. 

Poleg tega je Komisijo ponovno pozval, naj pripravi celovito in krovno strategijo za izvajanje, 
skupaj z roki, cilji in konkretnimi ukrepi, da bi upoštevali Agendo 2030 in cilje trajnostnega 
razvoja vključili v vse ustrezne notranje in zunanje politike EU. 

Svet EU je sprejel sklepe o izvajanju agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 
2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja s strani EU. Cilji se obravnavajo kot bistveni za 
odpravo revščine ter zagotovitev mirnega, zdravega in varnega življenja za sedanje in 
prihodnje generacije.  

V sklepih so poudarili, da je treba za uresničitev vizije in ciljev Agende 2030 pospešiti ukrepanje 
v EU in drugod po svetu. Ponovno so spomnili, da bodo imele EU in njene države članice še 
naprej vodilno vlogo pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, obenem pa podpirale učinkovit 
multilateralizem in mednarodni red, ki temelji na pravilih.  

Svet EU je pozdravil poročilo Eurostata iz leta 2019 o spremljanju napredka pri doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja v kontekstu EU kot ključni dokument za merjenje napredka EU pri 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Države članice tudi spodbuja k večji ambicioznosti 
njihovih nacionalnih odzivov ter k proaktivnemu vključevanju Agende 2030 v nacionalne 
instrumente načrtovanja, politike, strategije in finančne okvire.  

Svet EU je ponovno opozoril na svoje sklepe iz junija 2017 in Evropsko komisijo med drugim 
pozval, naj pripravi celovito strategijo izvajanja, v kateri bodo predstavljeni časovnica, cilji in 
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konkretni ukrepi za vključitev Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja v vse zadevne 
notranje in zunanje politike EU. 

 

5.5 Strategija pametnih vasi 

Termin »pametna vas« je definiran kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, 
socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije.  

Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale 
za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in 
akterji na podeželskih in mestnih območjih. Digitalne tehnologije so pomembno orodje, a ne 
edino za ohranjanje in razvoj podeželja v prihodnje. 

Primeri področij in aktivnosti, ki jih lahko razumemo v okviru pobude »Podeželje prihodnosti 
- Pametne vasi«: 

-      izgradnja infrastrukture, ohranitev kmetijske in gozdne krajine, ohranjanje vaške 
arhitekture, podeželske naravne in kulturne dediščine ter običajev; 

-      gradnja širokopasovne povezave naslednje generacije (večina gospodinjstev z dostopno 
hitrostjo vsaj 30 Mb/s oz. nad 100 Mb/s); 

-      »pametno« kmetijstvo« (avtomatizacija, senzorji, robotizacija, zbirke velike količine 
podatkov (angl. BigData), podatkovni bloki (angl. blockchain), umetna inteligenca itd.); 

-      digitalne platforme, ki lahko nadomestijo osnovne storitve: e-učenje, e-upravljanje, 
socialne storitve, promet, turizem, gastronomija, transport, sledljivost pridelave hrane …); 

-      zdravstvena oskrba (ambulanta na domu, e-zdravje); 

-      socialne inovacije (storitve starejših, spodbujanje socialne vključenosti na podeželskih 
območjih, oskrba starejših, onemoglih, ustvarjanje prijaznega okolja za invalide, pomoč 
osebam s posebnimi potrebami, projekti socialnega kmetijstva, ki uporabljajo kmetijstvo 
kot podlago za zagotavljanje različnih vrst zdravstvenih in izobraževalnih terapij, pravno 
varstvo in info točke ipd.); 

-      kulturno in družbeno življenje na podeželju (ureditev skupnih prostorov in aktivnosti za 
starejše, mlade, za žene na podeželju, lokacije za oddih in rekreacijo, prireditve, potujoča 
knjižnica, povezovanje v skupno glasbeno šolo, gledališče); 

-      varovanje okolja, ekološka osveščenost, krožno gospodarstvo (odpadki, varovanje voda in 
tal, zmanjševanje gnojil in fitofarmacevtskih sredstev); 
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-      mobilnost v podeželskem okolju (dobavitelji, brezplačni prevozi za starejše, lokalni 
potniški in primestni prevoz, železniški prevoz, vključevanje različnih načinov prevoza v 
integrirano vozlišče …); 

-      samooskrba s prehrano in oskrba bližnjih mest in zgoščenih naselij (neposredna prodaja 
kmet - potrošnik, oskrba turističnih kompleksov); 

 

 

5.6 Resolucija »NAŠA HRANA, PODEŽELJE IN NARAVNI VIRI 2021«. 

Državni zbor RS je dne 29. januarja 2020 na svoji 15. redni seji obravnaval in tudi sprejel 

Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 

živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. Namen dokumenta je opredeliti 

temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva, živilstva in podeželja ter je podlaga za novo 

strateško načrtovanje za obdobje po letu 2021. 

Pri pripravi tega ključnega dokumenta je MKGP izhajal iz dejstva, da je slovenski kmet nosilec 
slovenske kmetijske in živilske proizvodnje, oskrbe s hrano slovenskega izvora in skrbnik 
slovenskega podeželja. Družbeni odnosi in pogledi na pridelavo hrane, kmetijstvo in podeželje 
se sicer hitro spreminjajo, zato javnost pričakuje, da bodo deležniki v verigi oskrbe s hrano ob 
aktivni vlogi države zagotavljali varno in kakovostno hrano ter ustrezno stopnjo samooskrbe, 
varovali naravne vire in se ustrezno odzivali na podnebne spremembe ter ohranjali vitalno 
podeželje. 

Zato z Resolucijo »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«: 

OHRANJAMO - Trajnost kmetijskih praks, raznolikost kmetij, okus naše hrane, trajnostno rabo 
gozdov, obdelanost krajine.  

GRADIMO - Na tradiciji in navezanosti na zemljo, na zaupanju in na vrednotah.  

SPREMINJAMO - S spodbujanjem znanja, kreativnosti, inovativnosti, povezovanja, 
sodelovanja, podjetniških pristopov. 

V novem programskem obdobju bodo ključne prioritete na področju kmetijstva naslednje: 

 znanje, kreativnost, inovativnost, ustrezne pridelovalne tehnologije ter sodobna in 
konkurenčna živilskopredelovalna industrija, ki temelji na podjetniških pristopih in 
tržni naravnanosti. Kmetijsko gospodarstvo naj bo dolgoročno povezano v lokalne ali 
večje verige vrednosti, ob sočasni aktivni vpetosti v proces izmenjave  Potrebno je tudi 
prepoznavanje ter premostitev vrzeli pri krepitvi pomena znanja in njegovega prenosa 
v prakso med vsemi deležniki verige preskrbe s hrano. 



 
OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 

 
68 

 Varstvo okolja in narave mora postati prednost in ne ovira gospodarjenja. Gre namreč 
za del pristopa k dodajanju vrednosti proizvodom in za spodbudo diverzifikaciji 
dejavnosti na podeželju. 

 Za obdelano Slovenijo bo potrebno spodbujati dualno kmetijstvo – tako velika 
kmetijska gospodarstva, ki temeljijo na ekonomiji obsega in zagotavljajo tržno 
zanimive količine hrane, kot tudi manjše, v večini samooskrbne kmetije, ki pa so 
neločljiv del našega prostora. Skrbijo za vitalno ter obdelano podeželje. 

 Nujno je iskanje sinergij in celostni pristop na področju finančne, okoljske, prostorske, 
regionalno razvojne, gospodarske, infrastrukturne, socialne, zdravstvene, znanstveno-
izobraževalne ter drugih politik. 

Resolucija odraža potrebo po stabilizaciji in zagotavljanju ustrezne ravni dohodka ter 
zmanjševanju odvisnosti od podpor. Poudarja pomembnost ohranjanja obdelanega in 
poseljenega podeželja po celotnem ozemlju Republike Slovenije, potrebo po dialogu med 
mestnim in podeželskim prebivalstvom ter razumevanju vloge kmeta. Ključno za nadaljnji 
razvoj kmetijstva je ustvarjanje dodane vrednosti za zaposlene, ki mora razvojno sposobnim 
kmetijskim gospodarstvom zadoščati za kakovostno življenje. Za tovrstna gospodarstva so 
javna sredstva pomoč za samopomoč pri razvoju in ohranitvi položaja na trgu. Večina 
kmetijskih gospodarstev pa tudi opravlja pomembne družbene naloge, ki jih trg ne uravnava, 
in tudi zaradi tega so deležni javne podpore. 

Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« je podlaga za pripravo 
nacionalnih ukrepov in enovit Strateški načrt za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP), ki 
ga določa EU zakonodaja o reformi SKP 2021-2027. Vsaka država članica bo pripravila en 
Strateški načrt ukrepov SKP, ki bo vključeval neposredna plačila, sektorske ukrepe in ukrepe 
razvoja podeželja. Na podlagi analize stanja, SWOT in ocenjenih potreb bo oblikovana 
intervencijska logika, vključno  s kvantitativno opredelitvijo ciljev in mejnikov ter izbor 
intervencij za ukrepanje. Osnovni premik v predlagani reformi SKP je usmerjenost v 
smotrnost politike, ki se  osredotoča na spremljanje doseganja ciljev. Zelo pomemben  je 
tudi premik k večji subsidiarnosti, kar omogoča oblikovanje intervencij glede na specifične 
potrebe države članice. 

Trenutno potekajo intenzivne razprave in delo na zakonodajnih predlogih reforme SKP. Zaradi 
zamika pri sprejemanju EU zakonodaje, se zamika tudi začetek izvajanja reforme SKP. V 
novembru 2019 je Evropska komisija objavila predlog Prehodne uredbe za podporo iz skladov 
EKJS in EKSRP za leto 2021, ki predvideva začetek izvajanja Strateškega načrta 1. 1. 2022. Na 
MKGP se pripravlja Strateški načrt SKP 2021–2027 v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. 

 

5.7 Podnebni cilji do  2030  

Leta 2014 je bil dogovorjen okvir podnebne in energetske politike do leta 2030, ki vsebuje še 
ambicioznejši sklop ciljev za obdobje 2021–2030. S temi cilji se je EU zavezala, da bo emisije 
toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšala za najmanj 40 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.  
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Okvir vključuje politike in cilje, v skladu s katerimi naj bi ekonomski in energetski sistem EU 
postal konkurenčnejši, varnejši in bolj trajnosten. Reformiran je bil tudi sistem za trgovanje z 
emisijami, sprejeta so bila pravila o spremljanju in poročanju, poudarjena pa je tudi potreba 
po določitvi nacionalnih podnebnih in energetskih načrtov ter dolgoročnih strategij. 

6 VSEBINSKE PRIORITETE V RAZVOJNIH DOKUMENTIH 
Do leta 2050 bo Slovenija podpirala projekte, ki so skladni z razvojnimi prioritetami države in 

vezani na finančne mehanizme EU. V nadaljevanju sledi pregled vsebinskih prioritet, ki so 

zajete v razvojnih programih. Za potrebe občine Selnica ob Dravi so označene aktivnosti in 

projekti, ki jih občina prepoznava kot potrebne za nadaljnji razvoj.   

1. Uživanje koristi digitalizacije za državljane, podjetja in državo 

1.1 Spodbujanje digitizacije, digitalizacije in digitalne transformacije podjetij, vključno z 
uporabo naprednih tehnologij, kot so velepodatki, umetna inteligenca, tehnologija veriženja 
blokov, interneta stvari, 3D tiska ipd), vključno z ozaveščanjem, spodbujanjem povpraševanja 
ter  pospeševanjem uporabe naprednih tehnologij:  

a. Digitizacija, digitalizacija podjetij in celovita digitalna transformacija podjetij   
b. Digitalna transformacija za izboljšanje podjetniškega, inovacijskega, finančnega in 

raziskovalnega okolja– razvoj in implementacija digitalne preobrazbe (uvajanje 
naprednih tehnologij) in storitev za področja  in širše 

c. Vzpostavitev in delovanje, vključno s krepitvijo delovanja obstoječih  podpornih 
mehanizmov in institucij za digitalizacijo podjetij (DIH, mreže Fablabov, platforme za 
podporo verigam vrednosti, digitalni kreativni centri – design in oblikovanje) 

d. Spodbujanje varne digitalne transformacije, ki vključuje certificiranje, standardizacijo 
ter akreditacijo izdelkov, procesov in tehnologij 

PODPORNO OKOLJE NA PODROČJU DIGITALNE PREOBRAZBE DRUŽBE 

MREŽA FABLABOV V SLOVENIJI 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA DRUŽBE 

PODJETJA (POUDAREK NA MSP) 

1.2 Spodbujanje digitalne transformacije družbe z uvajanjem in implementacijo digitalnih 
javnih storitev za podporo digitalni transformaciji družbe (državljanov in podjetij) 

 

 

AKTIVNOSTI IN PROJEKTI S PODROČJA DIGITALIZACIJE 

Digitalizacija aktivnost projekt 

dostop do digitalnih 
tehnologij 

Izboljšanje internetnih 
povezav v celotni občini – 
promocijske dejavnosti  

Internet v vsako 
gospodinjstvo ter za gasilce 
in reševalce  
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 Povezanost z WIFI  Brezplačen WiFi v javnih 
ustanovah in centru naselja, 
Dom kulture na Sv. Duhu, 
pri šoli na Gradišču in 
Slemenu, Viltuš, He Fala, 
Jabolčna pot 

 Povečanje dostopnosti do 
informacij o znamenitostih  

QR kode na vse kulturne in 
dendrološke znamenitosti 
občine 

¸ 

2. Izboljšanje rasti in konkurenčnosti MSP in ustvarjanje delovnih mest 

2.1 Razvoj in optimizacija ekosistema za podporo podjetništvu in inovativnosti: 

a. Nadgradnja storitev podpornega in inovacijskega okolja za konkurenčno podjetništvo 
z uporabo celovitih pametnih javnih storitev za podjetja (eVem/SPOT) 

b. Razvoj in izvajanje storitev za posebne ciljne skupine 

c. Razvoj ukrepov za pametno upravljanje makro destinacij in vodilnih destinacij 
slovenskega turizma ter ukrepov za vključevanje in spodbujanje potencialov kulture, 
kulturne in naravne dediščine za podjetništvo in turizem 

d. Razvoj ukrepov za pametno upravljanje mest in skupnosti  

e. Ureditev okolij v ekonomsko poslovnih conah, s katerimi bomo spodbudili lokalna 
podjetja, in tudi podjetniški ekosistem k večji produktivnosti in inovativnosti  

2.2 Spodbude za nove podjetniške podjeme in novonastala podjetja za prehod v fazo hitrejše 
rasti (start-up podjetja in podjetja v prehodu v naslednjo fazo rasti) in za hitrorastoča 
podjetja za (scale-up podjetja) 

a. Spodbude za mlada podjetja in nove podjetniške podjeme 

b. Ukrepi za hitrorastoča (scale-up podjetja in scale- out) 

2.3 Spodbude za rast in razvoj podjetij, procesne izboljšave, nove poslovne modele, uvajanje 
poslovne odličnosti v podjetja 

a. Spodbujanje procesnih izboljšav in prenovo poslovnih procesov 
b. Spodbujanje strateške transformacije in novih poslovnih modelov ter uvajanje 

poslovne odličnosti v podjetja, vključno z zagotavljanjem internih sistemov za 
zagotavljanje kakovosti storitev 

c. Spodbude za razvoj novih in izboljšanih produktov in storitev 
d. Spodbude za socialne (družbene) inovacije, socialna podjetja in storitve ter nove 

pristope 
e. Spodbude za razvoj »srebrne ekonomije« 
f. Spodbude za žensko podjetništvo in druge ciljne skupine (npr. mladi) 
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g. Spodbude za vpeljevanje novih modelov opolnomočenjain vzpostavljanje sodelovanja 
med različnimi sektorji 

 

2.4 Spodbujanje internacionalizacije in sodelovanja na področju makroregij prek oblikovanja 
partnerstev s podjetji na tujih trgih, promocije in krepitve blagovnih znamk proizvodov in 
storitev slovenskih podjetij v tujini, spodbujanje skupnih vlaganj na tujih trgih 

 

AKTIVNOSTI IN PROJEKTI S PODROČJA PODJETNIŠTVA 

Podjetništvo  aktivnost projekt 

Povečanje interesa do 
podjetništva 

Promocija podjetništva Podjetniški inkubator za 
razvoj idej in mreženje  

   

 

3. Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo 

3.1. Krepitev znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in v podporo 
inovativnosti za podjetja in ostale deležnike v gospodarstvu – kompetenčni centri na vseh 
prednostnih področjih. 

3.2. Priprava in izvajanje študijskih programov za izpopolnjevanje na področjih  

3.3. Krepitev znanj in spretnosti za sistemske izvajalce pametne specializacije: (i) zaposleni v 
SRIP-ih, (ii) zaposleni na ministrstvih ter ostalih izvajalskih organizacijah ukrepov. 

3.4 Krepitev razvojnih kapacitet v MSP z namenom pospeševanja prenosa znanja v 
gospodarstvo v podjetjih na področjih pametne specializacije 

 

4. Spodbujanje ukrepov za večjo energetsko učinkovitost 

4.2 Energetska prenova stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje.  Ozaveščanje 
socialno ranljivih skupin in omogočanje dostopa do nepovratnih sredstev in zmanjšanje 
energetske revščine 

4.3 Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu 

 

4. Spodbujanje rabe energije iz obnovljivih virov 

5.1 Spodbujanje prehoda na OVE (sončna energija, biomasa in geotermalna energija), vključno 
z ukrepi ozaveščanja javnosti o pomenu prehoda na OVE in raziskav, razvoja in inovacij na 
navedenih področjih 

5.2 »Spodbujanje daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje), ki vključujejo tudi 
uporabo biomase« 

5.3 Razvoj in proizvodnja čistejših virov energije in alternativnih goriv 
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5. Razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe energije na lokalni ravni 

6.1 Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti 
6.2 Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz OVE ter 

povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije ob pretvorbi 
 

6. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in 
krepitev odpornosti na naravne nesreče 

AKTIVNOSTI IN PROJEKTI S PODROČJA NARAVNIH NESREČ 

Vode aktivnost projekt 

Vzdrževanje in urejanje 
hudournikov  

Sodelovanje z državo in 
izvajalci? 

Tehnični ukrepi za zaščito 
hudournikov in 
preprečevanje poplav  

Krizni center Obveščanje v primeru 
naravnih nesreč 

Vzpostavitev kriznega centra 
v centru Selnice za  

 

7. Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) 

7.1. Izgradnja in obnova še manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v območjih aglomeracij z obremenitvami enako ali nad 2.000 PE ter infrastrukture 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v območjih aglomeracij z obremenitvami med 
500 PE in 2.000 PE na občutljivih območjih. 

7.2. Izgradnja novih vodovodnih sistemov in strateških vodnih virov za oskrbo prebivalcev 
s pitno vodo nad, vključno z manjšimi sistemi za oskrbo do 10.000 prebivalcev  

 

AKTIVNOSTI IN PROJEKTI S PODROČJA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z VODNIMI VIRI 

Vode aktivnost projekt 

Vzpostavitev mreže malih 
čistilnih naprav  

Izobraževanje o malih ČN Izgradnja malih ČN 

Lokalna vodooskrba z 
izgradnjo manjših 
vodovodnih sistemov v 
odročnih delih občine za 
ureditev vira pitne vode 
vključno s sistemom za 
vzdrževanje varne vode z 
analitiko  

Promocija pomena lokalne 
vodne oskrbe in finančne 
vzpodbude za izgradnjo 
vodne oskrbe v lastni režiji 

Ureditev vodovarstvenih 
sistemov s tehnično opremo 
za varno oskrbo z vodo  
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8. Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo  

8.1 Preveriti interes za pripravo  dokumentacije in izgradnjo  naprav za energetsko izrabo 
odpadkov in mono-sežig blat komunalnih iz skupnih čistilnih naprav 

8.2 Ukrepi in podpora samozadostnost na področju ravnanja z odpadki, predvsem preostanka 
mešanih odpadkov po obdelavi,  blati komunalnih in skupnih čistilnih naprav, tekstilnimi in 
gradbenimi ter odpadne plastike. 

8.3 Spremembe v poslovnih procesih oziroma v povezavi z novimi oz. spremenjenimi produkti 
kažejo pozitiven prispevek k ciljem krožnega gospodarstva predvsem v delu zmanjšanja 
odpadkov (večji izkoristek vstopne surovine za cca 10 %), kakor tudi v energetskih prihrankih: 

a) Krepitev podpornega okolja na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva,  

b) Ukrepi na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva v sinergiji z ukrepi na področju 
RRI 

c) Povečanje kapacitet za predelavo naravnih obnovljivih materialov, ki v svoji življenjski dobi 
skladiščijo ogljik; 

d) Spodbujanje uporabe trajnostnih izdelkov/storitev (vključno z dvigom ozaveščanja o 
pozitivnih učinkih njihove uporabe); 

8.4. Nadaljnje izvajanje ukrepov za zagotavljanje trajnostno naravnane transformacije 
industrije za večjo konkurenčnost in zasledovati ciljev, ki jih bodo narekovali strateški 
dokumenti nadaljnjega razvoja družbe (Industrija 5.0, Evropski zeleni dogovor Akcijski načrt 
EU za krožno gospodarstvo …) 

a) podpora razvoju trajnostnih poslovnih modelov, podpora procesnim izboljšavam v podjetjih 
za povečanje snovne in energetske učinkovitosti, spodbujanje industrijske simbioze; 

b) ukrepi za spodbude delovanja in ustanavljanja središč/centrov za ponovno uporabo. 

8.5. Ukrepi s področja turizma in kulture 

8.6. Ukrepi s področja lesa 

 

Krožno gospodarstvo  aktivnost projekt 

Ureditev vaškega jedra in 
ozelenitev z drevesi 

Promoviranje zelenih 
sistemov 

Urbana ureditev mestnega 
jedra* (priloga, zbornik) 

Ureditev gramoznice kot 
degradiranega območja  

Varstvena raba  Zeleni sistemi v gramoznici 

Ureditev in prenova gradu 
Viltuš 

Vključitev lokalnega in 
zunanjega okolja 

 Obnova gradu Viltuš 
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Prenova in izgradnja 
večnamenske športne 
dvorane in vrtca  

Načrti prenove Fizična  obnova 

Meritve v kakovosti zraka ob 
cestah in v zaledju – 
pridobiti podatke o stanju 
onesnaženosti zraka zaradi 
emisij iz prometa in emisij iz 
kurilnih naprav 

Merjenje koncentracij Izvajanje meritev s strani 
pooblaščene organizacije   

Gozdna učna pot in možnost 
prepoznavanja rastlin s 
pomočjo telefonskih 
aplikacij   

Promoviranje učne poti Interpretacijska oznaka  

 

9. Izboljšanje digitalne povezljivosti  

9.1 Razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture v podporo razvoju digitalne družbe za 
podjetja, gospodinjstva in javne institucije - sofinanciranje (nad)gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij za naslednje generacije 

10. Razvoj trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne 
mobilnosti, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do 
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 

TEN-T  CESTNO OMREŽJE 

 

Turizem aktivnost projekt 

Reka Drava  Turistična oprema  Oživitev Drave 

 

11. Razvoj trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne 
mobilnosti, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do 
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 

11.1 Posodobitev in nadgradnja regionalnega železniškega omrežja za skrajšanje potovalnih 
časov in povečanja atraktivnosti železniškega potniškega prometa (elektrifikacija in dvotirnost 
glede na potrebe) 

11.2 Razvojni projekti na prometnem omrežju, ki bodo s svojo uresničitvijo prispevali k 
skladnemu regionalnemu razvoju, ustvarjanju najboljših možnosti za učinkovit potek 
gospodarskih dejavnosti ter izboljšali mobilnost in kakovost življenja prebivalcev   
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UKREPI NA REGIONALNEM CESTNEM OMREŽJU 

Infrastruktura aktivnost projekt 

Ureditev pločnikov ob 
regionalni cesti 

Urbane ureditve v naselju Ureditev pohodnih površin 
in pločnikov  

Kolesarska povezava z 
Mariborom 

Trajnostna mobilnost - 
promocija 

Tehnična ureditev in 
signalizacija kolesarske poti 

Obvoz za center Selnice Promocija zdravja in 
varnosti  v naselju 

Priprava pogojev za 
izgradnjo obvoznice z 
urbano zeleno 
infrastrukturo 

 

12. Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti, boljše predvidevanje 
sprememb in zahtev po novih spretnostih na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih 
prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti 

12.1. Pridobitev srednješolske izobrazbe in kvalifikacij, prekvalifikacije, nadaljnje poklicno 
izpopolnjevanje in usposabljanje, vključno z izvajanjem programov, ter izboljšanje temeljnih 
in poklicnih kompetenc in splošne izobraženosti, vključno z digitalnimi in drugimi ključnimi 
kompetencami za vseživljenjsko učenje ter podpornimi aktivnostmi 

a. Spodbujanje večjega vključevanja posameznikov v vseživljenjsko učenje;  
b. Oblikovanje in izvajanje programov za različne ciljne skupine odraslih, ki zagotavljajo 

spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebni razvoj, 
aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev; 

c. Dvig izobrazbene ravni posameznikov na srednješolski in višji ravni, vključno s 
kvalifikacijami in prekvalifikacijami;  

d. Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja; 
e. Razvijanje kompetenc mladih preko kakovostnega mladinskega dela, vključno z 

usposabljanjem mladinskih delavcev;  
f. Vseživljenjska karierna orientacija (VKO); 
g. Nadaljnji razvoj e-gradiv, drugih gradiv ter programov za izobraževanje in usposabljanje na 

področju nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih; 
h. Krepitev usposobljenosti izobraževalcev odraslih. 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

starejši aktivnost projekt 

Delavnice za starejše za 
poznavanje in uporabo 
digitalne tehnologije 

Integracija starejših Programi za izobraževanje 
starejših  

Vzpodbudno učenje za 
starejše za zmanjšanje 
demence 

Preventivno izobraževanje Programi za varovanje 
zdravja s poudarkom na 
preprečevanju demence 
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Odkup zapuščenega 
območja Feroterma za 
ureditev centra za 
vseživljenjsko učenje 

Promocija vseživljenjskega 
učenja 

Tehnična ureditev centra  

 

13. Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno 
ugodnih storitev; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa 
do socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe 

13.1. Ukrepi za zagotavljanje kakovostnih in varnih storitev v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi 
(uvedba in zagotavljanje izvajanja nacionalnega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in 
tveganji za varnost pacientov, vključno s prenovo kazalnikov kakovosti in vzpostavljeno IT 
podporo, spremljanje, vzpostavitev neodvisnega organa za kakovost v zdravstvu 

13.2. Ukrepi za podporo prehodu iz institucionalne oskrbe na oskrbo na domu z 
zagotavljanjem socialno varstvenih storitev in storitev v skupnosti, vključno z razvojem 
storitev, vezanih na dolgotrajno oskrbo:  

a. Storitve v podporo oskrbi starejših na domu - storitve v skupnosti. 
b. Zagotavljanje novih storitev in novih oblik izvajanja, s ciljem krepiti dostop do integriranih 

storitev s področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe v skupnosti (potrebna je konkretizacija 
– kar je navedeno, so zelo »mehke vsebine«). 

c. Storitve za prehod iz institucionalne k skupnostni oskrbi. 

13.3. Ukrepi za promocijo, integrirano obravnavo, varstvo in krepitev duševnega zdravja: 

a. Podpora in razvoj storitev za mladostnike in odrasle z dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju in duševnem razvoju 
b. Izboljšanje dostopnosti do storitev za diagnosticiranje in obvladovanje demence 
c. Socialno vključevanje invalidov in oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

13.4 Integracija preventivnih aktivnosti v primarnem zdravstvenem varstvu (evalvacije 
programov – navezati na IT sistem, ne posebej) 

13.5. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga na lokalni ravni  

13.6. Odprava geografskih razlik pri dostopu do storitev nujne medicinske pomoči in 
vzpostavitev Satelitskih urgentnih centrov  

13.7. Podpora čezmejnemu izvajanju javnih digitalnih storitev (EESSI – Elektronska izmenjava 
informacij o socialni varnosti 
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SOCIALNA ZAŠČITA  

starejši aktivnost projekt 

Zdravstvena pomoč na 
daljavo 

Povezovanje in zagotavljanje 
oskrbe 

Vzpostavitev sistema za 
zdravstveno svetovanje po 
e-sistemih 

Vrtec za starejše Medgeneracijsko 
povezovanje 

Programi za povezovanje 
starejših in mlajših 

Povezava starejših oseb z 
nadzornim sistemom za 
pomoč ob poslabšanju 
zdravstvenega stanja  

Urgentna pomoč e- pomoč občanom ob 
zdravstvenih problemih 

 

7 RAZVOJNE POBUDE LOKALNE SKUPNOSTI NA OSNOVI NARAVNIH IN 

DRUŽBENIH POTENCIALOV TER VSEBINSKIH PRIORITET EU IN SLOVENIJE  
 

Izhajajoč in naravnih in družbenih razmer v občini Selnica je prihodnji razvoj temeljen na naslednjih 

prednostnih usmeritvah: 

a) Občina Selnica se razvoja v naslednjih desetletjih v najbolj zdravo občino v Sloveniji, kjer 

bodo želeli prebivati in delati vsi tisti, ki jim veliko pomeni zdravo okolje, možnosti za zdravi 

razvoj otrok s poudarkom na gibanju in zdravi prehrani, skrb za starejše in invalide, 

dostopnost do zdravstvenih storitev, možnosti aktivne participacije in občutek pripadnosti 

občini; 

b) Občina Selnica ima »idealna« območja za bivanje, z možnostmi dostopa do rekreacije, do 

zdrave hrane in povezanosti z drugimi območji z zadovoljivo infrastrukturo;  

c) Občina Selnica se vključuje v digitalne povezave in razvija inovativne rešitve za ruralna 

območja v smeri dostopa do e-storitev za zdravstvene namene, izobraževanje, obveščanje in 

svetovanje; 

d) Občina Selnica podpira izobraževanje in ustvarjanje novih, zlasti zelenih delovnih mest; 

e) V naslednjih desetletjih daje občina Selnica v sodelovanju s prebivalci pomemben  poudarek 

inovativnim pristopom  za reševanje izzivov povezanih s podnebnimi spremembami ter s  

prepoznavanjem delovanja in učinkov vetrolomov, poplav, erozij in drugih nevarnosti 

preprečuje možnosti povečanja le teh in da razvije informacijsko platformo za obveščanje 

ljudi kako živeti z naravnimi nesrečami in zmanjševati njihov vpliv; 

f) Občina promovira trajnostno samooskrbo  

g) Občina podpira kreativnost med ljudmi s ciljem doseganja boljše kvalitete življenja 

7.1 Razvojne usmeritve za najbolj zdravo občino  

Cilj Strategije razvoja občine Selnica je slediti željam ljudi, ki poudarjajo potrebo po vzpostavitvi 

pogojev, da bi bila domača občina najbolj zdrava, da bi zagotavljala pogoje za biti vitalen, imeti 

možnosti do zdravega načina življenja, od prehrane, gibanja in rekreacije do pridobivanja informacij 
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za  zdravo življenje. Zato občinska uprava podpira aktivnosti v smeri ureditve pogojev za zdravo 

življenje in sicer od naravnih razmer, družbenih pogojev ter informacijsko-digitalne podpore.  

Aktivnosti:  

Ureditev pitne vode v razpršenih lokalnih skupnostih kot atrakcija za pohodnike. 

Vzdrževanje gozdnih učnih poti za vsakodnevno gibanje domačinov. 

Ureditev zdravstvenega in doživljajskega centra v naravi za nadpovprečne možnosti krepitve zdravja. 

Skrb za aktivno staranje na podeželju, da bi ljudje lahko čimdlje ostali doma s popolno 

oskrbo. 

Ureditev lokalne vodooskrbe z izgradnjo manjših vodovodnih sistemov v odročnih delih, da 

bi ljudje ostali na podeželju in imeli dobro vodoskrbo. 

Urejanje virov  pitne vode,  vključno s sistemom za vzdrževanje varne vode z analitiko 

spremljanja stanja.  

Ureditev pohodnih površin in pločnikov z zelenimi sistemi za več sence v naselju ter za boljše 

počutje v času vročine poleti. 

Obnova kulturne dediščine z inovativnimi programi. 

Kolesarska povezava z Mariborom. 

 Obvoz za center Selnice z urbano zeleno infrastrukturo. 

Ureditev vaškega jedra in ozelenitev z drevesi. 

Ureditev gramoznice kot degradiranega območja s sonaravnimi pristopi. 

Ureditev in prenova gradu Viltuš z inovativnimi idejami.  
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7.2. Razvojne usmeritve za občino kot »idealno« območje za bivanje  

Glede na geografski položaj občine Selnica ob Dravi ima veliko priložnosti, da vzpostavi zares idealna 

območja za bivanja. To so območja na razglednih točkah, z naravnim okoljem, zdravo zemljo za 

pridelavo hrane in možnostmi gibanja v naravi. Pomembna je tudi prometna dostopnost in digitalna 

povezanost teh območij.  

Aktivnosti:  

Omogočiti  možnosti za rekreacijo na območjih, kjer so predvidene možnosti za poselitev. 

Vzpostaviti možnosti zdravega načina življenja in zdravljena z naravo, saj je stik z zemljo, vodo, 

rastlinami zelo pomemben za dobro počutje in zdravje.  

Podpirati zdravo pridelavo hrane in oskrbo lokalne skupnosti preko povezovanja ponudnikov in 

mobilnih ponudb hrane.  

Redno vzdrževati  cestno infrastrukturo na podeželju za zagotavljanje udobja bivanja.  

Promocija pomena lokalne vodne oskrbe, saj je lokalni vodni vir velika prednost.  

Vzpostaviti e- pomoč občanom ob zdravstvenih problemih, da lahko dobijo pomoč, četudi 

živijo dlje od zdravstvenega doma.  

Prenova in izgradnja večnamenske športne dvorane in vrtca s ciljem, da se lahko otroci in 

drugi tudi profesionalno gibajo in razvijajo športno kariero.  

Oživitev Drave s trajnostno mobilnostjo in turistično rabo – plovna Drava, kar povečuje 

lokalni potencial za aktivno življenje. 

Posredovanje informacij o možnosti nakupa ali najema bivalne površine za ljudi, ki želijo 

povezanost z naravo (izpostaviti ponudbo in povpraševanje). 

Varovanje biodiverzitete za zagotovitev zdravega načina življenja z visoko dodano 

vrednostjo.  
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7.3 Razvojne usmeritve digitalnih povezav v občini 

Vse bolj se kaže, da postajajo digitalne povezave temelj za druga aktivnosti. Zato si občina 

prizadeva za aktivno vključevanje v sisteme pametnih vasi.  

Aktivnosti:  

Internet v vsako gospodinjstvo ter za gasilce in reševalce. 

Inovativno kmetovanje s poudarkom na storitvenih dejavnostih in uporabi digitalnih tehnologij.  

Dostopnost do digitalnih tehnologij za vse generacije. 

Povečanje dostopnosti do informacij o digitalnih tehnologij.  

Promocija pomena uporabe digitalnih tehnologih zlasti med starejšimi.  

Izobraževanje o digitalnih tehnologijah in njihovi uporabi za vse generacije.  

Izboljšanje internetnih povezav v celotni občini – promocijske dejavnosti. 

Brezplačen WiFi v javnih ustanovah in centru naselja, Dom kulture na sv. Duhu, pri šoli na 

Gradišču in Slemenu, Viltuš, He Fala, Jabolčna pot. 

Zdravstvena pomoč na daljavo z digitalnimi tehnologijami.  

Povezava starejših oseb z nadzornim sistemom za pomoč ob poslabšanju zdravstvenega 

stanja 

Vzpostavitev sistema za zdravstveno svetovanje po e-pristopu.  

Zdravstvena rehabilitacija v odročnih naseljih. 

Tehnična ureditev in signalizacija kolesarske poti. 

 

 

 

 



 
OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 

 
81 

7.4 Razvojne usmeritve za podporo izobraževanju in zelenim delovnim mestom 

Za prebivalce občine je pomembno, da se imajo možnosti izobraževati na različnih področjih 

ter si razvijati svoja delovna mesta. Zelena delovna mesta so tista, ki ne puščajo ogljičnega 

odtisa in ne dajejo emisij v okolje ter prispevajo z zdravju zaposlenih. 

Aktivnosti: 

Podpiranje večnamenske rabe gozdov in kot biodiverzitetnih con. 

Razvoj novih dejavnosti vezanih na les kot surovino za predelavo. 

Razvoj zaposlitvenih in poslovnih dejavnosti za domačine, zlasti mlade. 

Inovativne oblike in metode staranja na podeželju kot pilotne ureditve za Slovenijo in svet. 

Poklicni centri za praktično izobraževanje in pridobivanje življenjskih znanj s poudarkom na 

dejavnosti vezanih in les in samooskrbo. 

Pilotni projekti za vračanje mladih na podeželju s poudarkom na dodani vrednosti kot je 

stanovanja, službe in visok nivo kvalitete življenja, vključno do dostopnosti do virov 

informacij ter prometna povezanost ter digitalnih ureditev.  

Promocija podjetništva in zelenih delovnih mest z različnimi oblikami vzpodbud.  

Podjetniški inkubator za razvoj idej in mreženje med vsemi, ki željo razviti svoje delovno 

mesto.  

 

 

7.5. Razvojne usmeritve na področju inovativnih pristopov za odpornost na podnebne spremembe  

Občina Selnica ob Dravi je izpostavljena vplivov naravnih nesreč, ki so povezane s 

podnebnimi spremembami, zato je nujno razviti inovativne pristope, s katerimi bomo lahko 

povečali odpornost na zunanje vplive.  
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Aktivnosti:  

Zaščititi gozdove kot varstvene pasove za zaščito pri neurjih. 

Razvijati inovativne dejavnosti z upoštevanjem akademskega znanja ter načrtovati  

preusmeritve kmetovanja in drugih dejavnosti.  

Redno vzdrževanje in urejanje hudournikov. 

Vključevati sodobne tehnične ukrepe za zaščito hudournikov in preprečevanje poplav. 

Razviti učinkovito obveščanje v primeru naravnih nesreč. 

Vzpostavitev kriznega centra v centru Selnice ob Dravi.  

 

 

7.6. Razvojne usmeritve za trajnostno usmerjeno samooskrbo  

Zaradi različnih groženj, ki se pojavljajo, daje občina Selnica ob Dravi velik poudarek samooskrbi. 

Naravni pogoji so ugodni za lastno pridelavo hrane, ki mora biti usmerjena trajnostno. Za krepitev 

samooskrbe je pomembnih več vidikov. 

Aktivnosti:  

Podpirati vrtnarjenje in naravno pridelovanje hrane. 

Ohranjanje biodiverzitete v kulturni in v naravni pokrajini.  

Meritve v kakovosti zraka ob cestah in v zaledju – pridobiti podatke o stanju onesnaženosti 

zraka zaradi emisij iz prometa in emisij iz kurilnih naprav 

Podpora sonaravnim oblikam samooskrbe. 
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Podpora malim kmetijam z različnimi pristopi.  

Izobraževanje o naravnih čistilnih napravah in njihova izgradnja.  

Razvoj in podpora programom za varovanje zdravja s poudarkom na preprečevanju 

demence. 

Vzpodbudno okolje za starejše za zmanjšanje demence. 

Delavnice za starejše za poznavanje in uporabo digitalne tehnologije. 

Ureditev centra za vseživljenjsko učenje, ki bo omogočal vključitev različnih vsebin s ciljem, 

da je možno vsa potrebna znanja in izkušnje dobiti prav v občini Selnica ob Dravi.  

 

 

7.7. Razvojne usmeritve za kreativnost za boljšo kvaliteto življenja  

Kreativnost je bistvena za zdravo in aktivno življenje, saj omogoča posamezniku razvoj 

njegovih potencialov. Kreativnost občina Selnica ob Dravi podpira na vseh področjih, pri vseh 

dejavnostih in vseh generacijah. 

Aktivnosti:  

Krepiti stik z naravo in omogočiti ljudem čimveč možnosti preživljanja časa v naravi, na tak način 

bodo lažje izražali svojo kreativnost.  

Podpirati celovite pristope pri iskanju novih, drugačnih rešitev na vseh področjih, od zdravstva, 

kmetijstva, tehnoloških pristopov s ciljem, da bi rešitve bile čimbolj celostne.  

Kreativnost vzpodbujati že v OŠ in naj postane vrednota.  

Razvijati alternativne oblike kmetovanja kot so permakultura in biodinamika za dosego višje cene na 

trgu ter zaščito naravnih virov. 
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Urejati naravne vire z ekoremedaicijami s ciljem, da preventivno in kurativno ščitimo naravo.  

Uvajati ponovno rabo, zamenjavo in odgovoren način do potrošništva. 

Vzpostaviti družbeno odgovornost kot način dela v vseh sistemih.   

 

8 PRIORITETE RAZVOJA OBČINE SELNICA OB DRAVI PO DESETLETIJIH 
Predlagam, da projektna skupina predlaga, kaj od zapisanega se uresniči najprej in kaj najbolj pozno. 

Pomembno, da da damo prednost ureditvam in pristopom, ki že potekajo, za katere že imamo 

dokumentacijo in ki so tudi finančno zaprte.  

 

Aktivnosti v času do leta 2030:  

 

 

 

 

Aktivnosti v času do leta 2040:  

 

 

 

 

Aktivnosti v času do leta 2050: 

 

 




