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PROSTORSKE RAZVOJNE MOŽNOSTI OBČINE SELNICA OB DRAVI
IZVLEČEK
Selnica ob Dravi je mlada in dokaj nerazvita občina. Leži v dveh različnih
naravnogeografskih enotah, na Selniškem polju v Dravski dolini in na Kozjaku. Drava je kot
prometna os v preteklosti omogočala razvoj splavarstva, obširni gozdovi pa gozdarstvo.
Danes imata glavno vlogo v razvoju lega v bližini Maribora in prometna povezava Maribor –
Dravograd. Glavna razvojna točka je naselje Selnica ob Dravi, ki je občinsko središče z
izobraževalnimi institucijami, industrijo in storitvami. Dobro razvita je obrtna dejavnost. Na
Selniškem polju je največja koncentracija prebivalstva in dejavnosti. Občina zaposluje manj
kot polovico delovno aktivnih občanov, veliko ljudi dnevno migrira v Ruše in Maribor.
Naselja na Kozjaku so redka in razpršena, glavna oblika poselitve so razpršena naselja in
samotne kmetije. Staranje prebivalstva in odseljevanje mladega prebivalstva sta ključna
problema območja in posledično vplivata na depopulacijo in propadanje samotnih kmetij.
Infrastruktura in dostopnost sta slabi. Velik potencial sta neokrnjena narava in obširni
gozdovi. Na osnovi tega je na Kozjaku možen razvoj izletniškega turizma, gozdarstva in
ekološkega kmetovanja. V Selnici ob Dravi je znotraj naselja še veliko prostih površin za
poselitev in za gospodarske dejavnosti.
Ključne besede: prostorsko planiranje, prostorska analiza, možnosti razvoja, Dravska dolina,
Selnica ob Dravi
SPATIAL DEVELOPMENT POSSIBILITIES FOR THE MUNICIPALITY OF
SELNICA OB DRAVI
ABSTRACT
Selnica ob Dravi is a young and rather undeveloped municipality, lying within two different
geographical units, Selniško polje in Dravska dolina and Kozjak. As a traffic axis, Drava used
to enable development of rafting work, whereas the extensive forests enabled development of
forestry. Today, the position close to Maribor and the road connection Maribor – Drava is the
main developmental potential of the municipality. The main developmental point is the town
of Selnica ob Dravi, the centre of municipality with educational facilities, industry and offer
of services. Craft is well developed. In Selniško polje, population, as well as economic and
social activities, are concentrated the most. Less than half of population is employed within
the municipality; a lot of people migrate daily to Ruše and Maribor. Settlements in Kozjak are
scarce and dispersed, most common forms of settling are dispersed settlements and secluded
farms. Therefore, development of excursion tourism, forestry and ecological farming is
possible. In Selnica ob Dravi, there are still plenty of empty spaces for population and
economic activities within the settlement.
Keywords: spatial planning, spatial analysis, development possibilities, Drava valley, Selnica
ob Dravi
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1 UVOD
1.1 Namen in cilji diplomskega dela
Cilj diplomske naloge je podati naravne in družbenogeografske značilnosti občine in raziskati
njen dosedanji razvoj, podati oceno stanja in izpostaviti obstoječe probleme. Na osnovi tega
bodo določene možnosti prostorskega razvoja v občini znotraj treh občinskih prostorskih
enot: Kozjaka, Selniškega polja in naselja Selnica ob Dravi.

1.2 Glavna izhodišča
Selnica ob Dravi je mlada in dokaj nerazvita občina. Leži v dveh različnih
naravnogeografskih enotah, na Selniškem polju v Dravski dolini in na Kozjaku. Drava je kot
prometna os v preteklosti omogočala razvoj splavarstva, obširni gozdovi pa gozdarstvo. Na
osnovi tega še danes živi domača obrt. Danes imata glavno vlogo v razvoju lega v bližini
Maribora in prometna povezava Maribor – Dravograd. Glavna razvojna točka je naselje
Selnica ob Dravi, ki je občinsko središče z izobraževalnimi institucijami, industrijo in
storitvami.
Naselja na Kozjaku so redka in razpršena, glavna oblika poselitve so razpršena naselja in
samotne kmetije. Infrastruktura in dostopnost tega območja sta slabi. Velik potencial sta
neokrnjena narava in obširni gozdovi. Na Selniškem polju je največja koncentracija
prebivalstva in dejavnosti. Občina zaposluje manj kot polovico delovno aktivnih občanov,
veliko ljudi dnevno migrira v Ruše in Maribor.
Danes ima občina številne možnosti, da se razvije in se v razvoju približa občini Ruše. Prav
tako lahko v večji meri izkoristi bližino Maribora, ne le kot njeno spalno naselje, pač pa tudi
kot območje rekreacije in turizma.

1.3 Metode dela
Pri izdelavi diplomskega dela sta bili uporabljeni kabinetna in terenska metoda. Kabinetna
metoda je najprej obsegala pregled obstoječe literature za območje Dravske doline, Kozjaka
in občine Selnica ob Dravi, strokovne podlage ter projekte, ki se izvajajo v občini. Terensko
delo je obsegalo podrobnejše spoznavanje občine, naselij in prebivalcev, fotografiranje ter
individualne pogovore z občani in uradniki na Občini Selnica ob Dravi. Vsi ti pridobljeni
podatki bodo vključeni v obravnavo možnosti nadaljnjega razvoja občine.
Analitični del naloge se nanaša na geografsko analizo trenutnega stanja v občini. Na začetku
je podan fizičnogeografski opis območja, nato družbenogeografski, ki obsega zgodovinski
razvoj občine tako upravno kot tudi prebivalstveno. Sledi analiza obstoječega stanja
gospodarstva, infrastrukture ter turizma. Izpostavljeni so problemi, s katerimi se spopada
občina pri svojem razvoju. Ti problemi predstavljajo tako omejitve pri razvoju, kot tudi
priložnosti za izoblikovanje idej, kako jih rešiti. Te ideje so podane v obliki konceptov
nadaljnjega prostorskega razvoja občine.
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Glavne prostorske podatke in analize o občini sem črpala iz dveh strokovnih podlag, ki so bile
izdelane za občino kot podlaga za občinske prostorske akte. Strokovne podlage so bile
izdelane leta 2004, zato sem podatke morala tudi preveriti in jih posodobiti.
Ker je območje občine prostorsko različno, bodo podane možnosti prostorskega razvoja
občine v okviru treh prostorskih enot: razvoj na Kozjaku, na Selniškem polju in v naselju
Selnica ob Dravi.

2 STROKOVNE ANALIZE V PROSTORSKEM PLANIRANJU
Prostorske razvojne možnosti so del strokovnih analiz v prostorskem planiranju. Zakonsko je
predpisano, da je za pripravo prostorskega reda in prostorskih aktov občine predhodno
potrebno izdelati strokovne podlage, ki bodo strokovno utemeljevale te dokumente. Strokovne
analize so prav tako lahko del teh strokovnih podlag. Černe je na dolgo objasnil, čemu so
namenjene strokovne analize v prostorskem planiranju. »Strokovna analiza prispeva k
uresničevanju treh temeljnih splošnih namenov prostorskega planiranja: je podlaga procesu
nastajanja politik, konceptov in strategij, daje temeljne informacije prebivalcem, lastnikom
zemljišč, investitorjem in planerjem ter pomaga pri izvajanju prostorskih politik, strategij,
planov, programov in projektov. Analiza je v planiranju namenjena razumevanju dosedanjih
razmer in pogojev obravnavanega območja, opredeljevanju prioritetnih vprašanj in njihovemu
reševanju ter oblikovanju splošnih načel za nadaljnja razvojna prizadevanja« (Černe, 2005,
str. 115). Temelji na različnih strokovnih razlagah oziroma pojasnjevanjih, torej na
opredelitvi, opisu ali utemeljitvi prostorske stvarnosti.
Analiza opisuje razmere v prostoru, dejstva, stanje, procese, ki so se dogajali v preteklosti in
vplivajo na sedanjost, procese, ki se trenutno odvijajo v prostoru, dejavnike, ki vplivajo na
prostor in razvoj ter pogoje, ki bodo verjetno vplivali na prostorske razmere v prihodnosti.
Analiza je najpogosteje podana v obliki numeričnih podatkov, v obliki natančnih spoznanj o
vsem, kar se je zgodilo (kronologija, razvoj, vzrok, posledica), v obliki nekaterih zanimivosti,
značilnosti in lastnosti posameznega pojava in procesa ali v obliki opisa dinamičnih
elementov razvoja. Pri analizi v prostorskem planiranju nas zanima prostor, kje je, kakšen je,
kako je nastal, kakšne posledice prinaša nadaljnji razvoj, zanimajo nas pojavi in procesi, ki so
privedli do določene prostorske strukture, in njenih posledic. Analiza mora upoštevati tudi
različnosti prostora, družbe, ekosistemov in kultur. Gre za pluralnost različnih prostorov in ne
za en vseobsegajoči super prostor. Osredotočena je na tri medsebojno povezane vsebine:
prostorsko organizacijo, prostorsko-časovne procese in napovedovanje prihodnjega
prostorskega razvoja.
Koraki pri strokovni analizi v prostorskem planiranju po vsebinskih sklopih so:
• analiza stanja,
• ocena stanja,
• razvojne možnosti,
• prostorske vizije,
• inačice prostorskega razvoja.
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Pri analizah se uporabljajo različne metode, ki so značilne za različne stroke. Povzemamo
tisto, kar je že bilo razloženo o prostoru, ugotovitve o empirični naravi, regularnosti,
hipotezah in ugotovitve sintetične narave na področju prostorskega razvoja. Za posamezna
dejstva, procese, težnje in ocene poskušamo izluščiti tudi vzroke in možne posledice ter
možne kazalce, s katerimi so opisane prostorske razmere. Avtentična dejstva o prostoru
tvorijo strokovno podlago oziroma ji dajejo znanstveni značaj. Analiza tudi opozarja.
Opozarja na obstoječe stanje, prostorske probleme in na prihodnje prostorske razmere in
pogoje. Ocene stanja in teženj prostorskega razvoja so opredeljene kot ključna vprašanja
nadaljnjega prostorskega razvoja. Na podlagi ocene stanja iščemo možne rešitve za obstoječe
probleme in za prihodnji razvoj. Ker je načinov in metod, s katerimi lahko opredeljujemo
prostorske probleme, zelo veliko, obstaja zelo veliko možnih rešitev. Rešitve so odvisne od
možnih ciljev reševanja prostorskih problemov, od tega, ali želimo probleme preprečiti,
preusmeriti, omiliti, upočasniti, odpravljati njihove negativne posledice (Černe, 2005).

2.1 Analiza prostorskih razvojnih možnosti
Prostorske razvojne možnosti obravnavamo najpogosteje kot enega izmed elementov
postopkov pri pripravi strokovnih gradiv za sprejemanje odločitev o prostorskih razvojnih
konceptih. Analiza prostorskih razvojnih možnosti sodi v analitični del priprav strokovnih
gradiv in tvori eno izmed faz cikličnega pristopa, ki temelji na sprotnem preverjanju in
vrednotenju strokovnega dela in njihovemu nadaljnjemu vključevanju v pripravo skupnih
strokovnih podlag. Zasnovana je najpogosteje v dveh korakih: spoznavanje tistih prostorskih
razvojnih možnosti, ki so opredeljena na ravni strokovnih analiz ter primerjalna analiza in
poskus ocene prostorskih razvojnih možnosti. Prostorske razvojne možnosti se nanašajo na
zelo različne kategorije, na oceno okolja, opis dejstev, analizo problemov, pretresanje
obstoječih razmer in analizo relevantnih pogojev ali informacijsko podlago. Pozornost je
usmerjena na dejstva o sedanjih razmerah, težnjah in možnih prihodnjih pogojih. Opredeljene
so na podlagi strokovnih analiz z vidika analiz obstoječega stanja in razvojnih teženj v
prostoru, analiz problemov dosedanjega prostorskega razvoja, temeljnih predpostavk o
prihodnjem razvoju in možnih posledicah, možnostih doseganja splošnih ciljev prostorskega
razvoja ter znanih in predvidenih pogojev, potencialov in omejitev. Podamo jih lahko v obliki
vizij, scenarijev, modelov, alternativnih možnosti prostorskega razvoja, konceptov, določanja
planskih območij, nacionalnih strategij in programov, ciljev in usmeritev sektorjev pri
zadovoljevanju razvojnih potreb. V kontekstu take analize opredeljujemo omenjene možnosti
iz naslednjih vidikov: doseganje ciljev razvoja, reševanje ključnih prostorskih razvojnih
problemov, odpravljanje nezaželenih pojavov in procesov, razvojnih omejitev in prihodnjih
pogojev prostorskega razvoja. Spoznavanje prostorskih razvojnih možnosti s teh vidikov
omogoča oblikovanje odgovorov o tem, kakšne so možnosti za nadaljnji prostorski razvoj.
Na prostorske razvojne možnosti določenega območja obstajajo različni pogledi in mnenja
tako z vidika posameznih strok, sektorjev, posameznikov, kakor tudi predstavnikov civilne
družbe, državnih institucij in lokalne samouprave. Danes je prostorski razvoj države in občin
čedalje bolj rezultet spontanih, parcialnih interesov in pobud. Množijo se primeri neprimerne
rabe zemljišč in degradiranost okolja. Tako prihaja do nasprotij med različnimi uporabniki
prostora (javnimi in zasebnimi). Vse prevečkrat ima na prostorski razvoj vpliv kapitalski in
politični interes.
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Omenjene prostorske razvojne možnosti so predpogoj za razmišljanja o sprejemanju odločitev
o oblikovni, funkcijski in strukturni zasnovi prostorskega razvoja oziroma razmerij med
posameznimi prostorskimi kategorijami in funkcijami. Prostorske razvojne možnosti
ustvarjajo podlago za oblikovanje konsenza, nakazujejo možne usmeritve, spodbujajo,
dopuščajo spremembe in so prilagodljive, dopuščajo razpravo in niso vnaprej sprejete
odločitve. Niso še ključne odločitve, so pa podlaga za njihovo sprejemanje.
Temeljna načela za preverjanje prostorskih razvojnih možnosti se nanašajo na suverenost
odločanja, trajnostni in endogeni razvoj, splošne družbene vrednote, decentralizacijo in
participacijo pod enakimi pogoji na različnih ravneh odločanja, znanstveni in strokovni
pristop ter na spoštovanje mednarodnih meddržavnih ter regionalnih pogodb in dogovorov.
Splošni cilji prostorskega razvoja pa so naravnani na izboljšanje kakovosti življenja in
fizičnega okolja, zagotavljanje trajnostnega razvoja in razvojnih priložnosti in pogojev za vse
prebivalce (Černe, 2005).
Cilji prostorskega razvoja so predvsem:
• ustvarjati tako prostorsko strukturo, ki bo v največji meri prispevala k prostorski,
okoljski in funkcijski raznolikosti, povezanosti območij ter k skladnejšemu
regionalnemu razvoju,
• doseči sodelovanje med mestom in podeželjem,
• varovati naravo, naravne vire, naravno in kulturno dediščino,
• preprečevati neracionalno rabo prostora in razpršeno obliko poselitve z vsemi njenimi
posledicami,
• izvajati sanacijo obstoječih struktur,
• zagotavljati smotrno rabo površin,
• zagotoviti površine za potrebe prebivalcev.
Ocena prostorskih razvojnih možnosti je podana na podlagi ključnih prostorskih razvojnih
problemov, prostorskih pogojev, potencialov in omejitev za prostorski razvoj, predvidevanj o
prihodnjem prostorskem razvoju in ciljev na področju razvoja poselitve, infrastrukture,
krajine in regionalnega razvoja ter okoljskega vidika razvoja (Černe, 2005).

2.2 Prostorske vizije in koncepti
Planerji planirajo prihodnost, zato poskušajo razlagati, kakšen bi svet moral biti v prihodnosti,
njihova prihodnost pa temelji na analizi sedanjosti. Prihodnost lahko planiramo, načrtujemo,
predvidevamo, vendar ne moremo zagotovo vedeti, kakšna bo. Zato je možnosti, kako se bo
prostor v prihodnje razvijal, veliko. Prostorske vizije so eden izmed možnih načinov
razmišljanja o prihodnosti. Planerji vztrajajo na tem, da je planiranje sinteza, ki mora biti
prežeta z vizijo. Namenjene so torej odkrivanju, spoznavanju in razumevanju tistega, kar še
ne obstaja, tistega, kar bo šele ustvarjeno. Prostorske vizije niso napovedi, vsekakor tudi ne
vnaprejšnja odločitev o prihodnji prostorski strukturi. Gre za sposobnost konceptuiranja
prostorske strukture kot celote, vendar je prostor preveč kompleksen, da bi ga zaobjeli v eni
sami viziji (Černe, 2005). Prostorske vizije so ideje o prihodnosti, ne glede na to, ali se bodo
uresničile ali ne.
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3 POLOŽAJ IN UPRAVNA OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA
Občina Selnica ob Dravi leži na Kozjaku in v Dravski dolini na levem bregu reke Drave, 12
km zahodno od Maribora. Na severu jo omejuje državna meja z Avstrijo, na jugu reka Drava,
na vzhodu naselji Srednje in Zgornji Slemen (Bresterniški potok), na zahodu Šturmova grapa
in Čermenica. Južni del občine zavzema naplavna ravnica reke Drave, ki se proti severu
nadaljuje v južna pobočja Kozjaka. Selnico ob Dravi oklepajo občine Podvelka na zahodu,
Lovrenc na Pohorju na jugozahodu, turistično razvijajoča se občina Ruše na jugu in na
vzhodu Mestna občina Maribor, ki je kot drugo največje mesto v Sloveniji in regijsko
središče, močno privlačno gravitacijsko območje občine Selnica ob Dravi.
Karta 1: Lega občine Selnica ob Dravi v Podravski regiji

Vir: Geopedia, 2008

Ozemlje občine obsega 64,5 km2 in 4.587 prebivalcev Spada med manjše slovenske občine,
saj zavzema le 0,32% slovenskega ozemlja. V njej se nahaja 11 katastrskih občin (Janževa
gora, Sp. Selnica, Zg. Selnica, Sp. Boč, Zg. Boč, Sp. Slemen, Zg. Slemen, Žavcarjev vrh,
Veliki Boč, Sp. Vurmat in Gradišče). Statistično občina pripada Podravski statistični regiji.
V občini je 14 naselij: Črešnjeveč ob Dravi (v nadaljevanju Črešnjevec), Fala, Gradišče na
Kozjaku (v nadaljevanju Gradišče), Janževa Gora, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica, Spodnji
Boč, Spodnji Slemen, Veliki Boč, Vurmat (del), Sveti Duh na Ostrem vrhu, Zgornji Boč,
Zgornja Selnica, Zgornji Slemen (del).
Na jugu se občina nahaja na naplavni ravnici reke Drave in se proti severu počasi dviguje v
hribovje Kozjaka. Najvišji vrh je na Zgornjem Boču 985 m visok Kolarjev vrh.
Navezanost na Ruše je še vedno velika, saj se tja še vedno veliko prebivalcev vozi na delo.
Ruše je privlačno tudi zaradi bližine, saj sta si občinski središči prostorsko zelo blizu. Zaradi
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večje opremljenosti mesta z oskrbnimi funkcijami imajo Ruše pomen večjega središča. Širše
gledano, skupaj ustvarjata dve pomembni poselitveni jedri, ki sta locirani na prehodu reke
Drave iz njene ozke doline v zgornjem toku v razširjeno ravnino vršaja.
Karta 2: Karta občine Selnica ob Dravi

Vir: Atlas okolja, 2008

Nastanek občine Selnica ob Dravi
Območje današnje občine Selnica ob Dravi se je v zadnjih 30-tih letih upravno zelo
spreminjalo. Leta 1982 se je iz občine Maribor oblikovalo 6 občin (Maribor – Tezno, Maribor
– Tabor, Maribor – Pobrežje, Maribor – Rotovž, Maribor – Pesnica in Maribor – Ruše).
Območje je spadalo pod občino Maribor – Ruše. Vse te občine so bile združene v posebno
družbeno politično skupnost Maribor. Vse skozi je bilo območje navezano na Ruše. Tako
stanje je bilo do leta 1990, ko so iz 6. občin nastale 3 občine: Maribor, Pesnica in Ruše. Leta
1994 so občine prišle izpod okrilja države na lokalno raven z Zakonom o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS št. 72/93) in z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovega območja (Ur. l.
RS št. 60/94). Tako je v Sloveniji nastalo 147 občin. Območje Selnice ob Dravi je od 1.1.1995
pripadalo občini Ruše. S spremembami in dopolnitvami Zakona o ustanovitvi občin in
določitvi njihoega območja se je 1.1.1999 občina Selnica ob Dravi osamosvojila. Za sedež
občine je določeno največje naselje Selnica ob Dravi s 15. člani občinskega sveta.
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4 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Območje občine je iz fizičnogeografskega pogleda pestro in zanimivo. Leži v dveh različnih
reliefnih enotah, v Dravski dolini in na Kozjaku. Zelo pomembno je, da podrobneje opišem
obe enoti, saj dajeta različne pogoje za življenje in različne potenciale za prihodnji razvoj.
Dravska dolina
50 km dolga Dravska dolina med Avstrijsko mejo in Mariborom je pomembna naravna
povezava med panonskim in alpskim svetom. Drava ločuje Pohorje od Kozjaka, Strojno od
Šentpavelskih hribov, a hkrati v geografskem in družbenem smislu območje povezuje. Med
seboj spaja oddaljene reliefne enote: Celovško kotlino in Dravsko polje, dve večji strukturno
gospodarski območji: alpsko, živinorejsko – gozdarske in rudarske pokrajine na zahodu ter
subpanonske agrarne pokrajine na vzhodu. V 19. stoletju je z zgraditvijo cestne in železniške
povezave med Mariborom in Celovško kotlino dobila pomembno prometno vlogo, z
izgradnjo elektrarn na Dravi pa od 1. svetovne vojne še energetsko. To je pomenilo propad
nekdaj tako značilnega splavarstva na Dravi. Dravska dolina na slovenski strani ni enotna,
ampak se deli na več genetično različnih delov. Zgornja Dravska dolina zajema Libeliško,
Črneško in Viško polje, srednji del Dravske doline zajema Radeljsko, Muško, Trbonjsko,
Vuhreško, Vuzeniško in Šentviško polje. Spodnji del Dravske doline sestavljata Ruško in
Selniško polje. Ti trije deli se med seboj ločijo s Trbonjsko in Brezensko sotesko, ki ne nudita
pogojev za poselitev, zato tu ni večjih naselij. Vsa večja naselja so nastala na rečnih
razširitvah, to pa so Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Vuhred, Selnica ob Dravi in Ruše
(Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998).
Geološko je Dravska dolina del Vzhodnih Alp. V srednji Dravski dolini je Drava zapolnila
vuzeniški neotektonski jarek z do 80 m debelo plastjo kvartarnih nanosov. Pomemben je še
ribniško-selniški tektonski jarek, ki ga na severu omejuje selniški, na jugu pa ribniški prelom.
Zahodni rob je nastal ob neotektonskem dvigovanju zahodnega Pohorja. Zapolnjen je z
miocenskimi plastmi, preko katerih so odloženi nanosi Drave in potokov s pobočij Pohorja in
Kozjaka. V te debele plasti fluvioglacialnega proda je kasneje Drava zarezala terase. Višinska
razlika med najvišjim terasnim nivojem in gladino Drave je pri Dravogradu 73 m, proti
vzhodu pa se zniža na okoli 30 m pri Mariboru (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998; Drava
nekoč in danes, 2000).
V preteklosti je Drava bolj ali manj ločevala življenje ljudi na desnem in levem bregu, vendar
je bila reka vse do druge svetovne vojne prometno dobro izrabljena. Ker marsikje ni bilo
mostov, so se ljudje preko Drave vozili s čolni in brodovi. Kasneje je Drava dobila drugo
vlogo – pričeli so jo izrabljati za hidrocentrale. Danes je na Dravi v Dravski dolini 6
hidroelektrarn. Kot ostanek kulturne dediščine oživljajo brodove v turistične namene v srednji
Dravski dolini. Po dolini Drave od Maribora do Dravograda in naprej do Pliberka med
strmimi pobočji Kozjaka in Pohorja potekata glavna prometna cesta in železniška proga.
Železniška proga je s povečano motorizacijo konec 20. stoletja izgubila na pomenu. Po njej
danes poteka večinoma tovorni promet, zelo malo je potniških vlakov. V preteklosti je po tej
poti potekala cvetoča trgovina med alpskim in panonskim svetom. Na Koroško so iz
Dravskega polja potovali vino in kmetijski proizvodi, v obratni smeti pa rude in les (Drava
nekoč in danes, 2000). Dravska dolina je poselitveno gledano tudi najpomembnejša za občino
Selnica ob Dravi, saj je tukaj največja koncentracija poselitve. Prav ob izhodu Drave iz
12
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Brezenske soteske pri Fali se je razvilo naselje Gerečja vas. 4 km bolj proti severovzhodu ob
prisojni strani Kozjaka leži Selnica, ki je središče našega obravnavanega območja. Gostejšo
poselitev na tem ozemlju so prav gotovo omogočili boljši življenjski pogoji, ki v ozki dolini v
Brezenski soteski niso najboljši.
Kozjak
Kozjak je mejno hribovje, ki se razteza v dolžini 50 km od Dravograda na zahodu do
Slovenskih goric na vzhodu. Delimo ga na Košenjak (1522 m), ki je južni odrastek avstrijske
centralnoalpske Golice med Dravo in Bistrico in na Kozjak v ožjem smislu (Kapunar, 1050
m), ki se nahaja med reko Bistrico na zahodu in Pesnico na vzhodu, ter se na avstrijski strani
spusti v dolino Čikave. Zaradi prevladovanja metamorfnih kamnin so vodotoki zarezali strme
in globoke grape. Zaradi težje prehodnosti in slemenitve vzhod – zahod, se prometno omrežje
ni pomembno izoblikovalo. Najpomembnejša prometnica je cesta preko 647 m visokega
prelaza Radelj, ki povezuje dravsko dolino z dolino Čikave na avstrijski strani (Slovenija :
pokrajine in ljudje, 1998). Kozjak je zgrajen iz metamorfnih kamnin (gnajs, filiti, amfibolit,
blestnik), v okolici Bresternice in Šobra se pojavljajo miocenski laporji, peščenjaki in
konglomerati, v oklici Sv. Duha na Ostrem Vrhu in Radelj je tudi nekaj triasnega apnenca in
dolomita (Melik, 1957).
Za Kozjak so značilni kopičasti in ostri vrhovi, s prostranimi planotami in razsežnimi
gozdovi. Pobočja padajo proti Dravi zelo strmo. Vmes so globoke grape, po katerih tečejo
močnejši potoki (Čermenica, Šturmova grapa, Logarjev potok in Bistrica). Vsi se izlivajo
naravnost v Dravo. Ob njih je bilo včasih obilo žag, zlasti v spodnjem toku, kjer so se razvile
večje naselbine. Gospodarsko je celotno območje Kozjaka navezano na Dravsko dolino.
Poselitev na Kozjaku je redka. Na položnejših vršnih slemenih so se izoblikovala nekatera
redka naselja na osnovi cerkvenih središč Gaj nad Mariborom, Sv. Duh na Ostrem Vrhu,
Spodnja Kapla in Remšnik (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998, str. 142). Na ostalih predelih
je poselitev razpršena ob redkih prometnicah po dolinah ter v obliki samotnih kmetij in
celkov po pobočjih. Po drugi svetovni vojni se je prebivalstvo zaradi prometne odmaknjenosti
močno izseljevalo. Staranje prebivalstva in odseljevanje mladega prebivalstva sta ključna
problema območja in posledično vplivata na depopulacijo in propadanje samotnih kmetij.
Površje s strminami je omejitveni faktor naseljevanja in razvoja te regije. Zaradi dokaj dobre
naravne ohranjenosti pokrajine, ki je posledica obmejnosti in perifernosti, ima številne
možnosti za sonaravni razvoj (Vovk Korže, 2007). S pomočjo čezmejnega sodelovanja z
Avstrijo v okviru Evroregije, ki teži k regionalnemu razvoju, izmenjavi izkušenj in pomoči,
ima Kozjak možnost postati bolj razvita regija, kot je sedaj.
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4.1 Geološka zgradba
Geološka zgradba območja severovzhodne Slovenije kaže na dokaj dolgo in različno
geološko zgodovino tega prostora ter zelo različne pogoje nastanka kamnin. Na podlagi
geološke zgradbe Pohorja in Kozjaka lahko opazimo, da gre za nekatere izmed najstarejših
kamnin, ki jih najdemo na območju Slovenije. Nastale so pretežno v obdobju predkambrija in
paleozoika ter delno v mezozoiku. Celotno območje občine po zgradbi pripada Vzhodnim
Alpam. Današnja geološka zgradba ozemlja je posledica različnih tektonskih ciklusov. Zadnji
izmed ciklusov, ki so formirali to območje je alpidski geotektonski ciklus. Metamorfne
osnove opazimo zelo malo, saj jo mnogih mestih prekrivajo mlajše sedimentne kamnine. V
vzhodnem delu so na površju cele kamnine nastale med triasa in koncem krede (dolomit,
lapor in apnenec). Poglavje je povzeto po Tolmaču osnove geološke karte listov Slovenj
Gradec in Maribor-Leipnitz.
Kozjak je petrografsko in tektonsko različno sestavljen. Osnovo v glavnem sestavljajo
metamorfne kamnine. Za Kozjak in del Pohorja je značilno, da imajo metamorfne kamnine
precej višje metamorfne stopnje kot na Košenjaku in severozahodnem Pohorju, zato v
geologiji običajno ločijo pohorsko in kobansko serijo metamorfnih kamnin (Drava nekoč in
danes, 2000). Kobanska serija zavzema območje Kozjaka in je na vzhodnem Kozjaku
zastopana s kloritno-amfibolskim skrilavcem, v katerem so bolj ali manj pogosti pojavi
amfibolita. Stratigrafska razčlenitev metamorfnega kompleksa uvršča kobansko serijo v rifejkambrij. Filiti so pretežno ordovicijske starosti. Spremembe metamorfnega zaporedja so bile
večkratne. Močnejše spremembe so bile v času kaledonskih orogenetskih premikov, ko je bila
zajeta z metamorfozo tudi kobanska serija. V času kaledonsko-variscične orogeneze so bili
metamorforizirani filiti.
Preko metamorfnega kompleksa so bili ponekod odloženi mlajši permotriasni, triasni, kredni
in terciarni sedimenti. Povsod so bili odloženi neposredno na staropaleozoiske filite, kar
pomeni, da takrat še niso bili razkriti gobji deli metamorfnega kompleksa. Ti mlajši sedimenti
so ohranjeni v le v obliki posameznih krp. Od triasnih plasti sta ohranjena karnijski apnenec
in norijski-retijski dolomit. V rifej-kambriju je sledilo obdobje bazenske sedimentacije, ko so
se odlagali pretežno glinasti in glinasto peščeni sedimenti, med katerimi v veliko manjši meri
zasledimo tudi karbonatne sedimente. Kmalu nato je prišlo do intenzivnega poglabljanja
sedimentacijskega prostora in do nastanka pravih oceanskih razmer. Zagotovo je prišlo do
odpiranja oceanskega dna, kar dokazuje prisotnost kamnin oceanske skorje. Kot metamorfni
produkti teh kamenin so kloritno amfibolitni skrilavci, biotitno kloritni skrilavci in amfiboliti.
Proti koncu devonija se občuti močan vpliv bretonske orogeneze, ko je prišlo do gubanja in
metamorfoze kamnin. Permotriasno obdobje kaže, da je bilo na območju Vzhodnih Alp
epikontinentalno sedimentacijsko okolje z obilo kisika. Sedimentacija se je vršila na
staropaleozoiske filitoide, kar nakazuje, da erozija takrat še ni razkrila spodnjega dela
metamorfnega kompleksa. Od mezozojskih sedimentov so na območju ohranjeni le norijskoretijski skladi. Norisjko-retijski skladi so nastajali v plitvejšem morju. Na to kaže predvsem
svetla barva dolomitov in veliko ostankov morskih alg. Svetlo siv apnenec najdemo pri Duhu
na Ostrem vrhu, kjer pa se pojavljajo še flišu podobne plasti v obliki peščenega laporja in
peščenjaka.
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Spodnji del zaporedja metamorfnih kamnin predstavljata blestnik in gnajs, ki se izmenjujeta
na zelo kratkih razdaljah. Nad njima najdemo amfibolit in amfibolov skrilavec, zaporedje pa
zaključujejo apneni filiti in epimarmor. Gnajs, blestnik in amfibolit so nastajali v mezoconi,
območju srednjih metamorfnih pogojev, amfibolov skrilavec, apneni filiti in epimarmor pa v
epiconi, v območju nekoliko močnejših metamorfnih pogojev. Nad metamorfnim zaporedjem
ležijo sedimentne kamnine. Najpogosteje najdemo triasni dolomit in miocenske klastične
usedline (konglomerat, peščenjak in meljevec).
Kamnine na Kozjaku
Ob potoku Črmenica so na površju najdemo gnajs, amfibolit in pegmatit. Ob cesti, ki vodi iz
doline Črmenice proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu so gnajs s prehodi v blestnik, filit, amfibolit
in amfibolni skrilavec, vse te kamnine pa so prepletene s pegmatitnimi žilami, v katerih
najdemo posamezne kristale turmalina, med katerimi je najpogostejši šorlit. V bližini Sv.
Duha na Ostrem vrhu se nahajajo apneni filiti in epimarmor. Na vrhu se raznolikost kamnin
zaključi z triasnim dolomitom, ki je močno tektonsko pretrt. Na njem stoji cerkev Sv. Duha.
Ko se cesta spusti z Sv. Duha na Ostrem vrhu v dolino ob Bresterniškem potoku na Zg.
Slemenu se nahaja serija sedimentnih klastičnih kamnin miocenskih starosti. To so
konglomerat, peščenjak in meljevec.
Na območju Kozjaka so nahajališča amfibolitov, ki so ugodna surovina za izdelavo mineralne
volne, najdemo pa tudi pojave pirita v amfibolitu.
Karta 3: Geološka karta občine Selnica ob Dravi

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, lista Slovenj Gradec in Maribor in Leibnetz, 1987
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4.2 Relief
Izoblikovanost reliefa
Geologi in geomorfologi danes domnevajo, da je najverjetneje tektonika glavni oblikovalec
večjih reliefnih oblik na Slovenskem. Glavni hrbet Kozjaka se razteza v smeri Z-V, vendar
pa so obakraj razvodnega slemena močno razvite tudi doline in slemena v smeri S-J.
Sekundarna slemenitev S-J je domnevno posledica pritiskov astenosfere proti zahodu
(Geografija Slovenije, 1998). Na geološki karti (karta 3) je razvidno, da je območje Kozjaka
prepredeno s tektonskimi prelomi. Današnja podoba reliefne izoblikovanosti je v marsičem
tudi odraz razvoja rečnega omrežja v preteklosti.
Zaradi neprepustnih metamorfnih kamnin, je površje izdatneje preoblikovala voda. Kozjak
ima destrukcijski rečno-denudacijski tip reliefa, za katerega je značilno prepletanje dolin in
vmesnih slemen. Na pobočjih, ki jih prekriva debelejši sloj prepereline in prsti, so zaradi
metamorfne kamninske podlage in naklona pogosti manjši zdrsi oziroma usadi, ki se sprožijo
ob večjih nalivih. V oklici Sv. Duha na Ostrem Vrhu se je na osamelem dolomitu izoblikoval
dolomitni kraški relief. V dolini Drave prevladuje akumulacijsko rečno-denudacijski tip
reliefa. Ta tip se pojavlja na ravninah in na dnu širših dolin (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Med Vuhredom in Falo si je Drava izdolbla strugo v metamorfne kamnine in je
antecedentnega nastanka. Struga je tukaj najožja, široka je le okoli 30 m. Drava je v tektonske
udorine odložila več deset metrov debele nanose proda, peska in gline. Na prehodih iz ozkih
sotesk v širšo dolino ali ravnin so stranske reke nasule manjše vršaje, na katerih so nastala
strnjena poselitvena območja s kmetijsko obdelavo zemljišč. Največ erodiranega materiala
Drava odlaga na območju Maribora, kjer je reliefni prihod iz hribovja v ravnino. Nasula je
velik vršaj, ki se začne že pri Fali, ko Drava izstopi iz ozke Brezenske soteske. Današnja
podoba pokrajine še ni dokončno preoblikovana, ampak jo počasi spreminja rečna erozija.
Nastanek Dravske doline je opisan v poglavju 4.4. Hidrografske značilnosti.
Terciarna sinklinalna dolina Drave je vezana tudi na tektonske prelome. Pomemben je
ribniško – selniški tektonski jarek, ki ga na severu omejuje selniški, na jugu pa ribniški
prelom. Zahodni rob je nastal ob neotektonskem dviganju zahodnega Pohorja. Zapolnjen je z
miocenskimi skladi, preko katerih leže dravske kvartarne naplavine in material, nanesen s
sosednjih pobočij (Drava nekoč in danes, 2000).
Za sedanje površje Kozjaka in Dravske doline je bila najpomembnejša kvartarna doba. V
obdobju pleistocena se je Drava napajala izpod ledenika v Celovški kotlini ter na debelo
nasula prod, ki ga je kasneje zopet odnesla ter vrezala v nasipine terase. Starejši prod se je
pogosto sprijel v konglomerat in tako so se ob strugi in ježah med terasami razvile prave
strmine.
Dravske terase na Selniškem polju
Ruško – Selniško polje je široko okoli 2 km. Polje sestavljajo različno velike rečne terase v
več nivojih, ki so rezultat delovanja zadnje poledenitve. V kvartarne nasipine je Drava vrezala
štiri glavne in več vmesnih terasnih nivojev, kateri višine znašajo od nekaj metrov do 30 m.
Večji del terasastih nivojev je erodiranih, po starosti pa pripadajo terasni sedimenti
pleistocenu in holocenu (Mioč, 1983).
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Drava je izoblikovala dve izrazitejši terasi:
•

Višja (wurmska) terasa se nahaja na nadmorski višini nad 300 m in je površinsko
najobsežnejša. Teraso sestavlja fluvioglacialni prod iz različnih dob pleistocena, ki je
naložen na terciarno lapornato podlago. Prodniki so iz amfibolita, pagmatita,
blestnika, gnajsa in kvarcita. Na njej je nastala debela plast prepereline, ki daje dobro
osnovo za poljedelstvo.

•

Nižja (holocenska) terasa se nahaja na nadmorski višini pod 300 m. Sestavlja jo slabo
sprejeti prod, zato je prst bolj sušna in za njive in travnike manj primerna. Ohranil se
je mešan in borov gozd, območje pa je zaradi tega manj naseljeno. Drava je tekla v
wurmski dobi severneje, tako da je bilo to ozemlje takrat na njenem desnem bregu.
Reka se je umikala v desno in za seboj pustila ježo. Pod naseljema Bistrica in Spodnja
Selnica sta potoka prerezala teraso in jo večji del odplavila. Tukaj je terasa najnižja
okoli 260 m (Mioč, 1983).

Slika 1: Digitalni model reliefa občine

Vir: Atlas okolja, sloj DMR 12 (senčenje), 2008

Nadmorske višine, nakloni, ekspozicija
Slika digitalnega modela reliefa prikazuje gosto prepredenost površja s potoki, ki se izlivajo v
reko Dravo. Ob Šturmovem in Bistriškem potoku sta se izoblikovali najširši in najgloblji
dolini. Med Brestrniškim in potokom Bistrica stojita še dva večja vrhova Možičev vrh (920
m) in Žavcarjev vrh (915 m). Med Šturmovim jarkom in potokom Bistrico sega južni greben
z več vrhovi, nanizanimi od severa proti jugu, skoraj do višine 1000 m, to so Jarčev vrh 964
m, Kolarjev vrh 985 m, najvišji vrh leži na Zgornjem Boču in je visok 995 m.
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Strmina pobočij na Kozjaku je večja kot na Pohorskih pobočjih in dosega od 20º do 30º
naklone. Na zelo strmih pobočjih so pogosti zemeljski plazovi in usadi, ki ogrožajo gozdne
površine, prometno infrastrukturo in posamezne hiše. Relief območja je zelo razčlenjen.
Pobočja so razrezana z ozkimi dolinami potokov in hudournikov. Glavni povzročitelji
naklonskih nihanj so nepropustna podlaga in velika količina padavin (1000–1200 mm), kar so
dobri pogoji za hudourniške potoke, ki preoblikujejo pokrajino z denudacijo in erozijo. Zaradi
lege ob severni državni meji, katera poteka po vršnem slemenu Kozjaka, na slovenski strani
prevladujejo južne ekspozicije (Geografski atlas Slovenije, 1998).

4.3 Podnebne značilnosti
»Podravje kaže v klimatskem smislu prehoden značaj, saj se na tem ozemlju mešajo
osrednjeslovenski in subpanonski klimatski vplivi, oba pa modificirajo še klimatski vplivi iz
Celovške kotline« (Drava nekoč in danes, 2000, str. 39). Na obravnavanem območju ima pri
oblikovanju mikroklime največji vpliv relativna višina in izoblikovanost reliefa.
Kozjak, dolina Drave s severnimi obronki Pohorja imajo zmerno celinsko podnebje osrednje
Slovenije. Za ta tip podnebja je značilno, da se povprečne januarske temperature gibljejo med
-1 ˚C in -5 ˚C, povprečne julijske pa med 10 ˚C in 20 ˚C. Povprečna aprilska temperatura je
nižja od oktobrske. Prevladuje celinski padavinski režim, tako da pade 70 % padavin v juniju
in juliju. Povprečna letna količina padavin je od 1000 do 1300 mm in se proti vzhodu
zmanjšuje (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110). Na osojnih, hladnih legah prevladuje
sveža, vlažna klima z visoko relativno zračno vlago. V spodnjem, dolinskem delu vplivajo na
vremenska dogajanja predvsem vplivi panonskega podnebja, ki povzročajo nekoliko bolj
sušno vreme kot podnebje v zaledju. To pa je pogojevalo tudi višjo mejo agrarne poselitve in
daljše trajanje vegetacijske dobe. Občina Selnica ob Dravi nima meteorološke merilne
postaje. Najbližji sta Radlje ob Dravi in Maribor. Merilna postaja za padavine je na Sv. Duhu
na Ostrem Vrhu in v Rušah (Klimatografija Slovenije : količina padavin, 1995 ter
Klimatografija Slovenije: temperature zraka, 1995).
Povprečna letna temperatura zraka se giblje med 8 in 10 °C, le nekoliko višje ležeči predeli
imajo nižjo povprečno letno temperaturo 6–8 °C (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 101).
Povprečna letna temperatura v Mariboru je 9,7 °C (Klimatografija Slovenije. Temperature
zraka : obdobje 1961 – 1990, 1995). Glede na to, da se pri HE Fala Dravska dolina odpre na
vzhod in preide v Dravsko polje, bi lahko rekli, da je povprečna letna temperatura nižinskega
dela občine Selnica ob Dravi podobna povprečni letni temperaturi v Mariboru ali malo nižja.
Povprečna januarska temperatura v nižinskem delu občine znaša med -2–0 °C, povprečna
julijska 18–20 °C. Višje ležeči deli občine imajo povprečno januarsko in julijsko temperaturo
približno 2 °C nižjo od nižinskega dela, pri tem pa ima glavno vlogo nadmorska višina
(Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 102, 103).
Južni del občine je na račun vpliva Pohorja bolj namočen kot severni del. Na jugu pade
povprečno okoli 1200 do 1300 mm padavin letno, na severu pa povprečno od 1100 do 1200
mm padavin letno (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 99). Na vrhu Kozjaka na Sv. Duhu
na Ostrem Vrhu pade letno v povprečju 1183 mm padavin (Klimatografija Slovenije. Količina
padavin : obdobje 1961 – 1990, 1995). Večina padavin pade poleti, najmanj pozimi v obliki
snežnih padavin. Namočenost je velika, saj je izhlapevanje manjše kot je količina padavin. To
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se odraža tudi v poraščenosti z vegetacijsko odejo. Območje spodnje Dravske doline in
Dravskega polja je v zadnjem času velikokrat prizadeto s točo. Zadnji dve veliki ujmi toče
smo zabeležili avgusta 2006 ter julija 2008.
Trajanje snežne odeje je v nižini 50–75 dni in do 100 dni v hribovitem delu občine (Agencija
za okolje in prostor, Trajanje snežne odeje za obdobje 1961/62 – 1998/99). Največje sončno
obsevanje v občini je na prisojnih pobočjih Kozjaka, predvsem na prehodu med nižino in
strmimi pobočji ter na prisojnih pobočjih na vrhu Kozjaka, kjer nakloni niso veliki
(Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 105).
V preteklosti je bilo ozračje v dolini zelo onesnaženo zaradi industrije v Rušah, ko še na
dimnikih Tovarne dušika Ruše niso imeli filtrov. Kasneje se je stanje izboljšalo, ampak tudi v
tovarni niso spoštovali predpisov in so po pričevanju domačinov filtre pogosto odstranjevali.
Danes je stanje stabilno, saj tovarna ne obratuje več.

4.4 Hidrografske značilnosti
Današnja podoba površja je odsev razvoja rečnega omrežja v preteklosti. Osrednja vodna žila
v miocenu je bila Karintijska reka, predhodnica današnje Drave. Tekla je po severni strani
Kozjaka proti vzhodu in se na območju današnjega Murskega polja v obliki delte izlivala v
Panonsko morje. Kasneje se je domnevno zaradi ugrezanja Dravskega polja zarezala v južni
rob Kozjaka. Nekateri menijo, da je Drava nekaj časa tekla po ribniško-lovrenškem
tektonskem jarku in se šele kasneje epigenetsko zajedla v metamorfne kamnine Kozjaka.
Gams premik struge proti jugu razlaga z zadenjsko erozijo pritoka s Kozjaka, ki je sprva
obglavil kozjaško Črmenico, nato pa zadenjsko erodiral vse do Muškega polja in pretočil
tedanjo Karintsko reko, ki naj bi tekla čez območje današnjega prevala Radelj. Sled
nekdanjega rečnega omrežja se danes kaže v pretežno od vzhoda proti zahodu potekajočih se
slemenih (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1998). Drava je pri Dravogradu široka 125 m, v
Brezenski soteski 30 m, pri Mariboru 120 m. Med Dravogradom in Mariborom ima padec
1,36 ‰ (Enciklopedija Slovenije, 1988).
Drava ima svoje povirje v Centralnih Alpah na nadmorski višini približno 3000 m. V
zgornjem toku ima Drava čisti snežni režim z viškom vode v juniju. Poteze omiljenega
snežnega režima kaže Drava med Dravogradom in Mariborom. Maksimalni vodostaj je tukaj
v maju oziroma juniju, ko imajo druge slovenske reke že nižji vodostaj. Zaradi snežne
retinence se vsakoletni nižki pojavljajo v januarju oz. februarju. Sekundarni vrhunec v
oktobru ali novembru je posledica ciklonalne aktivnosti v pozni jeseni in s tem povezane
povečane količine padavin ob sicer nizki stopnji evapotranspiracije. V energetskem smislu je
to ena pomembnih prednosti Drave, zato je hidroenergetski potencial Drave v Sloveniji zelo
dobro izkoriščen z verigo hidroelektrarn. Povprečni letni pretok Drave je 297 m3/s, srednji
minimalni pa 108 m3/s (Drava nekoč in danes, 2000, str. 46). Specifični odtok za Dravo od
Dravograda do Borla je 14 l/s/km2. Pohorski pritoki imajo specifični odtok 24 l/s/km2,
kozjaški 22 l/s/km2. Odtočni količnik za Kozjak znaša 53 %. Vodotoki Kozjaka in Pohorja
imajo snežno-dežni režim. Največ vode imajo maja ali junija zaradi taljenja snega in padavin,
sekundarni višek je novembra zaradi obilnih padavin, primarni nižek je pozimi, sekundarni pa
poleti (Geografija Slovenije, 1998). Največja pritoka sta Mislinja in Meža v zgornjem toku
Drave. Vodotoki predvsem v zgornjem delu Drave so zelo onesnaženi zaradi težke industrije
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in rudarstva. Drava je v osemdesetih letih sodila v tretji do četrti kakovostni razred. Danes se
je po zaprtju velikih obratov na Koroškem in v Avstriji kakovost vode izboljšala in pri
Mariboru spada Drava v drugi do tretji kakovostni razred (Slovenija : pokrajine in ljudje,
1998). Struga Drave je bila od Dravograda navzdol precej spremenjena z izgradnjo verige
zajezitvenih hidroelektrarn. V občini Selnica ob Dravi je bila zgrajena prva hidroelektrarna na
Dravi HE Fala leta 1918. Za hidroelektrarno je nastalo 18 km dolgo zajezitveno jezero.
Zaradi velike količine padavin so potoki s Kozjaka zelo vodnati, neprepustna podlaga in
strmo pobočje pa jim dajeta hudourniški značaj, ki je viden zlasti ob močnejših nevihtah in
občasno poplavljajo.
Območje občine je prepredeno s številnimi potoki in občasnimi hudourniki, ki lahko tudi
poplavijo. Večji potoki so Habidov potok, Viltuški potok, potok Bistrica, Rečnikov potok,
Pecljev potok, Logarjev potok, Šturmov potok in Črmenica. Med Brestrniškim in potokom
Bistrica stojita še dva večja vrhova Možičev vrh (920 m) in Žavcarjev vrh (915 m). Med
Šturmovim jarkom in potokom Bistrico sega južni greben z več vrhovi, nanizanimi od severa
proti jugu, skoraj do višine 1000 m, to so Jarčev vrh 964 m, Kolarjev vrh 985 m, najvišji vrh
leži na Zgornjem Boču in je visok 995 m.
Za večino teh potokov je predlagana izgradnja ustavitveno zaplavne pregrade oziroma zidanih
pragov za zadrževanje materiala v povirju. Potok Bistrica ima zelo plitko strugo v izlivnem
odseku, zato se hudourne vode ob nalivih razlivajo po kmetijskih površinah. Prav tako proces
prodonosnosti neprestano dviguje dno struge, ki jo bo potrebno zaradi tega urediti predvsem
na odseku od Trabeja proti Kozjaku. Erozijski pojavi v Logarjevem potoku so normalni, razen
ob katastrofalnih izbruhih, ko se dvignejo velike količine materiala, ki ga hudourne vode
nosijo v Dravo. V Šturmovi grapi prihaja v potoku do problematičnega zasipavanja prepusta
pod glavno cesto (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).

4.5 Prst, rastje in živalstvo
Prevladujejo prsti na nekarbonatnih – metamorfnih kamninah. Globina in značaj prsti sta
razen od geološke sestave odvisni tudi od naklona, ekspozicije in rastja. V odvisnosti od
matične podlage in bioklimatskih pogojev so se razvile različne stopnje profilov, ki se
medsebojno razlikujejo po rodovitnosti.
Na večjih strminah je zelo pogost ranker, ki je najmlajša in najplitkejša prst. Njegova
različica, rjavi ranker, ki ima debelejši humusni A horizont, je še pogostejši. Zelo plitve prsti,
in sicer 0–30 cm, porašča gozd. Drug tip prsti, kisla rjava prst, nastaja predvsem pod iglastimi
gozdovi, spada med globlje prsti, a v njej primanjkuje kalcija in magnezija. Hribovit svet
prekrivajo večinoma kisle rjave prsti na nekarbonatni podlagi. Prsti so plitvejše ter
izpostavljene eroziji površinskih voda in plazenju. Zaradi velikih strmin in kislosti jih v
glavnem poraščajo travniki in pašniki, na osojah in večjih strminah gozd. V dolinah
vodotokov so se ob potočnih nasutinah razvile obrečne in kisle rjave prsti na nekarbonatnem
produ in pesku. Tik ob vodotokih so oglejene prsti. Poljedeljstva v glavnem ni, razen v okolici
kmetij na vrhu slemen, večinoma za potrebe domačih prebivalcev (Strokovna podlaga za
utemeljitev..., 2004).
Na južnem ravninskem delu občine so se razvili rankerji, rjave, kisle rjave in izprane prsti na
nekarbonatnem produ in pesku. Tla so različno globoka, odvisno od starosti. Prsti imajo dobre
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fizikalne in kemične lastnosti, kar nudi ugodne pogoje za kmetijstvo. Ob vznožju Kozjaka so
potoki nasipavali finejši material, zato so tam nastale vlažnejše ilovnate prsti, primerne za
travnike. Na Ruško-Selniškem polju so pogosti nasadi hrušk in jablan, ki zaradi ugodnih
klimatskih in pedoloških pogojev zelo dobro uspevajo (Drava nekoč in danes, 2000).
Naravna vegetacija na območju Kozjaka je gozd, vendar je njegova sestava danes precej
spremenjena. Včasih so prevladovali čisti sestoji bukovega gozda, ki so se zaradi intenzivnega
izsekavanja precej skrčili. Vzrok je izkoriščanje bukve za pridobivanje oglja in pepelike
(Drava nekoč in danes, 2000). Zmanjšal se je tudi delež jelke, ki naravno propada zaradi
občutljivosti na spremembe v ozračju. Naravni gozd na Kozjaku je jelovo bukovega sestoja,
ki se je ohranil na strmih legah, medtem ko so bile izsekane položnejše gozdne površine
pogozdene s čistimi smrekovimi sestoji. Tako je danes prevladujoče drevo smreka, v višjih
delih najdemo še macesen, kjer je domovanje žal močno ogroženega divjega petelina. Od
listavcev najdemo jesen, različne vrste divjega sadja, domači kostanj, javor, brest in lipo. Na
površinah, ki se zaraščajo, se pojavljata tipični pionirski vrsti breza in trepetlika, po vlažnih
povirnih pobočjih je pogosta tudi siva jelša. Gozd jelke in okroglolistne lakote je zastopan na
Zg. Boču, Zg. Slemenu ter Šobru. Nad Sp. Bočem so zastopani gozdovi smreke in vijugaste
masnice. V termalnem pasu dobro uspevajo listavci, katerih delež se povečuje v smeri proti
vzhodu (Skrbinjek, 2007). Na skrajnem vzhodu občine ob vznožju Kozjaka uspevajo
vinogradi, do sem tudi sega območje mariborskega vinorodnega okoliša. V občini je 10–19 %
poškodovanost gozdov (Strokovna podlaga za utemeljitev..., 2004, str. 11).
Gozdovi imajo zelo pomembno varovalno, ekološko, socialno, lesno-proizvodno funkcijo ter
dajejo pogoje za rastlinsko in živalsko diverziteto. V njem najdemo veliko rastlinskih in
živalskih vrst, vendar je številčnost posamezne vrste nizka. Pestrost in številčnost živalskih
vrst je odvisna od njihovega razmerja. Tiste živalske vrste, ki se v naravi preveč razmnožijo,
jih lovci redčijo. Pri srnjadi, jelenjadi, divjem prašiču in lisici lovci z odstrelom delno vplivajo
na številčnost vrste. Prav zaradi spreminjanja narave so mnoge živalske vrste že izginile,
veliko jih je še vedno ogroženih (Skrbinjek, 2007).
Karta 4: Karta gozdnih združb
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Legenda:
60
33
52
14
49

Avenello flexuosae-Piceetum
gozd smreke in vijugaste masnice
Castaneo sativae-Fagetum
gozd bukve in pravega kostanja
Galio rotundifolii-Abietetum
gozd jelke in okroglolistne lakote
Pruno padi-Carpinetum betuli
gozd navadnega gabra in čremse
Galio rotundifolii-Pinetum sylvestris
gozd rdečega bora in okroglolistne lakote

Vir: SAZU, Interaktivna karta Slovenije, sloj gozdne združbe Slovenije, 2008

4.6 Naravna ogroženost površja
Erozijska ogroženost površja ozemlja občine je precejšnja. Razen Selniškega polja je
ogroženost večine ozemlja. Na vzhodnem in zahodnem delu občine so erozijsko ogrožene
površine, ki prenesejo le skrbno premišljene posege v prostor, zemljišča pa so pogojno
stabilna. Osrednji in severni del občine leži v območju, kjer so zemljišča nestabilna.
Občina ima tri od štirih con varstvenega režima pred erozijo in hudourniki. Najstrožjega
varovanja pred erozijo v občini ni.
Karta 5: Ogroženost z erozijo na območju občine Selnica ob Dravi

Vir: Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004
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Cona I – opozorilno območje strogega varovanja.
Cona II – opozorilno območje izvajanja zahtevnejših zaščitnih ukrepov. Prisotni sta vodna in pobočna erozija
(plazovitost) na nestabilnih zemljiščih. Gradnja je možna ob upoštevanju primernih protierozijskih ukrepov, kar
pa ne velja za posebno občutljive objekte.
Cona III - opozorilno območje izvajanja običajnih zaščitnih ukrepov. Prisotni sta vodna in pobočna erozija
(plazovitost) na pogojno stabilnih zemljiščih. Gradnja je možna ob upoštevanju primernih protierozijskih
ukrepov, kar pa ne velja za posebno občutljive objekte.
Cona IV – območje, kjer niso zabeležene zaznavnejše posledice delovanja erozije in hudournikov.

Selniško polje in skrajni severovzhodni rob občine sta edini območji ozemlja občine, ki sta
uvrščeni v IV. varstveno cono, v območje, kjer niso zabeležene zaznavnejše posledice
delovanja erozije in hudournikov. Potrebno je le osnovno varstvo pred erozijo ter izvajanje
osnovnih protierozijskih ukrepov. Najbolj je ogroženo osrednje in skrajno severozahodno
območje občine. Osem naselij leži v območju z večjo erozijsko ogroženostjo, šest naselij je na
robu med Selniškim poljem in pobočji Kozjaka. Večji deli zadnje navedenih naselij se širijo
na za poselitev manj ugodna območja pobočij hribovitega sveta in ne na uravnano polje na
jugu. Privlačnostni dejavnik je južno pobočje z večjo količino prejete sončne energije. Vendar
pa se hkrati širijo na erozijsko ogroženo območje, kjer pa je varnost za gradnjo precej manjša
(Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).
Kozjak najpogosteje prizadenejo zemeljski plazovi in usadi, ki so zaradi metamorfne podlage
bolj dovzetni ob hudih nalivih. Avgusta leta 2004 je neurje v občini Podvelka povzročilo tri
zemeljske plazove, ki so zasuli cesti Brezno –Remšnik in Ožbalt – Kapla. Hudourniške vode
so zalile kletne prostore objektov v Breznu in na Vurmatu. V naselju Zgornji Boč pa je
zemeljski plaz ogrozil bližnjo hišo in zajezil potok, ki je spodkopal cesto (Naravne in druge
nesreče..., 2007).
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5 POSELITEV
5.1 Zgodovina poselitve
Poselitev Dravske doline in okolice sega v prazgodovino, vendar nam zaradi živahnega toka
reke Drave o njej priča le majhno število najdb. Skromni pečat so nam zapustili Rimljani.
Ozemlje občine je bilo stalno poseljeno že v času starejše kolonizacije v 6. stoletju, ko so
Sloveni naselili prisojna pobočja Kozjaka, v 11. stoletju pa se je začela nižinska kolonizacija
srednje Dravske doline. Nižinski je sledila še višinska faza kolonizacije v 13. stoletju, ki pa ji
je v 15., 16. in 17. stoletju sledilo opuščanje kmetij na najvišjih in neugodnih legah Kozjaka
(Občina Radlje ob Dravi, 2008).
Dravska dolina se je poselila v 6. stoletju. Naselitveni tokovi so prihajali iz vzhodne in
zahodne smeri. Leta 1091 so ustanovili benediktinski samostan v Št. Paulu v Labodski dolini.
Že ob ustanovitvi je samostan dobil številne posesti v Dravski dolini in v tej zvezi se na
darovnici leta 1093, s katero sta bili samostanu podarjeni dve kmetiji, prvič v zgodovini
omenja ime Selnica (»aput Celnitz«) (Selnica ob Dravi, 1993).
Hitrejšo preobrazbo je območje doživljalo od 13. stoletja naprej. Iz spodnje Dravske doline je
poselitev zajela višja in strmejša pobočja Kozjaka. Poselilo se je območje Vurmata, Boča in
Slemena. S krčenjem gozdov so nastale številne raztresene samotne kmetije na slemenih in
položnejših pobočjih. Zaradi ovčereje se je poselitveni prostor v 14. stoletju pomaknil še
višje. Nastali so novi živinorejsko-ovčerejski kmetijski obrati in sirnice. Kasneje se je razvilo
tudi vinogradništvo. Gozd v fevdalni dobi ni imel velikega gospodarskega pomena, zato so
ga na veliko krčili. Vidno vlogo pa je dobilo splavarstvo. Najprej se je razvilo na številnih
potokih s Kozjaka, kasneje po Dravi, kar je prinašalo kmetom lepe zaslužke. Fala je zaradi
ugodnega geografskega položaja postala pomembna splavarska postojanka na Dravi. Tukaj je
brod omogočal prehod čez Dravo na ruško stran (Selnica ob Dravi, 1993).
Takšen gospodarski razvoj je vplival na nadaljne selitvene tokove. Naselitveni prostor se je
večal tako horizontalno kot tudi vertikalno. Zgodnja kapitalistična doba je prinesla nove
faktorje razvoja. Pričel se je razvoj sekundarnih in deloma terciarnih dejavnosti. Razvilo se je
steklarstvo, rudarstvo, oglarstvo in železarstvo. Vzporedno s tem se je prebivalstvo širilo v
vertikalni smeri (Selnica ob Dravi, 1993).
Razvoj industrializacije je pustil velike spremembe tudi v Dravski dolini. Leta 1863 so
zgradili obdravsko železnico Maribor – Dravograd – Celovec, ki pa ni vplivala na promet po
Dravi. Splavarstvo se je končalo z izgradnjo hidroelektrarn. Do takrat je bilo porečje Drave
pomembno lesno in trgovsko območje na Slovenskem. Proti koncu 19. stoletja sledimo
nazadovanju živinoreje in prehajanju na gozdno gospodarstvo. Posledica tega je bilo
zmanjšanje stabilnosti višinskih kmetij in je privedlo do naraščajoče deagrarizacije (Selnica
ob Dravi, 1993). Do sredine 19. stoletja ni bilo bistvenih razlik v razvoju prebivalstva med
nižinskimi in hribovskimi kmetijami. Izrazitejše razlike so se pojavile konec 19. stoletja,
predvsem pa v 20. stoletju, ko je prišlo do deagrarizacije in depopulacije prebivalstva. Ta dva
procesa potekata na območju Kozjaka povezano in se medsebojno pogojujeta. Prvi vzroki teh
procesov tičijo že v dogajanju med I. svetovno vojno. Marsikatera kmetija je ostala brez
gospodarja ali naslednika. Med gradnjo hidroelektrarne na Fali je v Selnici in okoliških vaseh
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stanovalo nekaj sto delavcev, Rusov, Nemcev, Madžarov, Italijanov, Hrvatov in Srbov.
Kasneje je zaradi tega naraslo število nezakonskih otrok. Takoj po vojni je obnova države
pritegnila v mesta veliko agrarnega prebivalstva (Zgonik, 1977). Danes se prebivalstvo
ponovno priseljuje v Selnico ob Dravi, zlasti privlačen je njen nižinski del.

5.2 Poselitev
Občina Selnica ob Dravi ima sedem naselij oziroma zaselkov, ki oblikujejo strnjeno
ureditveno območje ter odprti prostor. Odprti prostor predstavljajo kmetijske površine,
gozdovi, vodotoki, prometne površine in obstoječa stavbna zemljišča razpršene gradnje.
Naselja z določenim ureditvenim območjem (v nadaljevanju UON) so: Črešnjevec ob Dravi,
Fala, Janževa gora, Spodnja Selnica, Spodnji Slemen, Sv. Duh na Ostrem Vrhu in Zgornja
Selnica. Naselja se nahajajo na Selniškem polju in na vznožju Kozjaka. UON so prostorske
enote planskega značaja, kamor je v skladu z zasnovo policentrične poselitve usmerjena
stanovanjska in druga gradnja. Namen prostorskega zaokroževanja naselij je v prvi vrsti
omogočanje racionalnih komunalnih in ostalih infrastrukturnih ureditev, ustvarjanje
ustreznega oskrbnega sistema, ohranjanje dobrin splošnega pomena in neokrnjene narave. Za
preostala naselja v občini je značilna razpršena poselitev in naselja ne oblikujejo
naselitvenega jedra. Značilnost naselij ob glavni cesti Maribor – Dravograd je, da s svojim
delom posegajo na območja drugega naselja oz. kažejo tendenco zaraščanja. Zato jim je v
prihodnosti potrebno jasno oblikovati mejo, ki jih bo diferencirala (Strokovna podlaga za
utemeljitev širjenja..., 2004).
Poselitev na Kozjaku je redka. Gosteje so naseljene grape, npr. Bistriška grapa. Tu so se
naselja razvila ob nekdanjih žagah ali mlinih. Na prehodu grape v Dravsko dolino, se grape
razširijo in poselitev se zgosti v strnjeno naselje. Samotne kmetije so nastale v obliki celkov v
obdobju višinske kolonizacije in so raztresene po celotnem Kozjaku. Okoli hiše in
gospodarskega poslopja je izkrčen gozdni prostor za njive in pašnike za samooskrbo kmetije.
Takšna avtohtona poselitev se je ohranila vse do danes. Območje je demografsko ogroženo in
predstavlja območje izseljevanja prebivalstva zaradi odmaknjenosti od večjih naselij,
zaposlitvenih središč in slabih cestnih povezav.
Slika 2: Zaprti celek, Sv.Duh na Ostrem Vrhu

Vir: Geopedia, sloj ortofoto, 2008
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Na obliko poselitve so vplivali najrazličnejši naravni dejavniki, kar je razvidno že iz prvih
oblik poselitve skozi zgodovino. Predvsem je bilo oblikovanje poselitvenega vzorca odvisno
od reliefa in nadmorskih višin. Danes je največja koncentracija poselitve v nižinskem delu
občine, ki se urbanizira. Na območju Kozjaka so razložena naselja in samotne kmetije, ki
ležijo po slemenih in prisojnih pobočjih Kozjaka.
Izoblikovali so se trije vzorci poselitve:
• Razpršena gradnja – so pretežna oblika poselitvenega vzorca, ki se je oblikoval na
Kozjaku in njegovih obronkih.
• Zaselki oz. gruče – so se pretežno tvorili v nižjih in dostopnejših legah, v višjih legah
so le redke tvorbe, ki so pogojene z ugodno lokacijo in osnovno infrastrukturo. Višje
ležeče skupine zemljišč so v večji medsebojni oddaljenosti med objekti kot nižje
ležeči zaselki. Nižje ležeči zaselki so demografsko bolj mešani, saj v njih živi večji
delež priseljenega prebivalstva iz drugih občin.
• Naselja – so gručasta, razložena in vzdolžna ob prometnicah.
Razložena naselja so oblika razpršenega poselitvenega vzorca oz. gradnje, saj zajema v svoje
območje razpršeno posamično gradnjo in/ali zaselke (Strokovna podlaga za utemeljitev
širjenja..., 2004).
Pri razpršeni poselitvi ločimo avtohtono in alohtono poselitev. Avtohtona poselitev je pri nas
posledica kulturne sredine, pokrajinskih značilnosti in kmetijske usmerjenosti območja ter
prvotne oblike kolonizacije. V novih družbenoekonomskih razmerah, ki so nastopile z
industrializacijo in urbanizacijo podeželja sta se začela spreminjati poselitveni vzorec in
oblika naselij. Razpršena gradnja je alohtona razpršena poselitev in predstavlja v občini
Selnica ob Dravi prostorsko zelo razširjeno in problematično poselitev. Pri njej je sporen
način zazidave zaradi posledic, ki jih prinaša tako razmeščanje objektov v pokrajini. To je
stihijska urbanizacija, ob kateri so nastale pozidave s stanovanjskimi hišami ob cestah in na
vseh drugih možnih lokacijah. Nastale so kot posamične gradnje ob obstoječih strnjenih
naseljih, v razloženih naseljih in zaselkih na območju razpršene poselitve, na novih lokacijah
sredi kmetijskih zemljišč ali ob prometnicah, ob starih kmečkih hišah in na prostih površinah
ob robu gozda. Gradnji so bila najbolj izpostavljena kvalitetna kmetijska zemljišča v
ravninskem svetu. Vzrok za nastanek razpršene gradnje je v interesu prebivalcev, da živijo v
individualnih hišah, finančna zmogljivost prebivalcev, da si lahko privoščijo novogradnjo,
povečana motorizacija in mobilnost prebivalstva, neobdelanost podeželja s prostorsko
regulativo in nedodelana zemljiška politika, ki je dopuščala takšno gradnjo. Takšna gradnja je
prinesla negativne posledice v pokrajini, kot so vizualna degradacija pokrajine in naselij,
velika poraba kvalitetnih kmetijskih zemljišč za gradnjo, draga in neracionalna komunalna
oprema, delna komunalna neopremljenost, ki povzroča velike obremenitve za okolje, kar
poslabša kvaliteto bivanja (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004). Vse to se
danes odraža v slabi infrastrukturni opremljenosti občine, onesnaženosti okolja, visoki
motorizaciji, kar tudi obremenjuje okolje, vizualni degradaciji, novih, modernih oblikah
stanovanjskih hiš in v problemu nadaljnjega prostorskega načrtovanja in razvoja občine.
Razvoj naselij na Kozjaku je odvisen od demografskih razmer in prostorskih možnosti
pozidave, v manjši meri od funkcijske opremljenosti in drugih faktorjev. Poselitev ima
pretežno vlogo bivanja, delno daje tudi zaposlitev (kmetje in polkmetje) (Strokovna podlaga
za utemeljitev širjenja..., 2004). Prevladujejo samotne kmetije – celki (slika 2) in razpršena
gradnja. Na območju je le en zaselek z ureditvenim območjem naselja, to je Sv. Duh na
Ostrem Vrhu. Gosteje so poseljene doline potokov na iztokih le teh v Dravsko dolino, najbolj
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Bistriška grapa. V ozkih grapah v notranjosti hribovja se kmetije niso mogle razviti. Tam so
postavili mlin ali žago.
Na Selniškem polju je relief najugodnejši za poselitev, zato so tu večja naselja strnjena v
primerjavi z zaselki na Kozjaku. Njihova lega je prostorsko omejena med kmetijska
zemljišča, reko Dravo, Dobravami in Kozjakom, zato zanje velja načelo omejevanja obcestne
pozidave proti jugu. Strnjena poselitev se je razvila pretežno vzdolž glavne ceste Maribor –
Dravograd z največjo koncentracijo prebivalstva in stavb v občini (Strokovna podlaga za
utemeljitev širjenja..., 2004). Strnjena naselja so Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica in
Črešnjevec ob Dravi. Fala, Janževa gora in Zgornja Selnica so razložena naselja.
Rastoči proces urbanizacije na Selniškem polju vnaša z intenzivno stanovanjsko gradnjo hitre
spremembe in zato ne prihaja samo do hitrega zgoščevanja prebivalstva, temveč tudi do
novega tipa naselij v obliki razloženosti ob prometnicah, npr. med Bistrico in Viltušem.
Največji problem v občini predstavlja razpršena gradnja na vizualno izpostavljenih legah na
obronkih Kozjaka nad glavno cesto Maribor – Dravograd in sredi kmetijskih zemljišč ob
obstoječih strnjenih naseljih v nižini. Nove stanovanjske hiše sodijo v tip mestne
enodružinske hiše, eno do dvonadstropne s položno streho, novejše so visokopritlične ali
atrijske. Značilni novi arhitekturni elementi, ki so jih te hiše vnesle v pokrajino so balkon,
vetrolov, leseni dekorativni elementi... Objekti so postavljeni v nizu ob prometnicah in dajejo
videz obcestne vasi, hkrati pa povzročajo nedefiniranost meje naselja in spajanje s sosednjimi
naselji. Problem te gradnje je v glavnem slaba komunalna opremljenost.
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Fotografija 1: Stanovanjska hiša med njivskimi površinami med naseljema Fala in Črešnjevec. Primer
neprimerne in neracionalne stanovanjske gradnje.

Avtor: M. Hojs, 2008

5.2.1 Položaj občine in naselij v Podravski regiji
Maribor predstavlja makroregionalno in mezoregionalno središče za občino Selnica ob Dravi.
Več raznolikosti se pokaže pri mikroregionalni ravni, kjer je občina Selnica ob Dravi razpeta
med dva središča, Maribor in Ruše, sama pa je oblikovala le občinsko središče (Cigale, 2002).
Naselje Selnica ob Dravi ter ostala naselja v nižini ob glavni cesti so sateliti mesta Maribor.
Selnica ob Dravi in obcestna naselja v dolini Drave je po Drozgu (2006) povezano v regijsko
mesto Maribor. Na takem območju živi 170.000 prebivalcev, okoli 80.000 v suburbanem
območju. Regijsko mesto temelji na funkcionalnih povezavah med mestom in suburbanimi
naselji. Povezave se nanašajo na dnevne migrante, ki dnevno migrirajo iz suburbanega
območja v mesto na delo, kupce v trgovskih središčih, malih podjetnikih, ki imajo svojo
dejavnost na suburbaniziranem območju in tudi na izletnike iz mesta, ki jim narava izven
mesta daje možnosti rekreacije. Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica in Spodnji Slemen so
naselja, kjer je vpliv regijskega mesta največji. Na to območje se zaradi ugodne lokacije
(bližina mesta Maribor) priseljujejo ljudje iz mesta (mlade družine z višjim socialnoekonomskim statusom), gradijo se nove stanovanjske hiše, povečuje se delež malih podjetij.
Velik del prebivalcev dnevno migrira na delo v Maribor in tam se tudi oskrbujejo v trgovski
centrih, pogosto pa uporabljajo tudi druge storitve (zdravstvo, šolstvo...) (Drozg, 2006).
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Slika 3: Tloris regijskega mesta, ki zajema tudi Selnico ob Dravi in naselja ob glavni cesti proti
Dravogradu.

Vir: Drozg, 2006

Na razvoj in funkcionalno opremljenost občine je vplivala v neki meri tudi administrativna,
upravna in funkcijska navezanost na Ruše v preteklosti in delno še danes. Ruše so v
preteklosti predstavljale občinsko središče z upravnimi, trgovskimi in storitvenimi funkcijami,
predvsem pa so predstavljale še sekundarno zaposlitveno središče.
Selnica ob Dravi je kot občinsko središče naselje najvišjega ranga v občini. Glede oskrbnih
funkcij mu sledi naselje Sv. Duh na Ostrem Vrhu (ima podružnično osnovno šolo, pošto,
gostilno in trgovino), takoj za njim so ostala naselja v nižini, predvsem Spodnja Selnica, v
kateri je veliko obrtnikov in ponudnikov ostalih storitev. Lociranje večjih podjetij v obrtno
cono predstavlja gospodarski razvoj občine, lociranje različnih ekološko varnih dejavnosti in
storitev v naselja pa osnovo za preživetje prebivalcev in manjše migracije. Vnašanje
dejavnosti je odvisno od prostorskih pogojev, investitorjev, svežih idej in lokalne iniciative.
Pomeni posledično tudi potencialno povečanje števila prebivalstva, manjše migracije, manjše
onesnaževanje okolja, povečanje življenjskega standarda v naseljih in preprečitev izumiranja
naselij in odseljevanja prebivalcev. Sedanja družbenogospodarska situacija in trendi v
ospredje potiskajo privatno iniciativo, ki v boju za preživetje postaja pobudnik razvoja občine
in oblikovanja pomena urbanih sredin. To pomeni združevanje delovnega in bivalnega okolja,
kar povzroča potrebo po lociranju najrazličnejših dejavnosti tudi izven zanje predvidenih
območij (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).
Razvoj občinskega središča podpirajo lokalna središča v nižini, Fala, Zgornja in Spodnja
Selnica, Sp. Slemen, Janževa gora in Črešnjevec. Ta naselja je potrebno prioritetno razvijati v
smislu dvigovanja kvalitete bivanja, opremljenosti z komunalno infrastrukturo in delovnega
okolja z prostorskimi širitvami za različne funkcije, ki se odvijajo v njih. Vsa naselja s
svojimi oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi služijo širšemu zaledju na Kozjaku. Naselja na
Selniškem polju imajo predvsem bivanjsko funkcijo v povezavi s storitvami, obrtjo in v
manjši meri s kmetijstvom. Naselja je potrebno primerno komunalno opremiti in jih navezati
na širši poselitveni sistem. Večanje poselitvenih površin je treba vezati na zaokroževanje
naselij in poselitvenih površin, ki ga omogoča racionalna izraba opremljenosti zemljišč z
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gospodarsko javno infrastrukturo (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).
5.2.2 Naselja in funkcije naselij
Meje naselij so zelo nejasne zaradi razvlečenosti ob cestah ter širjenja naselja Selnice ob
Dravi in priključevanja drugih naselij k njej. Opisi naselij so delno povzeti po Krajevnem
leksikonu Slovenije, ostalo je temelj lastnega terenskega dela. Dejavnosti so povzete iz
Podjetniškega portala Slovenije, 2008.
Karta 6: Karta naselij v občini Selnica ob Dravi

Gradišče na Kozjaku

Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Veliki Boč
Vurmat-del
Zg. Boč
Sp. Boč
Zg. Selnica
Sp. Slemen
Janževa gora
Fala

Sp. Selnica
Selnica ob Dravi
Črešnjevec
Ob Dravi

LEGENDA:
HRIBOVSKO NASELJE
NIŽINSKO NASELJE
OBČINSKO SREDIŠČE

Vir podlage: Atlas okolja, sloj občine, državne ceste, 2008
Kartografija: M. Hojs

SELNICA OB DRAVI
Obcestno središčno naselje se je razvilo ob regionalni cesti Maribor – Dravograd. Prvič se
omenja že leta 1093. Staro gručasto jedro je ob cerkvi sv. Marjete na Slovenskem trgu, na
katerem se nahajajo stavbe z glavnimi centralnimi funkcijami in gostilno. Severovzhodno in
severozahodno od naselja sta po letu 1961 nastali novi jedri, tretje jedro pa je na vzhodnem
delu, območje Bistrice. Leta 1971 so bili naselju priključeni večji del Spodnje Selnice ter dela
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Zg. Selnice in Janževe gore. Cerkev sv. Marjete je bila prvotno sezidana že konec 12. stoletja,
vendar sta cerkev in župnišče pogorela 1773. Sedanja cerkev je bila sezidana konec 18.
stoletja. Stavba je v osnovi gotska, kasneje je bila barokizirana (Selnica ob Dravi, 1993). Na
ravnini predvsem južno od regionalne ceste prevladujejo njive in sadovnjaki. Pomembna je
živinoreja. Selnica ob Dravi je z industrijsko in obrtno cono tudi glavno zaposlitveno središče
občine (Feroterm, Kristal, Zavar, Tovarna opreme za uporabo tehničnih plinov). Je centralno
naselje v občini in pokriva vse občinske funkcije občinske uprave, zdravstva, šolstva in
varstva otrok, oskrbne in storitvene funkcije ter gasilski dom. Nudi delovna mesta, zato je
primarno gravitacijsko središče občine.
Fotografija 2: Slovenski trg in cerkev Sv. Marjete v Selnici ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 3: Stara trška ulica v Selnici ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008

SPODNJA SELNICA
Spodnja Selnica je obcestno naselje ob spodnjem toku Logarjevega potoka. Večji del naselja
je bil priključen k Selnici ob Dravi. Naselje ima bivalno funkcijo, nekaj je tudi storitvenih
dejavnosti – vrtnarstvo Flora, farma kokoši in prodaja jajc Strmšnik, gostišča, kmetijska
zadruga, itd. V naselju so letos zgradili novo samopostrežno bencinsko črpalko odprto 24 ur
na dan.
Fotografija 4: Sp. Selnica s Kmetijsko zadrugo na levi strani ceste Maribor – Dravograd

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 5: Nova samopostrežna bencinska črpalka

Avtor: M. Hojs, 2008

ZGORNJA SELNICA
Na prisojnih pobočjih ob vznožju Kozjaka se nahaja razloženo naselje, ki se spušča ob
Logarjevem potoku v ravnino. Leta 1971 je bilo naselje delno priključeno k Selnici ob Dravi.
V novejšem delu naselja v nižini prevladujejo stanovanjske hiše s spalno funkcijo naselja, na
pobočjih pa je več počitniških hišic.
SV. DUH NA OSTREM VRHU
Duh na Ostrem Vrhu (v nadaljevanju Duh) je obmejni zaselek na slemenu Kozjaka na višini
903 m. Obmejno hribovsko naselje ima manjše zgostitveno jedro okoli cerkve in šole. Drugi
deli naselja so razložene hiše in kmetije v bližini ceste v dolino ter samotne kmetije,
raztresene po slemenih Kozjaka. Kraj je dobil ime po cerkvi Svetega Duha iz leta 1675.
Zgradili so jo na območju kapelice sv. Primoža, ki je bila požgana. Kasneje so zraven cerkve
zgradili še cerkev sv. Avguština ter območje obdali z obzidjem. Za gradnjo so izbrali ugodno
lokacijo na vrhu dolomitnega slemena iz triasa. Papež Klemen XIII. je uradno razglasil cerkev
Sv. Duha za romarsko. Največji shod je bil vedno na binkošti, posamezne župnije pa so imele
vsaka svojo nedeljo, ko so romale sem. Vse to je potisnil v pozabo čas in težke razmere
posebno v prejšnjem stoletju, ko je tukajšnje kraje razdelila meja. Zdaj se to dogajanje spet
oživlja. Zelo burni so bili časi med drugo svetovno vojno, saj je tu deloval Lackov odred. Tod
si lahko ogledamo spomenik Djuru Djakoviču in Nikoli Hečimoviču, ki sta bila leta 1929
ustreljena v Šelovi grabi pri poskusu bega iz države (Večer, 4.6.2008).
Naselje ima po zadnjem popisu 120 prebivalcev. Ima staro šolo, ki je podružnična šola
osnovne šole Selnica ob Dravi. Kot edini večji kraj na Kozjaku v občini Selnica ob Dravi ima
pošto, policijo, Dom Lackovega odreda (dvorana, gostilna in trgovina Heric), smučišče in
izletniško kmetijo Vališer. Učitelji in učenci podružnične osnovne šole lepo prispevajo k
podobi naselja. Vidi se, da dajejo naselju življenje in svežino. V šoli je javna e-točka z
brezžičnim dostopom do interneta. To je pokazatelj modernizacije infrastrukture in zavesti
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prebivalcev, da sledijo napredku. Pokopališče je lepo urejeno. Slaba je prometna
infrastruktura, saj je cesta po dolini Bistrice v zelo slabem stanju.
Fotografija 6: Strnjeno jedro naselja Sv. Duh na Ostrem Vrhu pod cerkvijo.

Avtor: Hojs, 2008
Fotografija 7: Okrašena usmerjevalna tabla

Avtor: Hojs, 2008
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Fotografija 8: Razloženi del naselja Sv. Duh na Ostrem vrhu

Avtor: Hojs, 2008

ČREŠNJEVEC OB DRAVI
Naselje leži v skrajnem zahodnem delu Selniškega polja. Ima dve gručasti jedri. Starejše
jedro, imenovano Ranhof, se nahaja sredi Selniškega polja južno od glavne ceste in šteje okoli
10 do 15 hiš. Hiše so tipične klasične kmečke arhitekture, med katere se že vrivajo sodobne
stanovanjske hiše. Novejše jedro leži tik ob krajevni cesti južno od Janževe gore in je večje od
starejšega jedra. Ob okljuku Drave je majhno počitniško naselje. V okolici naselja
prevladujejo njive in sadovnjaki, južno pa se razprostira obsežni nižinski varovalni gozd
Dobrava. Cesta skozi naselje je ozka. Naselje je tipično podeželsko nižinsko naselje s
kmetijami in stanovanjskimi hišami. Zaradi opuščanja kmetijstva se naselje spreminja v
spalno naselje. V naselju se nahaja frizerski salon, manjši športni center z igrišči za odbojko
na mivki in otroškimi igrali, slaščičarna, drevesnica, tiskarstvo, avtoservis in prevozništvo. V
Dobravi stoji kamniti kip Sv. Miklavža, zaščitnika splavarjev.
Fotografija 9: Novejše jedro naselja Črešnjevec. V ozadju naselja so Dobrave.

Avtor: Hojs, 2008

35

Mateja Hojs

Prostorske razvojne možnosti občine Selnica ob Dravi

FALA
Fala je razloženo naselje na obeh bregovih reke Drave, na prehodu iz Brezenske soteske v
Selniško polje. Večji del naselja je na levem bregu Drave, del naselja na desnem bregu pa že
sodi v občino Ruše. Skozi ta del naselja poteka železniška proga Maribor – Dravograd. Falski
grad je imel nekoč pomembno izobraževalno funkcijo, danes pa je v propadanju. Predstavlja
potencial, ki bi se ga dalo izkoristiti v razvoju Ruško – Selniškega polja. Na Fali je bila leta
1918 zgrajena prva hidroelektrarna na Dravi. Za hidroelektrarno je nastalo 8,5 km dolgo
zajezitveno jezero. HE Fala je registrirana kot kulturni spomenik. V njej je urejen muzej stare
strojnice. Od dejavnosti se v naselju nahaja frizerstvo, kovinostrugarstvo in šiviljstvo.
Fotografija 10: Strnjeno naselje Fala s petimi nizkimi stanovanjskimi bloki. Za bloki se nahaja asfaltirano
športno igrišče.

Avtor: Hojs, 2008

GRADIŠČE NA KOZJAKU
Gradišče je obmejno hribovsko naselje samotnih kmetij na vzhodnem delu Kozjaka med
Kaplo in Vurmatom. V razširjenem delu doline Črmenice je poselitev gostejša. Po dolini je
dostop do naselja iz Ožbalta. Prevladujeta živinoreja in gozdarstvo. Kraj ima podružnično
šolo osnove šole Selnica ob Dravi.
JANŽEVA GORA
Naselje ima dva dela. Strnjen del se nahaja na severnem robu polja ob regionalni cesti, kjer so
novejše hiše. Na prisojnem vznožju Kozjaka se nahaja drugi del naselja kot razpršena gradnja.
Ta del je zaradi prisojnega pobočja in velike osončenosti zelo privlačen za poselitev,
predvsem za gradnjo počitniških hiš. Leta 1971 so precej strnjeni JV del naselja priključili k
Selnici ob Dravi.
V vasi stoji cerkev sv. Janeza iz leta 1545. Zanimiv je Marijin kip iz začetka 18. stoletja, delo
konjiškega kiparja Zamlika. V zidu cerkve je fragment antičnega nagrobnika (Selnica ob
Dravi, 1993).
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Fotografija 11: Del naselja Janževa gora severno od glavne ceste proti Dravogradu ob vznožju Kozjaka.

Avtor: M. Hojs, 2008

SPODNJI BOČ
Hribovsko naselje razpršene poselitve severno od Selnice ob Dravi je še pred 2. svetovno
vojno z Zgornjim Bočem sestavljalo enotno naselje Boč. V višjih legah so samotne kmetije, ki
jih ločijo globoke grape s potoki. Pobočja grap so gozdnata, prisoje so izkrčene. V spodnjem
Boču je bilo v srednjem veku veliko vinogradov, danes jih najdemo le še nekaj. Kmetije se
ukvarjajo predvsem z živinorejo. V dolini Bistrice še žgejo z oglje in ga tudi prodajajo. Tudi
drugod po Kozjaku še naletimo na oglarske kope.
Fotografija 12: Oglarska kopa v dolini potoka Bistrice

Avtor: M. Hojs
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Fotografija 13: Stanovanjska hiša nad cesto proti Sv. Duhu na Ostrem Vrhu na strmem pobočju.

Avtor: M. Hojs

ZGORNJI BOČ
Značilno hribovsko naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih Kozjaka. Leži med
Šturmovim potokom na zahodu, reko Dravo na jugozahodu in naseljem Sp. Boč na vzhodu. V
višjih legah so samotne kmetije, ki jih ločijo globoke grape s potoki. Tradicionalna vira
dohodkov sta živinoreja in lesno gospodarstvo. Osnovna prometna povezava je cesta iz
Zgornje Selnice proti Sv. Duha na Ostrem Vrhu, ki je glede na ostale ceste po Kozjaku
razmeroma dobra. Večina prebivalstva je zaposlena v dolini.
VELIKI BOČ
Naselje hribovskih samotnih kmetij leži med državno mejo in naseljema Zg. Boč in Zg.
Slemen. Glavni vir dohodkov sta živinoreja in prodaja lesa. V bližini se nahaja center šolskih
in obšolskih dejavnosti CŠOD Dom Škorpijon. Na nadmorski višini 725 m je dom preurejen
iz nekdanje obmejne vojaške stražnice. V bližini doma si je mogoče ogledati izdelavo oglja
(oglarsko kopo). Ob domu je urejeno jahališče, osvetljeno asfaltirano športno igrišče s tribuno
(odbojka, mali nogomet, hokej), igrišče za badminton, 2 mizi za namizni tenis in prostor za
šotorjenje (Dom Škorpijon, 2008).
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Fotografija 14: CŠOD Dom Škorpijon

Vir: Dom Škorpijon, 2008

SPODNJI SLEMEN
Spodnji Slemen ima razloženi višji del in novejši nižinski del naselja. Novejši del leži na
jugovzhodnih obronkih Kozjaka ob glavni cesti Maribor – Dravograd in predstavlja glavnino
naselja, razloženi del pa na prisojnem pobočju Kozjaka vzhodno od potoka Bistrica. Ob
starem vaškem jedru je zgrajenih veliko novih hiš in gradijo se še nove. Na ravninskem delu
ob Dravi zaradi kvalitetnih zemljišč in ravnega reliefa prevladujejo njive in sadovnjaki. Višje
po pobočju Kozjaka se razprostira gozd. Pomembna kmetijska panoga je živinoreja. Velik
delež prebivalcev je priseljenih iz Maribora in so večinoma zaposleni v Mariboru. Ob cesti
proti Mariboru stoji grad Viltuš. Grad je izropan in propada, današnji lastnik Ministrstvo za
kulturo Republike Slovenije pa zaenkrat še nima načrtov za obnovo. Ob gradu je velik park z
visoko botanično vrednostjo, ki ga ureja Občina, vendar se v njem nič ne dogaja. Južno od
gradu Viltuš je gasilski dom Spodnji Slemen. Proti Sp. Selnici južno od glavne ceste je teniški
klub Spin z igrišči za tenis.
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Fotografija 15: Del naselja Spodnji Slemen ob glavni cesti Maribor – Dravograd.

Foto: M. Hojs, 2008

ZGORNJI SLEMEN – DEL
Zgornji Slemen je obmejno hribovsko naselje samotnih kmetij razloženih po obronkih
vzhodnega Kozjaka. Del naselja sega v občino Maribor. Omejen je z dolino potoka Bistrica in
dolino Bresterniškega potoka. Na območju kraja je Žavcarjev vrh (915 m) s planinsko kočo
vzhodno pod vrhom.
VURMAT – DEL
Hribovsko naselje samotnih kmetij leži na skrajnem zahodnem delu hribovitega dela občine
na meji z občino Podvelka. Samotne kmetije so raztresene po območju med potokoma
Črmenico in Štumovim potokom. Prebivalci koristijo storitve v bližnjem naselju Sv. Duh na
Ostrem Vrhu. Na Vurmatu se nahaja lovski dom Vurmat.

5.3 Prebivalstvo
V občini je bilo po podatkih statističnega urada Republike Slovenije leta 2007 4.587
prebivalcev in so naseljeni v 14. naseljih. Občinsko središče Selnica ob Dravi šteje 1.323
prebivalcev. Večja naselitvena območja so še Spodnji Slemen (645 prebivalcev), Janževa gora
(444 prebivalcev) in Zgornja Selnica (442 prebivalcev). Ostala naselja so po številu
prebivalcev manjša (preglednica 1). Gostota poselitve je 71 preb./km2, kar je podpovprečno v
primerjavi s slovenskim povprečjem, čeprav posamezna naselja dosegajo tudi večje gostote
(Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica, Janževa gora). S prostorskega vidika gledano, je največja
koncentracija poselitve omejena na južni del občine, v razmeroma ozkem pasu ob glavni
prometni povezavi Maribor – Dravograd. Severni del občine je hribovit z ozkimi in globokimi
grapami s strmimi pobočji, zato je tu poselitev redka in zelo razpršena. Značilne so samotne
kmetije, celki in razložena naselja. Zaradi slabe infrastrukture, komunikacij in oddaljenosti od
središča se prebivalstvo s teh območij odseljuje.
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Preglednica 1: Število prebivalcev po naseljih leta 2007

NASELJE
Črešnjevec ob Dravi
Fala
Gradišče na Kozjaku
Janževa Gora
Selnica ob Dravi
Spodnja Selnica
Spodnji Boč
Spodnji Slemen
Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Veliki Boč
Vurmat – del
Zgornja Selnica
Zgornji Boč
Zgornji Slemen – del

ŠT: PREBIVALCEV
255
349
194
444
1323
137
203
645
120
100
31
442
239
105

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2008

Občina je leta 2002 imela močno podpovprečno demografsko strukturo. Prebivalstvo migrira
iz manj privlačnega hribovitega dela v bolj privlačna območja dolinske zgostitve prebivalstva
in gospodarskih dejavnosti. Neenakomerna razporeditev dejavnosti in pomanjkanje delovnih
mest v občini je povzročilo obsežne dnevne delovne migracije v Maribor, ki je v nekaterih
primerih prešla v stalno naselitev. To se dogaja zlasti med mlado generacijo, ki v Mariboru
zaključi šolanje, si tam poiščejo zaposlitev ter se tudi stalno naselijo. Območje Kozjaka v
občini je zato podvrženo procesom razkroja naselbinske strukture ter propadanja kulturne
pokrajine (Nared, 2002).
Demografske značilnosti
Vira statističnih podatkov za občino in naselja sta Krajevni leksikon Slovenije (1995) in
Statistični urad Republike Slovenije (Statistični urad..., 2008).
Za občino Selnica ob Dravi imamo podatke za število prebivalcev od leta 1869. Podatki za
naselje Selnica ob Dravi so dosegljivi od leta 1971, saj je leta 1970 prišlo do priključitve dela
naselij Zgornja Selnica, Spodnja Selnica in Janževa gora k naselju Selnica ob Dravi. Podatki
za naselje Sv. Duh na Ostrem Vrhu obstajajo samo za zadnji popis leta 2002, saj je bilo
naselje kot samostojno razglašeno šele leta 1994 (Strokovna podlaga..., 2004).
Prebivalstvo se je na ozemlju današnje občine od leta 1869 do 1981 povečevalo. Leta 1981 je
bilo 4748 prebivalcev, nato je število pričelo upadati. Drastično povečanje števila prebivalcev
je zabeleženo med popisnimi leti 1900–1931, ko se je število prebivalcev povečalo za 1092 in
med leti 1931–1953, ko je število povečalo za 584. Za prvo povečanje števila prebivalcev je
kriva izgradnja hidroelektrarne Fala. Veliko tujih delavcev je sodelovalo pri izgradnji, nekaj
pa jih je ostalo tukaj in so si ustvarili družine z domačinkami. Za drugo povečanje števila
prebivalcev je kriv »baby bum« po drugi svetovni vojni. Prostorsko gledano se je število
prebivalcev stalno povečevalo v nižinskih naseljih, zmanjševalo pa predvsem v hribovitih
predelih, za katerega je še danes značilen proces depopulacije. Med zadnjima popisoma
prebivalstva (1991–2002) se je prebivalstvo na splošno zmanjšalo, povečalo pa se je v
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naseljih Janževa gora (za 14,4 %), Črešnjevec, Spodnja Selnica in Zgornji Slemen. Negativno
gibanje prebivalstva je značilno za vsa hribovska naselja, predvsem za Vurmat – del, Veliki
Boč, Sv. Duh na Ostrem Vrhu, Gradišče na Kozjaku. Glede na majhno število prebivalcev v
teh naseljih in razmeroma visoko negativno gibanje števila prebivalcev lahko dolgoročno
pričakujemo postopno izumiranje teh naselij. Tudi starostna struktura ni najbolj ugodna.
Če pogledamo starostno sestavo prebivalstva za leto 2002, ugotovimo, da je prebivalstvo
občutno ostarelo, predvsem v hribovskih naseljih. Indeks staranja prebivalstva znaša za
celotno občino že 85,1 in je blizu državnemu povprečju (96,3). Mlajše prebivalstvo je v
nižinskih naseljih Selnica ob Dravi, Fala in Spodnji Boč, kjer je indeks nižji od 80. V naseljih
Sv. Duh na Ostrem Vrhu, Zg. Selnica in Gradišče je prebivalstvo najstarejše (indeks med 97
in 140) in lahko v prihodnjih letih pričakujemo velik upad števila prebivalstva. Veliko število
ostarelega prebivalstva in majhen delež mladih na Kozjaku je posledica procesa
industrializacije ter odhajanja mladih v mesta in v nižinska naselja, kjer so boljši pogoji za
življenje. Na kmetijah je ostalo starejše prebivalstvo brez naslednikov.
V občini je 1596 gospodinjstev (popis 2002) s povprečno velikostjo 2,9 člana/gospodinjstvo.
Število gospodinjstev glede na pretekle popise narašča, manjša pa se povprečno število članov
gospodinjstva. Vzrok temu je, da različne generacije družine ne živijo več v skupnem
gospodinjstvu, kot so nekoč. Veliko ostarelega prebivalstva živi v svojih gospodinjstvih.
Vzrok lahko pripišemo tudi višjemu standardu in možnosti mladih družin, da se si lahko
privoščijo lasten dom. Če pogledamo podatke o povprečni velikosti gospodinjstev po naseljih,
takoj opazimo, da imajo hribovska gospodinjstva povprečno višje število članov (nad 3). Na
Gradišču na Kozjaku, Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, Vurmatu – del in Zg. Slemenu so zabeležene
samo družinske hiše s povprečno več kot 3,5 člani na stanovanje. Leta 2005 se je priselilo 73
ljudi, od tega 58 iz drugih občin in 15 iz tujine. Odselilo se je 51 ljudi, od tega 47 v druge
občine in 4 v tujino. Selitveni prirastek znaša 22. Iz tega vidimo, da občina Selnica ob Dravi,
predvsem njen nižinski del, postaja zanimivo privlačno območje za življenje.
Trenutna izobrazbena sestava na Kozjaku je slaba. V hribovskih naseljih Veliki Boč, Gradišče,
Spodnji Boč, Vurmat, Zg. Boč in Črešnjevec je največji delež prebivalstva z nepopolno
osnovno šolo, visok delež prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo med naselji je v naseljih
Črešnjevec, Fala, Janževa gora, Selnica ob Dravi, Sp. Selnica, Zg. Selnica in Sp. Slemen. V
teh naseljih ima visok delež tudi srednješolska izobrazba, kar kaže na bolj ugodno
izobrazbeno sestavo.
Maja 2008 je bilo v občini 1041 delovno aktivnih prebivalcev (Statistični urad..., 2008).
Stopnja brezposelnosti v občini je bila maja 2008 11,0 %. Če to primerjamo s slovenskim
povprečjem, ki je znašalo 6,5 %, je brezposelnost v občini Selnica ob Dravi visoka, če pa
primerjamo z Rušami (11,4 %) in Mariborom (10,1 %), je to za območje Podravske regije
povprečno (E-uprava, 2008). Selnica ob Dravi je občina s pozitivnim saldom dnevnih
migracij. Leta 2002 je bilo v občini zaposlenih 1732 delavcev, delovno aktivnih občanov pa je
bilo 1131, se pravi, da je v občini na razpolago več delovnih mest kot je delovno aktivnih
občanov. Okoli 50 % delovno aktivnih občanov je dnevno migriralo na delo v Maribor in
okoli 2 % občanov Maribora je migriralo na delo v Selnico ob Dravi (Drozg, 2006).
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6 ANALIZA STANJA V OBČINI Z VIDIKA GOSPODARSTVA,
INFRASTRUKTURE, STORITVENIH DEJAVNOSTI TER TURIZMA
6.1 Razvoj dejavnosti v 19. in 20. stoletju
Poglavje je večinoma povzeto po monografiji Dravska dolina : novejši razvoj kulturne
pokrajine avtorja Zgonik Mavricija, 1977.
V preteklosti je bilo kmetijstvo najpomembnejša dejavnost na Kozjaku. Pomembnejšo vlogo
sta imela poljedelstvo in ekstenzivna živinoreja, vinogradništvo je bilo omejeno na nižji del
vzhodnega Kozjaka. Gozd v fevdalni dobi še ni imel pomena, zaradi tega so ga v veliki meri
krčili. Vidno vlogo je imelo v tem času splavarstvo na Dravi in njenih pritokih. Tudi v
prometnem pogledu je Drava predstavljala pomembno prometno pot. Fala je bila splavarjem
pomembna prometna postojanka na Dravi.
V drugi polovici 19. stoletja, predvsem po izgradnji obdravske železnice, je začela naraščati
trgovina z lesom. Tesno povezan s krepitvijo trgovine z lesom je postal prevoz lesa po Dravi.
Naraščalo je povpraševanje po lesu v subpanonskem in panonskem svetu. Prometne vloge
Drave v tem času ni zmanjšala niti železnica. Naraščajoči pomen lesa kot gradbenega
materiala in kot tržno blago sploh, je celo povečal transportno vlogo Drave. Od neagrarnih
dejavnosti sta bili v 19. stoletju razviti rudarstvo (v 18. stoletju je na Gradišču na Kozjaku
obratoval rudnik grafita) in industrija (tovarna svinčevega barvila v Selnici ob Dravi je
obratovala med leti 1821–1853) (Selnica ob Dravi, 1993).
Proti koncu 19. stoletja je kar 90 % celotne graščinske veleposesti predstavljal gozd. Na
začetku so graščinski veleposestniki dobavljali steklarnam, fužinam in kovačijam les kot
kurivo ali za izdelavo oglja. Kasneje so zaradi vse večjega povpraševanja povečali sečnjo.
Sklepali so dolgoročne pogodbe z lastniki steklarn in fužin o letni dobavi lesa. Toda razmere
so se spremenile. Veleposestniki so ugotovili, da daje gradbeni les večji dobiček kot drva, zato
so razveljavili dolgoletne pogodbe z lastniki steklarn in fužin. Le te so zato prišle v velike
težave. Komercializacija lesa je povzročila, da so veleposestniki začeli širokopotezno
izsekavati gozdove. V kratkem času so nastali goloseki. Roparsko lesno gospodarstvo je
gozdove prav pustošilo.
Ob koncu 19. stoletja je skoraj povsod prisotno zmanjševanje njivskih površin. V vseh
hribovskih katastrskih občinah občine Selnica ob Dravi se je obseg njivskih površin zmanjšal.
Tako se je zmanjšal obseg njivskih površin v katastrskih občinah Zg. in Sp. Slemen ter Zg. in
Sp. Boč skupno za 9,8 %, medtem ko je bilo nazadovanje njiv na celotnem Kozjaku le 5,3 %.
Na račun opuščanja njivskih površin sta se odvijala dva procesa: proces ozelenjevanja in
ogozdovanja. Nazadovale so predvsem pridelovalne površine žita in vinogradov. V obdobju
1900 – 1946 so se vinogradniške površine skrčile za 66 %. Kakor po vsej severovzhodni
Sloveniji je bila glavni vzrok trtna uš. Po opustošenju je bil obnovljen le majhen del
vinogradov. Manjši del opuščenih vinogradov se je preobrazil v travnike, večji pa v pašnike.
Pojav ogozdovanja je v 20. stoletju najintenzivnejši. V občini je ogozdovanje zajelo področje
naselij Zg. Boč, Veliki Boč in Zg. Sleme. Hkrati z ogozdovanjem so se v tem obdobju
zmanjšale pašne površine. Eden glavnih vzrokov za to je dejstvo, da so bili gozdovi Kozjaka
za dolinske prekupčevalce z lesom zaradi slabšega sestoja in težje dostopnosti manj privlačni
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od gozdov na pohorski strani.
Kmete v notranjosti hribovja je v obdržanje pašnih površin sililo dejstvo, da so morali imeti
živino za vprego. Na ozemlju Kozjaka je delež travnikov precej skromen, zato so bili pašniki
nujni. Z živino so vozili les do žag in v dolino. Kljub vsemu je po prvi svetovni vojni
živinoreja močneje nazadovala. Na to ni vplivala samo spremenjena izraba zemlje, temveč
tudi državnopolitične spremembe. Težišče je prehajalo na industrijo, zato je bilo kmetijstvo
zapostavljeno. Povečana vloga gozda v gospodarstvu je povečala edino pomen konjereje.
Pomen gozdarstva in trgovanje z lesom se nadaljuje še po drugi svetovni vojni. Zaradi
večjega izkoriščanja gozdov so ob potokih nastale številne vodne žage že v 19. stoletju.
Najbolj pa je žagarska dejavnost cvetela med obema svetovnima vojnama, prav tako tudi
splavarstvo in trgovina z lesom. V drugi polovici 20. stoletja so se v nižinskem delu začele
razvijati ostale dejavnosti. Leta 1918 so na Dravi pri Fali zgradili hidroelektrarno. Elektrarna
Fala je najstarejša elektrarna. Koncesija za njeno delovanje je bila izdana že pred izgradnjo
leta 1900, gradnja pa se je začela komaj v 20. stoletju zaradi finančnih težav. Z izgradnjo
hidroelektrarne so povezane nekatere investicije iz tistega časa: elektrifikacija Selnice leta
1922, gradnja osnovne šole Selnica ob Dravi, elektrifikacija zaselkov na Sv. Duhu na Ostrem
vrhu, asfaltiranje ceste Selnica – Fala, gradnja vodovodnega omrežja Selnica – Fala ter
gradnja stanovanj na Fali in drugje na Selniškem polju. Leta 1955 Selnica ob Dravi dobi nov
vodovod, leta 1974 prične z delovanjem vrtec, 1975 šola dobi novo telovadnico (Selnica ob
Dravi, 1993). Z elektrifikacijo se je začela razvijati industrija. Nastala so podjetja, ki delujejo
še danes, Ferromoto-Ferrotherm, Kristal, Zavar in Pulko ventili Ruše. Leta 1975 zgradijo
skladišče sadja za Kmetijsko zadrugo Selnica, ki pa jo kasneje preuredijo v hladilnico. 1978
zgradijo prvo in do letošnjega leta edino bencinsko črpalko v občini.
Prav tako kot nekoč tudi danes hidroelektrarna skrbi za razvoj Selnice ob Dravi. V načrtu je
sofinanciranje izgradnje energetsko varčnega kulturnega doma in športne dvorane v Selnici
(Jurše, 2008).

6.2 Gospodarstvo danes
Prevladujoči gospodarski panogi, ki sta se v preteklosti razvili na območju občine, sta
industrija in kmetijstvo z gozdarstvom in živinorejo. Naravnih možnosti za razvoj
poljedelstva razen v nižini ni bilo. Pokrajina Kozjaka je v večjem delu poraščena z gozdom,
ki v nekaterih primerih predstavlja glavni vir zaslužka kmetijskih gospodarstev. V nižini je
velik delež njiv in sadovnjakov, nekaj je travnikov, še manj pa vinogradov. Delež kmečkega
prebivalstva se je v 30. letih močno zmanjšal, povečal se je delež prebivalcev, zaposlenih v
kvartarnih in terciarnih dejavnostih, predvsem v storitvah. Delež kmečkega prebivalstva na
Kozjaku je okoli 20 %. Problem za nadaljnji razvoj je predvsem dejstvo, da so nosilci
kmečkih gospodarstev predvsem starejši ljudje, saj se mlajši člani družine zaposlujejo v
nižini. Pospešen razvoj podeželja, spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in skrb za
naslednika kmetije so edine možnosti preprečevanja propada hribovskih kmetij in ohranjanja
pokrajine pri življenju.
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6.2.1 Kmetijstvo in gozdarstvo
Na območju občine Selnica ob Dravi je do konca druge svetovne vojne prevladovalo kmečko
prebivalstvo. Leta 1961 je povprečni odstotek kmečkega prebivalstva na Kozjaku po naseljih
znašal 24 %, največ na Velikem Boču 52,3 %. Povprečno je bilo v občini 15,1 % aktivnega
kmečkega prebivalstva. Po vojni se je odstotek zmanjševal. Kmečka mladina se je
izobraževala in zaposlovala v industriji in drugih panogah. Znan je splošen beg s podeželja in
s hribovskih območij. Leta 1991 je delež aktivnega kmečkega prebivalstva v občini znašal
2,8 %. V letu 2002 se je delež znižal na 2,3 %. Največ aktivnega kmečkega prebivalstva je na
Gradišču na Kozjaku (6,7 %), za nekaj naselij pa so podatki skriti. Po popisu 2002 je bilo v
občini 217 družinskih kmetij in 1.045,89 ha kmetijskih zemljišč. Največ je travnikov in
pašnikov (78 %), njiv in vrtov je 18 %, ostalo so sadovnjaki in vinogradi. Na 206-tih kmetijah
gojijo 1196 glav velike živine, predvsem govedo. Značilne so srednje velike kmetije velike 2
do 10 ha. Malih kmetij je 32 % (velikost do 2 ha), velikih kmetij, ki imajo več kot 10 ha
površine, je 12 %. Velik problem na kmetijah predstavljajo gospodarji kmetij. Ti so večinoma
ostareli (nad 55 let) in z nizko izobrazbo (končano osnovno šolo) (Statistični urad..., 2008).
Vprašanje je, ali imajo zagotovljeno nasledstvo, da te kmetije v prihodnje ne bodo propadle.
Samotne kmetije na Kozjaku so težje dostopne, zato je tu izrazitejša depopulacija. Ker je
relief strm in gozdnat, dokaj neugoden za intenzivno kmetijstvo, je zelo pomemben dodatni
dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter iz zaposlitve v neagrarnih dejavnostih v
nižini. Usmerjenost kmetij je predvsem v izkoriščanje travnikov in pašnikov, zato prevladuje
govedoreja (pridelava mesa in mleka). Velik delež dohodka hribovskih kmetij ima gozd.
Zaradi strmega in razgibanega terena je pogosto omejena uporaba kmetijske mehanizacije, to
vpliva na nižjo produktivnost in dražjo predelavo krme. Intenzivno kmetijstvo je omejeno na
Selniško polje. Najpomembnejša panoga je sadjarstvo (jabolka in hruške), saj daje dobre in
kvalitetne pridelke. Tudi poljedelstva je veliko. Gozd je zastopan v Dobravi, ima varovalno
funkcijo in ga ne izkoriščajo za les.
Fotografija 16: Obdelovalne površine na Selniškem polju, v ozadju naselje Črešnjevec in Dobrava.

Avtor: M. Hojs, 2008

45

Mateja Hojs

Prostorske razvojne možnosti občine Selnica ob Dravi

Fotografija 17: Intenzivni sadovnjaki na Selniškem polju

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 18: Kozolec na Selniškem polju priča o tradiciji kmetovanja na tem območju

Avtor: M. Hojs, 2008

Dopolnilna dejavnost na kmetijah
Dodatni dohodek na kmetijah pomeni zagotovitev ekonomske in socialne varnosti kmečkih
družin ter preprečuje propad kmetij. Dopolnilne dejavnosti, ki se jih poslužujejo, so
dopolnilna dejavnost iz turizma, iz predelovanja lesa in ponudba proizvodnih in storitvenih
dejavnosti, povezanih z gozdarstvom in predelavo lesa, ter predelava kmetijskih pridelkov in
prodaja končnih produktov (Podjetniški portal Slovenije, 2008). Dodatni vir dohodka so tudi
čebelarstvo, predelava sadja, reja divjadi, žagarstvo in oglarstvo.
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Ekološko in sonaravno kmetovanje
Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v
sožitju z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit
sistem in skrbi za ravnovesje vseh ključnih elementov. Ohranja rodovitnost tal z večanjem
humusa in z uporabo organskih gnojil. S tem se prepreči vnašanje pesticidov in organsko
spremenjenih snovi v zemljo. Na kvalitetnih in naravno pripravljenih tleh za gojenje se
pridela kakovostna in naravna živila.
Ekološke kmetije, ki so vključene v ukrep ekološkega kmetijstva po programu razvoja
podeželja (PRP 2007-2013), so na območju občine samo tri, na Spodnjem Boču (Majster),
Velikem Boču (Valher) in na Zgornjem Boču (Lampreht). Ostalo so večinoma manjše
hribovske kmetije, ki uveljavljajo predvsem ukrepe sonaravne reje domačih živali (REJ) in
košnje strmih travnikov (S35, S50). Največ jih je na Gradišču na Kozjaku, kar 17 kmetij, na
drugem mestu po številu kmetij, ki uveljavljajo sonaravno kmetijstvo, je Sv. Duh na Ostrem
Vrhu, 9 kmetij. Na ostalih območjih je v povprečju 5 kmetij (Ferlinc, 2008). Ena ekološka
kmetija ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, 15 hribovskih kmetij, ki uveljavljajo
sonaravno kmetijstvo, ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji. To je kar lepo število
kmetij (Podjetniški portal Slovenije, 2008).
6.2.2 Industrija, proizvodnja, obrt in storitve
V 80-tih letih 20. stoletja se je v občini začela razvijati industrija in druge dejavnosti.
Skoncentrirana je na Selniškem polju v Selnici ob Dravi, kjer je nastala industrijsko obrtna
cona. Leta 1973 so zgradili v Selnici ob Dravi proizvodni obrat Ferromoto-Ferrotherm, kjer
so izdelovalo ogrevalno toplotne naprave. Podjetje se je do danes večkrat preimenovalo,
vendar še deluje pod imenom Feroterm (Selnica ob Dravi, 1993; Feroterm, 2008).
Leta 1984 je podjetje PMSP Kristal zgradilo v Selnici ob Dravi obrat za proizvodnjo
kaljenega stekla. Ob začetku proizvodnje je bilo zaposlenih 40 delavcev. V glavnem so bili to
delavci, ki so prihajali iz proizvodnega obrata Kristal Maribor. Preostali delavci so prišli iz
okolice Selnice in Ruš. Leta 1990 je bilo zaposlenih 96 delavcev (Selnica ob Dravi, 1993).
Danes jih zaposluje okoli 230, vendar se to število iz dneva v dan ponovno zmanjšuje. Kristal
je podjetje z več kot 80-letno tradicijo na področju obdelave, dodelave in oplemenitenja
ravnega stekla (Kristal, 2008).
Leta 1992 je Inštitut za varilstvo ustanovil hčerinsko podjetje Zavar d.o.o. v industrijsko –
obrtni coni v Selnici ob Dravi. Razvijajo ter izdelujejo najrazličnejše elemente plinskih
sistemov za distribucijo tehničnih plinov, proizvajajo še plinske armature, regulatorje tlaka,
varnostne in zaporne ventile, različne gorilnike in rezalnike za proizvodne namene.
Opravljajo tudi kvalitetna reparaturna varilska dela na poškodovanih delih raznih okvirjev,
blokov in glavah motorjev, skratka vse, kar je vezano na varjenje. Njihova specifičnost je
izvajanje mesečnih seminarjev za rokovalce s plinskimi armaturami in mesečni varilni tečaji.
Podjetje zaposluje okoli 15 ljudi (Zavar, 2008).
Soven d.o.o. je podjetje za predelavo slovenske naravne ovčje volne. Dejavnost zajema
surovine za predelavo, predenje volne, izdelavo posteljnega programa, izdelavo unikatnih
pletenin, maloprodajo in veleprodajo lastnih izdelkov. Imajo celovito predelavo volne od
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prevzema surovine pri rejcih do končnih izdelkov.
Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o. izdeluje visokotlačne ventile. Pričetek proizvodnje
pripomočkov za tehnične pline sega v zgodnja trideseta leta, ko je bilo ustanovljeno podjetje
Aga-Ruše. Z naraščanjem uporabe tehničnih plinov v industriji se je povečalo tudi
povpraševanje po visokotlačnih ventilih. Zato se je podjetje Aga-Ruše združilo s Tovarno
dušika Ruše (TDR). Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je takratnim Ventilom Ruše
razpadlo veliko Jugoslovansko tržišče za prodajo ventilov. Krovno podjetje Tovarna dušika
Ruše se je iz tega razloga leta 1994 odločilo, da podjetje proda. Od takrat dalje je podjetje v
privatni lasti in si skuša s kvaliteto, varnostjo in zanesljivostjo izdelkov, predvsem pa z
zadovoljstvom kupcev, utirati pot na evropske trge (Pulko ventili Ruše, 2008). Podjetje se
nahaja v industrijsko – obrtni coni Selnice ob Dravi.
S.H. Welz proizvodno podjetje d.o.o. je tuje podjetje, ki proizvaja dele in opremo za motorna
vozila. Podjetje zaposluje 10 do 19 ljudi (Poslovni imenik Bizi.si, 2008).
Podjetje Pohištvo Lep se nahaja ob glavni regionalni cesti. Proizvaja pohištvo za poslovne in
prodajne prostore in zaposluje okoli 5 delavcev.
V Spodnji Selnici ob Dravi se nahaja gramozna jama, kjer podjetje Konstruktor koplje pesek
in prod za potrebe pri gradnji. V gramoznici poteka tudi separacija tega materiala.
Fotografija 19: Podjetje Lenterm

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 20: Podjetje Pulko ventili Ruše d.o.o.

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 21: Podjetje S.H. Welz

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 22: Trgovina podjetja Soven d.o.o.

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 23: Gramozna jama

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 24: Sepracija proda in peska

Avtor: M. Hojs, 2008

Domača obrt je pomemben del kulturne dediščine vsakega družbenega okolja in izraža
njegovo identiteto. Gospod Holcman Jože se ukvarja z izdelavo citer. Obrti se je naučil sam in
je v 25-tih letih postal pravi mojster te obrti. Vinko Grušovnik se ukvarja s pletenjem košev.
Svojega dela se je naučil kot mlad fant pri najemniku njihove zemlje, ki jim je za plačilo
pletel koše. Z izdelovanjem spominkov se ukvarja Franjo Mihajlovič. Pri svojem delu
uporablja različne vrste mehkega lesa, smrekov in borov les. Najbolj znan je po modelih
stiskalnic, stojal za kozarce, modelih ladij in splavov (Hošpel et al., 1993).
Maja 2008 je bilo v občini 1041 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 229 samozaposlenih
(Statistični urad..., 2008). V občini je bilo registriranih 61 gospodarskih družb in zadrug, 157
samostojnih podjetnikov, 4 neprofitne organizacije, 34 društev ter 28 drugih fizičnih oseb, ki
opravljajo registrirane oz. s predpisom določene dejavnosti (Agencija RS za javnopravne...,
2008).
Najbolj so v občini zastopane storitvene dejavnosti. Podatki so povzeti po Podjetniškem
portalu Slovenije. Na Kozjaku so najbolj zastopane gozdarske dejavnosti, predelava lesa in
mizarstvo ter nekaj prevoznikov in ponudnikov storitev z gradbeno mehanizacijo. Na
Selniškem polju je velika koncentracija storitev. Največ storitev ponujajo zasebniki in
podjetja na področju gradbeništva in drugih storitvenih del (elektroinštalacije, vodovodne
inštalacije, montaža...), sledijo gostinske storitve, avtoprevozništvo in avtoservis,
projektiranje, posredništvo in svetovanje. Najdemo še storitve, kot so posoja avtomobilov,
podjetje bazenske tehnike in servis, zavarovalništvo, spletno založništvo, računovodske
storitve, čistilni servis, zastopanje, cvetličarstvo, vrtnarstvo, ročno pranje avtomobilov,
avtocenter, šiviljstvo. Kar nekaj gostišč je, ki se ponašajo s tradicijo, kakovostjo in pestro
izbiro specialitet (gostišča Pec, Žunko, Hojnik).
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Fotografija 25: Pošta, lekarna in zdravstveni dom s patronažno službo in zobozdravstveno ambulanto.

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 26: Trgovina in bankomat v Selnici ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 27: Gostišče Bernarda, Selnica ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 28: Trafika, Selnica ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008
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Fotografija 29: Prodajalna sladoleda, Selnica ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008

6.3 Šolstvo, kultura, šport in zdravstvo
Šolstvo
V Selnici ob Dravi naj bi bila šola ustanovljena leta 1797, ta letnica jo postavlja med
najstarejše šole na slovenskem. To je bila trivialka, kar je bil najnižji tip osnovne šole, kjer je
poučeval en sam učitelj tri predmete, verouk pa duhovnik (Selnica ob Dravi, 1993). Danes je
v občini ena popolna osnovna šola, ki ima dve podružnični nepopolni osnovni šoli, Sv. Duh
na Ostrem Vrhu in Gradišče na Kozjaku. Osnovno šolo Selnica ob Dravi obiskuje v šolskem
letu 2007/2008 364 učencev, od tega 349 osrednjo šolo v Selnici ob Dravi, dislociran oddelek
na Sv. Duhu na Ostrem vrhu 8 učencev in dislociran oddelek v Gradišču na Kozjaku 7
učencev. Poučuje jih 45 učiteljic in učiteljev. V sklopu šole deluje tudi otroški vrtec. Šola že
vrsto let deluje kot EKOšola. Vzgojo za trajnostni razvoj vključujejo v vse predmete, učenci
lahko izbirajo tudi izbirni predmet okoljska vzgoja in EKOkrožek. Trudijo se, da bi učenci
spoznali, da morajo živeti v skladu z naravo tako, da bodo preživele tudi prihodnje generacije.
V okvir zavoda OŠ Selnica ob Dravi spada tudi vrtec s tremi enotami: enota vrtca Selnica ob
Dravi, enota vrtca podružnične OŠ Gradišče na Kozjaku in enota vrtca podružnične OŠ Sv.
Duh na Ostrem Vrhu (Osnovna šola Selnica ob Dravi, 2008).
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Fotografija 30: Osnovna šola Selnica ob Dravi

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 31: Podružnična OŠ Sv. Duh na Ostrem Vrhu

Avtor: M. Hojs, 2008

Kultura in šport
Kulturna in športna društva v občini so zelo aktivna. V občini je registriranih 34 različnih
društev, od tega jih je 20 zelo aktivnih. V Selnici ob Dravi delujeta Kulturno izobraževalno
društvo Jane Vrbas in KUD Arnold Tovornik. Med športnimi društvi je potrebno omeniti
karate klub, kegljaški klub, jahalni klub. Bistvo je, da so ljudje v občini Selnica ob Dravi
aktivni v družabnem in kulturnem življenju, da se ohranja kulturna dediščina in da se ljudje s
svojo prisotnostjo počutijo pripadniki lokalne skupnosti. Ob letošnjem občinskem prazniku
se je v devetih dneh odvilo 50 prireditev, ki jih je obiskalo približno 3000 ljudi (Jurše, 2008).
To je dokaz, da prebivalci čutijo močno lokalno pripadnost.
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Ob osnovni šoli Selnici ob Dravi je športno igrišče. V Črešnjevcu je športni center z igrišči za
odbojko na mivki. V Spodnjem Slemenu so igrišča za tenis. Na Fali je ob stanovanjskih
blokih majhno asfaltirano športno igrišče. Ob osnovni šoli v Selnici ob Dravi je urejen majhen
park za učence, ki služi za učne ure v naravi in za druženje.
Fotografija 32: Športno igrišče pri osnovni šoli

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 33: Igrišča za odbojko na mivki v Črešnjevcu

Avtor: M. Hojs, 2008

Zdravstvo
V naselju Selnica ob Dravi deluje zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca z zdravstveno
ambulanto, zobozdravstveno ambulanto za odrasle in patronažno službo. Zasebna ambulanta
splošne medicine Beigot Franc in zasebna zobna ambulanta Grandošek Ksenija. Zdravstvena
stavba se nahaja v središču Selnice ob Dravi, v stavbi je tudi lekarna. V kraju delujeta
Krajevna organizacija Rdečega križa. Organizacija je namenjena socialni in humanitarni
dejavnosti.
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6.4 Turizem
Občina ima velik naravni potencial za razvoj turizma, vendar nihče noče turizma v veliki
količini, ampak le kot dopolnilna dejavnost prebivalcev v občini. Velik potencial je ohranjena
narava, nekaj je tudi kulturnih spomenikov, ki so vredni ogleda. Turistični potencial v občini
še ni izkoriščen in turizem se počasi razvija, vendar je veliko idej o nadaljnjem razvoju.
Uspešno organiziran in obiskan je občinski praznik, za obiskovalce je privlačna romarska
cerkev na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, Žavcarjev vrh pa je priljubljena izletniška točka
Mariborčanov in okoliških prebivalcev.
Turizem na podeželju
Turizem na podeželju je alternativna strategija za ekonomsko in socialno regeneracijo na
podeželskem območju. Lahko se razvijejo kot nastanitvena kmetija, izletniška kmetija in
vinotoč. Kmetje se marsikje težko odločijo za dejavnost turistične kmetije, saj so investicijski
stroški za zagon kmetije zelo visoki, dobiček je negotov, primanjkuje znanj in povpraševanje
je malo. Do sedaj se je v občini uveljavil le turizem na kmetijah. Razvil se je turizem na
izletniških kmetijah ob pohodniških poteh, kjer mimoidočim ponujajo domačo hrano in
pijačo. Takšna dopolnilna dejavnost na kmetijah je mogoča le ob koncih tedna. Nekaj je
kmetij, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost in imajo večje prostore za zaključene družbe.
Te kmetije slovijo z dobro hrano in postrežbo, vendar so zelo slabo poznane. Svojo ponudbo
bi morali razširiti, vsekakor pa veliko postoriti na promociji, tako v Mariboru in Podravski
regiji kot tudi v sosednji Avstriji. Iz Avstrije je veliko enodnevnih gostov na Sv. Duhu na
Ostrem Vrhu zaradi romarske cerkve, vendar razen gostilne in kmečkega turizma ni druge
turistične ponudbe. Ponudbo na turističnih kmetijah bi se dalo razširiti, kot je na primer
jahanje konjev, gostilna s tipično slovensko kulinariko na malo višjem nivoju, gobarjenje,
izposoja gorskih koles, postavili bi lahko razgledni stolp... Zaradi lepo urejene cerkve in
čudovite okolice je kraj idealen za poroke. Tudi ekološke kmetije bi morale izkoristiti svojo
dejavnost in poleg ekološko pridelane hrane ponuditi še prenočišča, s tem bi si povečali
prodajo domačih pridelkov in prišli bi do dodatnega zaslužka. Na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu je
smučišče z vlečnico, ki ne obratuje zaradi toplih zim brez snega. V občini je eno gostišče, ki
nudi 6 sob za nočitve. Tako je bilo leta 2007 ustvarjenih 786 nočitev (Statistični urad..., 2008).
Pohodništvo
V občini je območje Kozjaka prepredeno s številnimi pohodniškimi potmi. Poti so podrobneje
opisane v Turističnem vodniku občine Selnica ob Dravi (2000). Poti so večinoma speljane po
grapah ob potokih, nekaj tudi po slemenih (Turistični vodnik Občine..., 2000). V občini sta
grapi v Brestrniškem potoku in Prekova grapa na vsaki strani omejile Tojzlov vrh (703 m),
kjer stoji planinski dom Kozjak, ki je priljubljena izletniška postojanka planinske poti čez
Kozjak ter poučno okolje za izvajanje obšolskih dejavnosti. Večji potoki v občini so še
Habidov potok, potok Bistrica, Logarjev potok in Šturmov potok. Med Brestrniškim in
potokom Bistrica stojita še dva večja vrhova Možičev vrh (920 m) in Žavcarjev vrh (915 m).
Med Šturmovim jarkom in potokom Bistrico sega južni greben z več vrhovi, nanizanimi od
severa proti jugu, skoraj do višine 1000 m, to so Jarčev vrh 964 m, Kolarjev vrh 985 m,
najvišji vrh leži na Zgornjem Boču in je visok 995 m. Najbolj znana pohodniška pot je
binkoštna pot po Šturmovi grabi mimo Pokržnikovega mlina do Sv. Duha na Ostrem Vrhu.
Pot na Sv. Duh na Ostrem Vrhu je speljana tudi iz Selnice ob Dravi, mimo Zgornje Selnice po
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dolini Logarjevega potoka. Imenuje se Aljaževa pot in je daljša kot binkoštna pot. Turistično
društvo ima v načrtu še oživitev Jabolčne poti in učno turistične poti na Janževo goro (Jurše,
2008).
Fotografija 34: Usmerjevalna tabla pohodniške poti iz Selnice ob Dravi na Sv. Duh na Ostrem Vrhu

Avtor: M. Hojs, 2008

Turizem ob bodočem akumulacijskem jezeru črpalne hidroelektrarne
Dravske hidroelektrarne so imele ob izgradnji akumulacijskega jezera na Kozjaku v načrtu
razvoj turizma okoli jezera. Vendar je bilo v študiji trajnostnega razvoja občine ugotovljeno,
da prvotna smernica projekta ČHE o razvoju turizma okoli bodočega jezera ni relevantna.
Interes ljudi o razvoju občine je namreč skladen s strokovnimi izhodišči, ki utemeljujejo
razvoj občine v smeri sonaravnosti (Vovk Korže, 2007).
Tehniška dediščina Hidroelektrarna Fala
Na območju najstarejše hidroelektrarne na Dravi, ki prenovljena deluje še danes, je za
obiskovalce urejen monumentalni prostor prvotne strojnice z ohranjeno Francisovo turbino.
Obnovljena turbina z delno odprtim turbinskim pokrovom omogoča vpogled v način
delovanja elektrarne in spreminjanja energije vode v mehansko energijo. Spomenik je
izrednega pomena zaradi tehniških, arhitekturnih in zgodovinsko pričevalnih značilnosti.
Prvotna strojna oprema je dobro ohranjena in obnovljena. Podobne večje elektrarne z
ohranjeno opremo z začetka 20. stoletja v Sloveniji ni. Stari del HE Fala je bil za pomembno
tehniško dediščino razglašen leta 1986. Ko so se prvotni agregati 10 let kasneje dokončno
ustavili, so Dravske elektrarne Maribor v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor, poskrbele za obnovo strojnice z vsemi
ohranjenimi generatorji in vso pomožno opremo. Informativna in izobraževalna postavitev je
obiskovalcem vrata odprla leta 1998. Posebna pozornost, ki jo Dravske elektrarne Maribor
namenjajo ohranjanju tehniške dediščine, je pomemben del družbeno in okoljsko
odgovornega ravnanja (Dravske elektrarne Maribor, 2007).
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Fotografija 35: Hidroelektrarna Fala

Vir: Dravske elektrarne obeležile..., 2008

Grad Viltuš
Grad stoji ob glavni cesti Maribor – Dravograd. Zgradil ga je Vid Herberstein leta 1925. Je
naslednik prejšnjega gradu, ki so ga imeli v lasti v 13. stoletju Viltuški gospodje, fevdalniki
šentpavelskega samostana na Koroškem. Kasneje so ga odstopili Celjskim grofom. V 16.
stoletju so ga zrušili Turki. Sedanji grad so leta 1885 prenovili. Od leta 1927 do druge
svetovne vojne je bil v lasti rodbine Magerl. Leta 1943 so bili v njem gestapovski zapori. Po
vojni je bil grad nacionaliziran, v njem je bil dom za ostarele. Takratna Ruška občina se je
odločila grad prodati za ureditev hotela, vendar se to ni nikoli zgodilo, saj se je kasneje pričel
denacionalizacijski postopek vrnitve gradu potomcem družine Magerl. Znamenitost
predstavlja tudi grajski park z ribnikom in eksotičnimi drevesi. Park je zavarovan kot
spomenik (Vovk Korže, 2007). Celotno posestvo je v lasti Ministrstvo za kulturo. Občina
Selnica ob Dravi ga delno ureja in skrbi za ureditev grajskega parka, vendar država zaenkrat v
grad še ne vlaga. Občina ima pripravljene ideje, kaj v gradu uredit in kakšne dejavnosti bi bile
primerne, vendar je vse odvisno od primernega investitorja, ki bo grad obnovil, saj država
zaenkrat nima predvidenih sredstev za obnovo. V gradu bi bilo smiselno urediti poročno
dvorano z cateringom, ki bi ga izvajala Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Šola bi v
gradu lahko izvajala tudi druge dejavnosti za svoje potrebe. V gradu bi lahko uredili
referenčni center za energijo evropskega značaja. Center bi obsegal prenočišča z restavracijo,
sejno in kongresno dvorano, izobraževalni center za zeleno energijo in multivizijsko dvorano
muzeja HE Fala (Jurše, 2008).
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Fotografija 36: Grad Viltuš

Avtor: M. Hojs, 2008
Fotografija 37: Park ob gradu Viltuš

Avtor: M. Hojs, 2008
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6.5 Infrastrukturna opremljenost občine
6.5.1 Elektroenergetsko omrežje
V občini se nahaja prva zgrajena hidroelektrarna na Dravi, hidroelektrarna Fala. Zgrajena je
bila leta 1918. Zaščitena je kot tehnična dediščina, možen je tudi ogled za najavljene skupine.
V izgradnji je črpalna hidroelektrarna Kozjak z zajezitvenim jezerom na Kozjaku. Zaradi
verige elektrarn na Dravi, po Dravski dolini poteka več daljnovodov. Vsi visokonapetostni
daljnovodi potekajo po trasi južno od naselij in glavne ceste Dravograd-Maribor, po
neposeljenem kmetijskem območju. Južno od naselja Črešnjevec je razcep daljnovodov. Od
daljnovoda Pekre-Fala se odcepi daljnovod Vuhred-Pekre in zavije čez Dravo do Rute ter
naprej proti Vuhredu (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).
Na območju Kozjaka v občini se pridobiva energija še v treh malih hidroelektrarnah: HE
Šturm, HE Gradišnik in HE Slemen.
Na območju občine so zgrajeni še naslednji energetski objekti:
• DV 2x110 kV Vuhred-Pekre,
• DV 2x110 kV Fala-Pekre,
• DV 2x110 kV odcep-Karbid(Ruše),
• DV 1x110 kV Ožbalt-Fala,
• DV 2x110 kV Ožbalt-Pekre,
• srednjenapetostno 20 kV omrežje,
• razdelilna postaja Zg. Selnica,
• transformatorske postaje (20/0,4 kV),
• nizkonapetostno omrežje in
• javna razsvetljava.
Problem v občini je javna razsvetljava, ki je večji del urejena v strnjenih naseljih na
Selniškem polju in ob glavni prometnici, drugod je ni.
Projekt ČHE Kozjak
Osnovni koncept izgradnje črpalne hidroelektrarne (v nadaljevanju ČHE) na Kozjaku je
izrabiti naravne danosti za proizvodnjo električne energije v času njene največje porabe,
imenovane tudi vršna energija, prav tako pa omogočiti boljšo izkoriščenost elektrarn, ki
proizvajajo pasovno energijo. ČHE bo pomembna tudi kot rezervna moč ob izpadu večjega
proizvodnega agregata v elektroenergetskem sistemu Slovenije, hkrati pa bo omogočala
nadzor nad močjo in frekvenco v omrežju. Cilj projekta je povečati varnost in kakovost
oskrbe z električno energijo (Dravske elektrarne Maribor, 2008).
ČHE Kozjak naj bi pokrivala dnevne konice in tako dosegala boljše komercialne pogoje na
trgu električne energije, po drugi strani pa bo racionalizirala obratovanje velikih energetskih
blokov v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Prispevala bo k regionalnemu razvoju in
zaposlovanju tako nizko kot tudi visokoizobražene delovne sile. Na vršnem območju Kozjaka
bo zgrajeno akumulacijsko jezero s kapaciteto 2,9 milijonov m3, ki bo s podzemnim tlačnim
cevovodom povezano s strojnico v dolini. V času, ko bo elektrike dovolj, bodo vodo črpali iz
Drave (zajetje pri Falskem jezeru) v akumulacijsko jezero, ob pomanjkanju pa bodo vodo
spustili navzdol in proizvajali elektriko (DPN za črpalno hidroelektrarno ..., 2008).
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Državni prostorski načrt za ČHE in daljnovod ČHE-RTP Maribor je v sprejemanju. Na
projekt so podane pripombe glede poteka visokonapetostnega 400 kV daljnovoda po Kozjaku
s strani prebivalcev Kozjaka ter povezovalne ceste skozi stanovanjsko naselje iz Selnice ob
Dravi do akumulacijskega jezera, saj bi zelo poslabšala bivalne razmere prebivalcem. V
študiji trajnostnega razvoja občine je bilo ugotovljeno, da pomeni investicija v ČHE
pomemben zagon trajnostnega razvoja. Trenutno je projekt v fazi usklajevanja ciljev s
civilnimi iniciativami.
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Slika 4 : Predlog projekta ČHE

Vir: DPN za črpalno hidroelektrarno na reki Dravi (ČHE)..., 2008
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6.5.2 Oskrba z vodo
Občina Selnica ob Dravi se 100 % oskrbuje iz lastnih vodnih virov. Načrpana voda je dobre
kvalitete. Glavno črpališče vode je vodnjak GV-1 na Selniški dobravi. Vodnjak je na meji
izkoriščenosti, zato je v njegovi bližini predvidena izgradnja novega vodnjaka GV-2. V
Zgornji Selnici je prečrpališče in vodohran, prav tako je vodohran v Črešnjevcu. Vodovodno
omrežje vodi iz glavnega črpališča do glavne ceste, kjer en vod vodi do Črešnjevca, Janževe
gore in Fale, drugi pa do Selnice ob Dravi in naprej ob glavni cesti do Sp. Selnice in Sp.
Slemena. Na območju Kozjaka so štiri črpališča oziroma zajetja.
Pretežni del Fale se oskrbuje iz Selniškega vodovodnega sistema, ostali del pa iz internega
vodovodnega omrežja, ki se gravitacijsko napaja preko vodohrana iz višje ležečih vodnih
virov. Selnica ob Dravi in Sp. Slemen se oskrbujeta iz selniškega vodovoda, prav tako
Črešnjevec in Janževa gora, ki imata za pokrivanje konic poseben vodohran. Sv. Duh na
Ostrem Vrhu se oskrbuje iz lastnega vodovodnega sistema iz nižje ležečega vodnega vira, ki
tlačno napaja vodohran in hkrati oskrbuje tudi nižje ležeča območja. Vodovodna oskrba
posameznih manjših gručastih zaselkov poteka individualno iz lastnih zajetij, ki so
evidentirana. Manjši izviri pitne vode na Kozjaku služijo za številne manjše individualne
oskrbe. Varnost le teh je odvisna od neoporečnosti pitne vode (Strokovna podlaga za
utemeljitev širjenja..., 2004). Vodovodno omrežje je marsikje v občini dotrajano in je
potrebno sanacije. Trenutno je v izgradnji vodovod od Selnice ob Dravi do Viltuša.
Karta 7: Vodovodno omrežje na območju Selniškega polja in varovalni pasovi podtalnice z legendo.
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Vir: Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004

6.5.3 Kanalizacijsko omrežje in komunala
Kanalizacijsko omrežje v občini je slabo. Občina nima v celoti rešenega sistema odvajanja in
čiščenja odpadnih vod. Na obstoječi sistem kanalizacije je priključenih cca. 850 prebivalcev.
Ostali objekti imajo zgrajene individualne pretočne greznice. Odtoki iz greznic so speljani v
bližnje odvodne jarke ter v podtalje. Odpadne vode iz greznic ne ustrezajo zakonskim
kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode v okolje. Na centralno čistilno
napravo kapacitete 2000 PE, ki obratuje cca. 25 let, so priključeni vsi uporabniki
kanalizacijskega omrežja. Kanalizacija je namenjena odvajanju komunalnih odpadnih vod,
vendar se nanjo priključujejo tudi drenažne in druge padavinske vode, ki ne sodijo v
kanalizacijo.
Na čistilno napravo je preko obstoječe kanalizacije (5,0 km) priključenih cca. 20%
prebivalcev obravnavanih naselij (Fala, Zg. Boč, Črešnjevec ob Dravi, Zg. in Sp. Selnica,
Selnica ob Dravi in Sp. Slemen), ki se nahajajo v obravnavanih aglomeracijah. Ostala naselja
v občini nimajo kanalizacije. V planu je izgradnja celotnega kanalizacijskega omrežja na
Selniškem polju ter izgradnja dveh čistilnih naprav (5200 PE in 300 PE) (Izvleček iz idejnega
projekta..., 2007). V ostalih naseljih, predvsem na Kozjaku, imajo objekti zgrajene pretočne
greznice. Razumljivo je, da je izgradnja kanalizacijske infrastrukture na območju razpršene
gradnje nesmiselna in neracionalna. Vendar je problem možno rešiti tudi z postavitvijo malih
rastlinskih čistilnih naprav, na primer za naselje Sv. Duh na Ostrem Vrhu (Strokovna podlaga
za utemeljitev širjenja..., 2004). Čistilna naprava je bistvenega pomena pri razvoju občine in
novih obremenitvah okolja. Odpadki se zbirajo ločeno, potrebno bi bilo urediti le lokacije za
namestitev kesonov za zbiranje večjih kosovnih odpadkov.
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Fotografija 38: Kesoni za ločeno zbiranje odpadkov v naselju Selnica ob Dravi.

Avtor: M. Hojs, 2008

6.5.4 Telekomunikacije
Omrežje KRS Selnica – Ruše se razprostira na območju občin Selnica ob Dravi, Ruše in delu
Maribora. Kabelsko omrežje je zgrajeno s kabli z bakrenimi vodniki različnih kapacitet, delno
v zemeljski in delno v zračni izvedbi. Starost kablov in zračnih linij je tudi več kot 30 let.
Drogovi na zračnih linijah so večinoma dotrajani in potrebni obnove. Z optičnim kablom je
sistem povezan na glavno sprejemno postajo na Mestnem vrhu. Od tam dobi KRS Selnica
signal po optičnem kablu po levem bregu Drave. Sekundarno omrežje je pretežno v nadzemni
izvedbi, prav tako hišni in blokovski priključki. V prihodnosti se načrtuje nadomestitev
koaksialnih kablov z optičnimi kabli, razvoj digitalne televizije in razvijanje telefonije v
kabelskem sistemu. Hribovska območja ne bodo imela kabelskega sistema, saj je to
neracionalno ali neizvedljivo. 1993 je bil skupaj z Rušami ustanovljen lokalni televizijski
program MOJ TV.
Preko občine poteka primarno telekomunikacijsko omrežje – krajevno in medkrajevno, v
prostozračni in kabelski izvedbi. Omrežje je vezano na dve lokalni telefonski centrali.
Primarno omrežje v naseljih ob državni cesti je pretežno zemeljsko, hišni priključki so
pretežno nadzemni. Telefonska centrala LC Selnica je vezana z Mariborom preko daljnovoda
z optičnim kablom. Od LC Selnica se je zgradil nov optični kabel v skupni trasi s kabelskim
vodom do Bresternice. Telekom ima v nadaljnjem planu le širitev na nove priključke,
telefonske centrale imajo še proste kapacitete (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja...,
2004).
6.5.5 Plinovodno omrežje in ogrevanje
Plinovodnega omrežja v občini ni. Z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
črpališče na Selniški Dobravi z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, občini
Ruše in Mestni občini Maribor (MUV št. 35/2007) je predvidena izgradnja plinovoda s
tlakom do 16 bar ob regionalni cesti RII-435 (Selnica – Ruše) in v južnem delu naselja
Selnica ob Dravi v skupni dolžini cca. 2.500 m. Plinovod bo potekal na zahodni strani
regionalne ceste ter prečkal reko Dravo proti Rušam z obešanjem na gorvodni strani mostu
(Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).
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Ogrevanje objektov v občini je individualno. Ogreva se predvsem na kurilno olje. Po
izgradnji plinovoda, se bodo lahko naselja v nižini ogrevala na zemeljski plin.
6.5.6 Prometna infrastruktura
Cestno omrežje občine tvorijo kategorizirane državne in občinske ceste ter nekategorizirane
ceste. Razčlenjen in višinsko različen relief pogojuje razvejano cestno omrežje. V dolinskem
svetu ceste potekajo v vse smeri, glavne v smeri Dravske doline, na južnem pobočju Kozjaka
pa ceste povezujejo naselja z dolino pravokotno na slemenitev. Ceste potekajo po grapah
potokov. Slemenasta cesta je ena regionalna cesta, ki povezuje Veliki Boč in Sv. Duh na
Ostrem Vrhu. Ceste med sosednjimi grapami niso povezane med seboj.
V občini so kategorizirane 4 ceste na državni ravni. Skozi poteka glavna cesta Maribor –
Dravograd (Gl-1), ki seka tudi občinsko središče. Z občino Ruše na jugu je povezana z
regionalno cesto Selnica – Ruše (RII-435), po Kozjaku sta speljani regionalna cesta Selnica –
Sv. Duh na Ostrem Vrhu (RIII-707) in regionalna cesta med Gradiščem na Kozjaku in
Avstrijo (RIII-706) (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004).
Glavne cestne povezave naselij in zaselkov na območju občine so asfaltirane. Javne poti so
ponekod še makadamske, vendar se to stanje hitro izboljšuje. Glavna cesta Maribor –
Dravograd je kvalitetno urejena, primanjkuje le pločnikov. Ker je ta cesta speljana skozi samo
središče Selnice ob Dravi, bi bila dobrodošla razbremenilna cesta ali obvoznica. Zaradi
velikega prometa in večjega števila tovornih vozil je cesta nevarna predvsem za pešce, pa tudi
za avtomobile, ki se priključujejo na to cesto. Pri cerkvi v Selnici ob Dravi, je cesta mestoma
zelo ozka, brez pločnika ter omejena na obeh straneh s stavbo (fotografija 39). V Selnici ob
Dravi je eno semaforizirano križišče. Regionalna cestna povezava z Rušami je v zelo dobrem
stanju. Ostale ceste po Selniškem polju (skozi Črešnjevec ob Dravi, cesta do Fale...) so zelo
ozke. Problem je v tem, da je na teh lokalnih cestah veliko kmetijskih strojev, ki so zelo
široki, mest za srečanja dveh nasproti vozečih vozil je zelo malo. Na Kozjaku so ceste v
slabšem stanju. Njihova dnevna frekvenca ni velika, zato jim občina ne posveča toliko
pozornosti, kot cestam na ravnini. Te ceste so mestoma obnovljene, marsikje pa razpokane,
luknjaste, zakrpane ter v zelo slabem stanju. Kljub temu da so dvosmerne, so enopasovne, za
dvosmerni promet preozke ter nimajo potrebnih izogibališč. Bankine so mestoma neurejene.
Cestne povezave razpršenih razloženih naselij na Kozjaku imajo nizek standard; so ozke in
makadamske.
Na cestah so zastopana v veliki meri osebna vozila. Zastopanost različnih vozil na cestah je
odvisna je od funkcije naselja ter kategorizaciji ceste. Na Kozjaku in na Selniškem polju v
okolici kmetijskih zemljišč in kmetij je zastopana tudi kmetijska mehanizacija. Na glavni
cesti Maribor – Dravograd se v večjem številu pojavljajo tudi avtobusi in tovorna vozila.
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Karta 8: Omrežje državnih in regionalnih cest v občini z legendo

Vir: Atlas okolja, sloj državne ceste in karta 1:250.000, 2008
Fotografija 39: Glavna cesta, ki poteka skozi najožji del naselja Selnica ob Dravi. Cesta je na tem mestu
zelo ozka in brez pločnika.

Avtor: M. Hojs, 2008

Kolesarsko omrežje, pločniki in mirujoči promet
Parkirne površine, ki se nahajajo v naseljih, so omejene na občinsko središče in določene
javne in storitvene objekte. Le manjši del parkirišč je prometnotehnično pravilno urejen. Tudi
parkirišče za občinsko stavbo v Selnici ob Dravi ni asfaltirano in urejeno po pravilih.
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Parkirnih mest primanjkuje pred osnovno šolo. Javnih parkirišč v drugih naseljih ni, razen
manjše površine ob trgovinah, gostilnah ali storitvenih dejavnostih. Pločniki so urejeni znotraj
naselja Selnica ob Dravi ob glavni cesti Maribor – Dravograd, kjer je največja zgostitev
prebivalstva. V ostalih naseljih pločnikov ni. Prebivalci izpostavljajo pomanjkanje varnih
pešpoti v naselju kot velik problem.
Fotografija 40: Edino semaforizirano križišče v občini in v naselju Selnica ob Dravi in edini predel s
kolesarsko stezo v bližini šole.

Avtor: M. Hojs, 2008

Javni potniški promet
Ocena (Strokovna podlaga za utemeljitev širjenja..., 2004, str. 36) dnevne migracije v Ruše in
Maribor je, da se več kot 90 % potovanj opravi z osebnimi vozili, ostalo pa z javnim
avtobusnim potniškim prometom in drugimi prevoznimi sredstvi (kolo, motorno kolo).
Občina nima povezave z železniškim omrežjem. Najbližja potniška železniška postaja je v
Rušah. Območje pokriva le omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa. To omrežje v
občini je dokaj dobro, vendar je časovna pokritost avtobusnih linij zelo slaba. Linija Maribor
– Selnica ob Dravi je med delavniki dobro pokrita. Avtobusni prevoznik Veolia Transport ima
27 voženj v eno smer, med vikendom 8. Dokaj dobra pokritost je na liniji Selnica ob Dravi –
Ruše, s 7 vožnjami med delavnikom. Slaba je povezava Selnica ob Dravi – Sv. Duh na
Ostrem Vrhu. Ima samo tri vožnje v eno smer med delovnikom (Veolia transport, 2008).
Koroški avtobusni prevoznik Koratur ima na liniji Maribor – Dravograd med delavniki 7
voženj, v soboto in nedeljo 5 (Koratur, 2008). Tako kot povsod po Sloveniji, je moč zaznati
upad potnikov ter ukinjanje avtobusnih voženj s strani prevoznika. To je posledica manjšega
povpraševanja po storitvah javnega potniškega prometa, neprilagajanja storitev spremembam
v načinu življenja, visokih cen javnega avtobusnega prometa ter večje motorizacije.
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7 OCENA STANJA IN RAZVOJNI PROBLEMI V OBČINI
Občina je trenutno v fazi razvoja, ko mora najprej zagotoviti ustrezno infrastrukturo kot
podlago za nadaljnji razvoj. Naslednji korak je oblikovanje smernic in ciljev prihodnjega
razvoja. Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), občinam nalaga izdelavo novega
prostorskega akta, občinskega prostorskega načrta, ki bo nadomestil sedaj veljavne
»prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje do leta 1986 do leta 2000«
in »prostorske sestavine občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986
do leta 1990«. V občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bil izdelan in sprejet do konec leta
2009, bodo na novo opredeljena planska območja in namembnost zemljišč. Na novo se bo
opredelilo, kako in na katera območja se bo občina prostorsko širila, seveda v skladu s
možnostmi, ki jih prostor dopušča. Zato ima občina še vse odprte možnosti pri oblikovanju
vizije prostorskega in gospodarskega razvoja. Prav tako lahko že sedaj v svoje razvojne
smernice vključi razne projekte na regionalni, državni in meddržavni ravni ter pripravi
podlago za črpanje denarnih sredstev iz evropskih skladov.
Vsaka občina se danes spopada z razvojnimi problemi, ki so specifični in so odraz
zgodovinskega dogajanja in razvoja, geografskega položaja, reliefa ter naravnih danosti. V
preteklosti je bila občina navezana na Maribor in Ruše, kar se kaže v skromnih oskrbnih
funkcijah. Slabo razvit in odročen je hriboviti del občine z ostarelim prebivalstvom, slabo
infrastrukturo in neugodno strukturo prebivalstva. Prebivalstvo je skoncentrirano v Dravski
dolini, poselitev se širi na najboljša kmetijska zemljišča, komunalna infrastruktura je
nezadostna, ob vznožju Kozjaka se širi razpršena gradnja individualnih stanovanjskih hiš in
počitniških objektov. V dolini je ugodnejša prebivalstvena struktura, saj je dolinsko območje
privlačnejše za poselitev in ima ugodno prometno povezanost z Mariborom. Vendar imajo
naselja zaradi tega vedno bolj spalno funkcijo in dolinsko območje občine postaja satelit ter
spalno naselje Maribora.
Po podrobnejši proučitvi ugotovimo, da je infrastruktura slaba v vseh pogledih. Razen glavne
ceste Maribor – Dravograd in ceste Spodnja Selnica – Ruše, je potrebno obnoviti in razširiti
praktično vse ceste. Glavna cesta skozi naselje Selnica ob Dravi je mestoma preozka in za
pešce ter kolesarje neprehodna. Probleme povzroča realizacija projekta izgradnje črpalne
hidroelektrarne na Kozjaku. Prebivalci v Selnici ob Dravi nasprotujejo predvideni trasi in
izgradnji nove povezovalne ceste do akumulacijskega jezera. Še večji problemi so pri
sprejemanju trase visokonapetostnega daljnovoda od akumulacijskega jezera čez Kozjak do
Maribora. Predvideni trasi daljnovoda nasprotujejo prebivalci Kozjaka občine Selnica ob
Dravi in občine Maribor.
Plinovoda in daljinskega ogrevanja v občini ni, je le načrtovan plinovod do Selnice ob Dravi.
Prav tako je slabo razvejano komunalno omrežje. Vodovod in kanalizacija sta urejena le v
Selnici ob Dravi, prav tako priključki na čistilno napravo. Ostala gospodinjstva na Selniškem
polju in Kozjaku imajo urejen individualni vodovod in individualne greznice, kar je lahko
predstavlja grožnjo za ohranjanje čistega okolja. Na Selniškem polju je značilna neavtohtona
razpršena gradnja in gradnja hiš vzdolž prometnice, kar spaja naselja med seboj.
Občina ima velik delež ostarelega prebivalstva, vendar se kaže trend pomlajevanja s splošnim
trendom povečevanja števila otrok in s priseljevanjem mladih družin iz sosednjih občin.
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Velika je dnevna migracija v Ruše in Maribor. Turizem v občini ni razvit. Neurejena sta grad
Viltuš in grajski park kot potencialni turistični točki, vendar država nima sredstev za obnovo,
zato bo v sedanjem stanju, dokler se ne najde primeren investitor. HE Fala kot tehnični
spomenik je v okolici in državi premalo poznan.
Zaradi reliefne raznolikosti občine ima vsako območje svoje specifične značilnosti, iz katerih
izhajajo tudi zanje značilni problemi. Izpostavila sem območje Kozjaka in Selniškega polja, ki
sta različni glede na relief in oddaljenost od Maribora in Ruš, ter Selnico ob Dravi, ki kot
občinsko središče potrebuje funkcije za oskrbo prebivalstva, delovna mesta in dobro
gospodarstvo, če hoče ustrezno delovati. Nadalje so prikazani problemi in značilnosti, ki
omejujejo razvoj teh območij v občini.
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8 KONCEPTI NADALJNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
V sinteznem poglavju so določeni koncepti prostorskega razvoja v občini. Nekateri koncepti
bolj naslanjajo na območje Kozjaka, drugi pa bolj na območje Selniškega polja in občinskega
središča, saj relief pogojuje možnosti razvoja območja. Vse naštete koncepte prostorskega
razvoja občine lahko med seboj prepletemo in tako dobimo veliko možnosti za izkoristek
praznega prostora.

8.1 Selnica ob Dravi kot obrtno-storitveno središče
V 19. stoletju in v prvi polovici 20. stoletja je na območju prevladovalo kmečko prebivalstvo.
Kmetijstvo je temeljilo na živinoreji, samooskrbnem poljedelstvu in na gozdarstvu. Predvsem
zaslužki iz prodaje lesa so bili visoki. Po izgradnji verige hidroelektrarn sta se prodaja lesa in
splavarstvo zmanjšala, zato so bili prebivalci primorani poiskati zaposlitve v drugih panogah.
Zaposlili so se predvsem v industriji v Mariboru in Rušah. Počasi se je v 80-tih razvila
proizvodnja tudi v Selnici ob Dravi. Prebivalci so postali bolj fleksibilni, mobilnost se je
povečala in začeli so uresničevati svoje ideje. Razmnožili so se obrtniki, gradbinci,
avtomehaniki, ponudniki različnih storitev... Na podlagi današnjega stanja proizvodnje, obrti
in storitev v nižinskem delu občine, lahko te dejavnosti še razvijamo, dodamo pa jim nove
dejavnosti, in sicer take, ki z svojo dejavnostjo ne onesnažujejo okolja in temeljijo na visoko
izobraženem kadru.
V času računalniške in internetne tehnologije bi bilo smiselno razvijati računalniško
tehnologijo in storitve, kar omogoča opravljanje storitev na domu preko interneta. To bi
zmanjšalo dnevno migracijo zaposlenih in dalo visok osebni dohodek. Za to dejavnost je
potrebno omogočiti hitro širokopasovno internetno povezavo, ki pa zaradi razpršene poselitve
ni povsod izvedljiva. Možnost je postavitev oddajnikov z brezžično internetno povezavo. S
tem bi pospešili razvoj celotnega hribovitega območja, omogočili razvoj različnih storitev,
ljudem bi omogočili povezavo z svetom, dostop do znanja, možnost izobraževanja
prebivalcev, dvignili bi raven izobrazbe in preprečili bi nadaljnje izseljevanje in praznjenje
območja ter omogočili razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo. Obenem bi bila
zagotovljena kakovost življenja za vse prebivalce občine. Prav tako bi bila s tem omogočena
pestrejša ponudba turističnih storitev.
V občini se nahaja prva hidroelektrarna na Dravi. Celotna veriga hidroelektrarn na Dravi ima
dolgo na znanju temelječo tradicijo in skrb za čisto okolje. V načrtu je izgradnja črpalne
hidroelektrarne na Kozjaku. Družba Dravskih elektrarn zaposluje visoko izobražen kader za
izvajanje novosti in projektov na področju energije. V industrijsko-obrtni coni v Selnici ob
Dravi bi bilo smiselno ustanoviti energetski inštitut in referenčni center za energijo. Tukaj bi
se zbirali znanstveniki in podjetniki iz cele Evrope. S tem bi povečali število prenočitev in
prenočitvenih zmogljivosti. Tak center bi lahko ustanovili tudi v gradu Viltuš. S takšno potezo
bi padla obnova gradu z ramen države in občine na investitorja, kar bi preprečilo njegovo
nadaljnje propadanje.
Grad Viltuš je objekt, v katerega bi lahko umestili marsikaj. Možnosti je veliko, zaradi ne
prevelike grajske zgradbe, lege ob glavni cesti, bližine Maribora in lepega in zanimivega
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botanično bogatega grajskega parka. Kaj se bo v gradu uredilo, je odvisno predvsem od
investitorja, lahko jih je tudi več. Zaradi njegove velikosti je možno urediti:
•
•
•
•
•

Hotel visoke kategorije v baročnem stilu. Ponudba kulturnih in doživljajskih
produktov v Mariborski regiji bi privabila zahtevne goste visokega standarda, ki imajo
radi starinski stil.
Poročna dvorana z restavracijo, cateringom in galerijo. V gradu bi lahko imela
oddelek Višja gostinska šola, ki bi dodaten zaslužek pridobivala s ponudbo hrane
gostom.
Referenčni center za energijo s kongresno dvorano in restavracijo. V gradu bi lahko
imeli del tehničnega muzeja HE Fala z multivizijo in dvorano za večje skupine
obiskovalcev.
Zabaviščno raziskovalni park za otroke, tematski park, izobraževanja in otroški
znanstven poskusi.
Plesno prireditvena gostinska ponudba.

Dogajanje v parku bi lahko v poletnem času dodatno popestrili z letnim kinom, z amaterskimi
gledališkimi predstavami na prostem, naj tu omenim, da imamo v Sloveniji veliko število
amaterskih lutkovnih in gledaliških skupin, zlasti skupine, ki delujejo v osnovnih in srednjih
šolah in razen v šoli nimajo možnosti predstavitve.
Naselje Selnica ob Dravi je središčno naselje z večino delovnih mest v občini. Glede na
predlagani usmeritev in razvoj naselja, ima naselje proste površine za novo poselitev, in sicer
kot notranja širitev, zapolnitev prostih površin znotraj naselja (karta 9). Ustvariti je potrebno
pogoje za nova delovna mesta, predvsem za višje kvalificirano delovno silo, kar bo pritegnilo
mlade izobražene občane, da ostanejo doma. Degradirano občinsko središče je potrebno
obnove. Obnoviti je potrebno stare zapuščene hiše v okolici Slovenskega trga za namen
stanovanj in mirnih dopolnilnih dejavnosti (storitve, specializirane trgovine).
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Karta 9: Proste površine v naselju Selnica ob Dravi, na katere je možna širitev površin za stanovanja in
gospodarske dejavnosti.

Legenda:
Površine za gospodarske dejavnosti
Površine za stanovanja
Zelena ločnica
Vir podlage: Geopedia, sloj ortofoto, 2008
Kartografija: M. Hojs

8.2 EKOobčina
Kmetijstvo je že v preteklosti bilo poglavitna dejavnost prebivalstva. V obdobju
deagrarizacije se je pomen kmetijstva zelo zmanjšal, ljudje so se zaposlovali v sekundarnih in
terciarnih dejavnostih v nižini. Danes je položaj kmetov težak, pridelki se prodajajo po nizkih
cenah, ostareli kmetje nimajo zagotovljenega nasledstva, izobrazba kmetov je nizka, obdelavo
zemljišča dodatno otežuje strm relief na Kozjaku, ki je neugoden za intenzivno kmetijstvo.
Zaradi strmega in razgibanega terena je pogosto omejena uporaba kmetijske mehanizacije, to
vpliva na nižjo produktivnost in dražjo predelavo krme. Intenzivno kmetijstvo je omejeno na
Selniško polje. Na Selniškem polju so kmetijske površine razpršene med naselji, s katerih
prihaja dodaten pritisk po pozidavi.
Kmetijsko pridelavo bi zaradi tega bilo smiselno usmeriti v kvaliteto in ne v kvantiteto.
Ekološko kmetovanje prinaša za manjšo količino višje dohodke, vzporedno s tem pa se
ohranja čisto okolje, skrb za zdravo prehrano in zdravje prebivalstva. Povpraševanje po
ekološko pridelanih živilih se je zaradi vedno večjega zavedanja potrošnikov o zdravstvenih
in okoljevarstvenih vprašanjih, močno povečalo. Povpraševanje presega tudi prodajo živil na
ekotržnici v Mariboru, zato bi bilo potrebno pridelovalce združiti v organizacijo, oblikovati
lastno prodajno znamko ter razširiti prodajo in promocijo ekološko pridelanih živil.
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Vzporedno z ekološkim kmetovanjem bi lahko razvili turizem na ekoloških kmetijah.
Ekološka turistična kmetija bi se lahko povezala z centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.
Učencem in obiskovalcem bi lahko ponudili celoten vpogled v delovanje ekološke kmetije in
pridelovanje pridelkov, na njej bi lahko potekalo izobraževanje v naravi. Lahko bi oblikovali
delovno – turistične ekološke kmetije, ki bi privabljale pretežno tuje turiste. Delovale bi na
principu kratkotrajnega sezonskega prostovoljnega dela na kmetiji v zameno za bivanje in
hrano, mogoče majhno simbolično plačilo. V parku ob gradu Viltuš bi lahko enkrat tedensko
prirejali ekološko tržnico s prodajo domačih pridelkov in proizvodov. Tržnica ne bi ponujala
samo ekološko pridelanih produktov, temveč tudi ostale proizvode domače obrti in pridelave,
kot je na primer oglje, ki ga žgejo v dolini Bistrice.
Temelj EKOobčine bi bil na izobraževanju mladih in odraslih v ekološki ozaveščenosti.
Osnovna šola Selnica ob Dravi deluje in izobražuje v duhu ekologije in varovanja okolja.
Smiselno bi bilo to znanje povezati z vsakdanjim življenjem in ustanoviti edino občino v
Sloveniji, ki bi resnično temeljila na ekologiji in trajnostnem razvoju. Za vzgled ne bi bila
samo ostalim občinam v Sloveniji, ampak bi ji sloves prineslo tudi v tujini. Beseda »eko«
lahko predstavlja tudi le besedno sprenevedanje ali zavajanje, zato je potrebno pri takšni
obliki dejavnosti dosledno upoštevati vse normative ekološkega kmetovanja in ekološkega
načina življenja, predvsem pa je pri tem pomemben pogost nadzor nad izvajanjem takšnih
dejavnosti.
V občinskem središču s koncentracijo dejavnosti in storitev bi javne stavbe delovale za
principu nizke porabe energije. Sedanje stavbe bi opremili s toplotnimi črpalkami in sončnimi
celicami za pridobivanje toplotne energije, nove stavbe (načrtovana izgradnja kulturnega
doma in športne dvorane) zgraditi kot pasivno gradnjo. Južna lega skoraj celotnega ozemlja
občine je idealna za izkoriščanje sončne energije za individualno ogrevanje vode in stanovanj.
Ker napeljave zemeljskega plina ni racionalno zgraditi na območju razpršene poselitve, je
pomembna pravilna izbira načina ogrevanja stanovanj na tem območju. Potrebno je
izkoriščati obnovljive vire energije. Ker je Kozjak bogat z gozdovi, je najprimernejše
ogrevanje z lesno biomaso. Selnico ob Dravi kot najbolj strnjeno in gosto poseljeno območje
bi lahko ogrevali z biomaso iz centralne kurilnice.
Po celotnem hribovitem območju občine in delno tudi v nižinskem delu ni urejeno komunalno
odvajanje odplak iz gospodinjstev. Racionalna, finančno ugodna in okolju prijazna rešitev je
izvedba rastlinskih čistilnih naprav. Rastlinske čistilne naprave bi uvedli na območju, kjer je
dokaj strnjena pozidava številčno vsaj 10 stanovanjskih hiš. Predvsem bi tako čistilno napravo
prvotno potrebovali na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, Velikem Boču (CŠOD Dom Škorpijon),
Gradišču na Kozjaku, Spodnjem Boču, Zg. Selnici in Fali. Rastlinske čistilne naprave se
izvedejo na kmetijah za čiščenje odpadnih voda. Zaradi zastajanja gošče v zadrževalniku
rastlinske čistilne naprave se zgradi kompostna greda, tako da odvoz gošče ni potreben.
Kompost se kasneje pogojno lahko uporabi za gnojenje kmetijskih površin. Za zaščito
površin, ki se nahajajo neposredno okoli hlevov ali gnojišč, se posadi vegetacijski pas, ki
zmanjšuje in delno preprečuje pronicanje gnojevke na zemljišče.
Naselja v nižini je potrebno opremiti s kanalizacijskim omrežjem priklopljenim na že
obstoječo čistilno napravo. Glavne komunalne vode je treba položiti v enotnih tirnicah. Da bi
se pri obnavljanju in posodabljanju komunalnega in vodovodnega omrežja izognili
nenehnemu izkopavanju, zasipavanju in ponovnemu asfaltiranju vodov, predlagam tlakovanje
območji, pod katerimi ležijo ti komunalni vodi. Ulice naselja bodo videti lepše in prijaznejše
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komunalnim delavcem pri njihovi oskrbi. Po teh trasah se lahko izpeljejo kolesarske poti ali
pločniki. Zaradi tlakovcev ki so drugačna podlaga kot asfalt, bi tudi vizualno ločili poti za
pešce, kolesarje in motorni promet.

8.3 Območje rekreacije okoliških prebivalcev in izletniškega
turizma
V današnjem pospešenem tempu življenja, ki nam nalaga vedno obsežnejše zadolžitve, je
izrednega pomena kvalitetno preživljanje prostega časa. Izleti v naravo, športne dejavnosti in
kulturno udejstvovanje so potrebe, ki jih mora zadostiti vsak povprečen prebivalec. Hribovito
območje Kozjaka ponuja številne možnosti rekreacije, hkrati je blizu Maribora in lahko
dostopno. Zaradi bližine Maribora, Ruš in Pohorja, je potrebno razvijati dejavnosti, ki jih
drugje primanjkuje oziroma niso dobro razvite. Kljub lepo ohranjeni naravi si občani ne želijo
množičnega obiska in težijo k sonaravni obliki turizma. Takšnim pogojem odgovarjata
rekreacijski in izletniški turizem, ki temeljita na enodnevnih obiskovalcih in za tako obliko
turizma ni potrebnih večjih posegov v prostor, ker se izkoristijo naravne danosti območja.
Možne oblike športnih dejavnosti glede na prostorske enote:
Prostorska
enota

Športna dejavnost

Že obstoječa športna
infrastruktura

Potrebna infrastruktura

Kozjak

- Pohodništvo

- Pohodniške poti na Sv. Duh
na Ostrem Vrhu

- Dodatne usmerjevalne,
informativne in turistične table

- Jahanje na kmetijah

- CŠOD Dom Škorpijon

- Gorsko kolesarjenje

- Po že obstoječih cestah

- Čolnarjenje na
akumulacijskem jezeru
Selniško polje

Selnica ob Dravi

- Tenis

- Tenis igrišča Spin

- Odbojka na mivki

- Igrišča na Črešnjevcu

- Usmerjevalne table
- Akumulacijsko jezero z
urejenim obrežjem za
rekreativne dejavnosti
- Dodatna teniška igrišča (Fala,
Črešnjevec)

- Letno kopališče s
površinami za
rekreacijo

- Potrebna izvedba celotne
infrastrukture na območju
današnje gramoznice

- Kolesarjenje

- Krožna kolesarska pot,
usmerjevalne table

- Jahanje na kmetijah,
jahalna šola
- Dvoranski športi

- Fitnes center in
aerobika

- Kmetije
- Šolska telovadnica

- Večnamenska športna
dvorana z zadostnim številom
parkirnih mest
- Primerni prostori na različnih
lokacijah
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Pohodništvo je takšna oblika rekreacije, ki potrebuje pestro in raznoliko pokrajino, prebivalci
pa več možnosti izbire območja. Povezano je z gostinsko dejavnostjo, ponudbo hrane in
pijače ob poti in na cilju ter z dodatno ponudbo, ki jo lahko ponudi kraj. V občini že obstaja
nekaj urejenih pohodniških poti, kot so Binkoštna pot, Aljaževa pot in Jabolčna pot. Med
domačini so te poti poznane, manj poznane so okoliškim prebivalcem in Mariborčanom. Te
poti je potrebno v večji meri promovirati v sami občini in izven nje, namestiti usmerjevalne in
turistične table že ob glavni cesti, izdelati prospekte ter območje oglaševati v lokalnih in
regijskih medijih. Za posamezne rekreacijske dejavnosti bi bil potreben finančni vložek v
športno infrastrukturo, vendar bi kot rezultat pridobili nekaj delovnih mest in finančni
dobiček. Rekreacijo bi veljalo popestriti s kulturnim dogajanjem, za kar lahko poskrbijo zelo
dejavna kulturna društva.
Sedanja gramoznica ob Dravi bo v kratkem izkoriščena, zato bo območje potrebno sanirati in
mu določiti namembnost. Ugodna lega na prisojnem bregu reke Drave, obdana z njivami in
gozdovi daje možnost za razvoj športno – rekreativnega območja »Drava«. Na obrežju je
možnost za postavitev gostinsko-športnega objekta z slačilnicami in sanitarijami, uredijo se
lahko igrišča za odbojko na mivki, mali nogomet, badbinton, mini golf, kegljanje, bazen,
otroško igrišče, prostor z mizami za piknik. Velikost območja dopušča tudi izgradnjo gocard
stezo ali stezo za poletni bob. Dejavnost, ki bi jo lahko umestili na vodo, je izposoja čolnov
na vesla. Tako območje, ki bi ga dodatno popestrili z vsakodnevnim aktivnim dogajanjem in
animacijo, predvsem v poletnih mesecih, bi bilo privlačno za obisk za prebivalce celotne širše
okolice, od Dravske doline vse do Dravskega polja. Maribor nima urejenega mestnega
kopališča, še delujoče kopališče na Mariborskem otoku propada in ni enotnega prostora, kjer
bi bilo možno združiti športne dejavnosti, območje za počitek ter letno kopališče. Zaradi
mešanih dejavnosti bi pridobili različne investitorje, ki bi za manjše območje skrbeli bolje,
kakor en sam večji investitor. Da dogajanje ne bi zamrlo v zimskem času, bi uredili dnevno –
nočno drsališče na prostem. Ne smemo pozabiti na dogajanja, ki bi jih lahko umestili na tako
območje, kot je recimo poletni kino, diskoteka, gledališke predstave na prostem, razne
prireditve. Urediti je potrebno obrežje Drave v celotni dolžini občine za potrebe ribičev ter
dostope do teh območij za ribarjenje.
Izletniški turizem je možno izvajati v povezavi z pohodništvom in turistično zanimivimi kraji.
Izletniški turizem v občini lahko obsega turizem na kmetijah, kulinarični turizem, verski
turizem (romanja), pohodništvo. Glavni izletniški točki v občini sta Žavcarjev vrh in Sv. Duh
na Ostrem vrhu. Na Žavcarjevem vrhu je poudarek na pohodniškem turizmu, saj je
priljubljena izletniška točka Mariborčanov, ki pa jo lahko dopolnimo z raznimi športnimi
dejavnostmi in kulinariko. Sv. Duh na Ostrem Vrhu je znan kot romarski kraj. Vsako leto
praznujejo binkoštno nedeljo, organiziran je pohod iz doline na Sv. Duh na Ostrem Vrhu po
binkoštni poti ter različne prireditve. Kraj je posebnega pomena predvsem za avstrijske
romarje. Za turistični razvoj se lahko izkoristi lepa baročna cerkev z romantično okolico, ki je
primerna za poroke. Izvajali bi lahko obred poroke na slovenski starinski način z gostinsko
ponudbo tipične slovenske kulinarike v okoliških turističnih kmetijah ali v kulturnem domu.
Kvalitetnejšo gostinsko ponudbo je potrebno ponuditi enodnevnim avstrijskim gostom in tudi
promovirati jo je potrebno ustrezneje.
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9 SKLEP
Občina Selnica ob Dravi je nastala leta 1999, ko se je odcepila od občine Ruše. Občina je
mlada in dokaj nerazvita, navezana na Ruše in Maribor. Območje občine je iz
fizičnogeografskega pogleda pestro in zanimivo. Leži v dveh različnih reliefnih enotah, v
Dravski dolini in na Kozjaku, ki dajeta različne pogoje za življenje in različne potenciale za
prihodnji razvoj. Na Kozjaku prevladujejo metamorfne kamnine, na Selniškem polju so debeli
fluvioglacialni nanosi proda, ki so ugodni za poljedelstvo in sadjarstvo. V preteklosti so se
prebivalci tega območja preživljali s kmetijstvom in prodajo lesa. V 19. stoletju je z
zgraditvijo cestne in železniške povezave med Mariborom in Celovško kotlino dobila
pomembno prometno vlogo, z izgradnjo elektrarn na Dravi od 1. svetovne vojne še
energetsko. To je pomenilo propad nekdaj tako značilnega splavarstva na Dravi. Z
elektrifikacijo se je začela razvijati industrija. Nastala so podjetja, ki delujejo še danes:
Ferromoto-Ferrotherm, Kristal, Zavar, Pulko ventili Ruše. V občini je veliko samostojnih
podjetnikov in obrtnikov. Na zahodu meji na občino Maribor, kamor dnevno migrira približno
polovica delovno aktivnega prebivalstva. Selničani v Mariboru koristijo tudi ostale storitve.
Poselitev na Kozjaku je redka in razpršena, edino strnjeno naselje je Sv. Duh na Ostrem Vrhu
na avstrijsko – slovenski meji. Območje je nerazvito, gozdnato, s slabo prometno, komunalno
in komunikacijsko infrastrukturo. Staranje prebivalstva in odseljevanje mladega prebivalstva
sta ključna problema območja in posledično vplivata na depopulacijo in propadanje samotnih
kmetij. Gre za podedovani poselitveni vzorec, ki je v veliki meri posledica prve kolonizacije
in prilagajanja poselitve naravnim razmeram. Poselitev je racionalno usmerjati v
zaokroževanje zaselkov v majhne gruče, kar bo omogočilo tudi komunalno sanacijo in
racionalnejšo izrabo obstoječe in predvidene javne infrastrukture. Pogoj za investiranje in
delovanje nekega okolja je dovolj učinkovita komunalna infrastruktura. Naselja na Selniškem
polju so strnjena in gosto poseljena. Ob glavni cesti Maribor – Dravograd se širi neracionalna
razpršena gradnja na račun zmanjševanja kmetijskih zemljišč, ki so ugodna za pridelovanje
njivskih kultur in sadnega drevja. Naselje Selnica ob Dravi ima znotraj naselja še veliko
prostih površin za pozidavo, kamor je prvotno potrebno usmeriti prostorsko širitev. V nižini je
prebivalstvena struktura ugodnejša, saj je dolinsko območje privlačnejše za poselitev in ima
ugodno prometno povezanost z Mariborom. Vendar imajo naselja zaradi tega vedno bolj
spalno funkcijo in nižinsko območje občine postaja satelit in spalno naselje Maribora.
Občino pestijo številni problemi, povezani s slabo infrastrukturo, slabo razvitim hribovitim
delom občine in pomanjkanjem denarnih sredstev. Prebivalstvo je skoncentrirano v Dravski
dolini, poselitev se širi na najboljša kmetijska zemljišča, komunalna infrastruktura je
nezadostna in pretežno individualna, ob vznožju Kozjaka se širi razpršena gradnja
individualnih stanovanjskih hiš in počitniških objektov. V občini razen Dravskih elektrarn
Maribor ni podjetja, ki bi vlagal v razvoj občine. Grad Viltuš je ena taka razvojna točka, ki
čaka na ustreznega investitorja za obnovo gradu in zagon dejavnosti. Močno povezano
prebivalstvo in organizirana lokalna skupnost je lahko ob zadostni podpori gonilna sila
razvoja občine, s svojo uspešnostjo in prepoznavnostjo pa magnet za večja podjetja in
investitorje.
Prostorsko gledano občino razdelimo na tri prostorske enote (Kozjak, Selniško polje in
Selnica ob Dravi), na podlagi katerih so izoblikovani koncepti nadaljnjega prostorskega
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razvoja občine. Razvoj občine lahko usmerimo v razvoj obrti in storitev, ekološki razvoj in v
razvoj turističnih in rekreativnih dejavnosti. Koncepti podajajo rešitve za razvoj na vseh
prostorskih enotah. Ne moremo posebej izpostaviti najboljšega koncepta, saj se med seboj
prepletajo in dopolnjujejo. Vsekakor je za uresničitev kateregakoli koncepta prioritetno
potrebna obnova komunalne in prometne infrastrukture.
Nadaljnji prostorski razvoj občine temelji na kvalitetnem notranjem razvoju naselij.
Prostorsko je prednostno potrebno zapolniti proste površine znotraj naselij, pri tem širitve
naselij navzven in spreminjanje kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča zaenkrat nista
potrebna. S kvalitetnim notranjim razvojem lahko občina doseže visoko stopnjo gospodarske
in prostorske razvitosti. Ker je znotraj naselij še veliko prostih nepozidanih površin, se lahko s
pametnim urbanističnim načrtom doseže visoko kvaliteto bivalnega okolja.
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10 SUMMARY
Municipality of Selnica ob Dravi was established in 1999, as it seceded from the municipality
of Ruše. Municipality is young, fairly undeveloped and strongly dependant of Ruše and
Maribor. From physical geography’s view, the region of the municipality is varied and
interesting. It lies in two different relief features, Drava valley and hill Kozjak. They provide
different living conditions as well as different development possibilities. In Kozjak,
metamorphic rocks is prevalent. In Selniška dolina, there is thick fluvioglatial alluvial plain.
The alluvial plain provide appropriate grounds for agriculture and fruit growing. In the past,
inhabitants of the area were making a living form farming and wood sale. In 19th century, the
road and train connection between Maribor and Celovška basin were constructed. That way,
the area gained an important traffic role. Moreover, the building of hydroelectric power
stations on river Drava since World War I make the area as an important energetic supplier.
This lead up to decline of characteristic rafting work. With electrification, industry started to
develop. Companies, still existing nowadays, such as Ferromoto-Ferrotherm, Kristal, Zavar,
Pulko ventili Ruše were founded. In the municipality, there are many entrepreneurs and
tradesmen. In the west, the municipality borders to municipality of Maribor, to where
approximately half of the active population migrates daily. People of Selnica use other
services in Maribor as well.
Settlements in Kozjak are scarce and dispersed. Only one agglomerated settlement is Sv. Duh
na Ostrem Vrhu on the boarder with Austria. The area is undeveloped, woody, with poor
traffic, communal and communicational infrastructure. Aging of the population and departure
of young inhabitants are the biggest problems of the area. Consecutively, the area is troubled
by depopulation and decline of secluded farms. The latter is an inherited colonizing pattern,
primarily the result of the first colonization and adaptation of the settlement to natural
circumstances. It would be rational to direct the settlement into rounded clods. Such a
solution would enable the communal improvement and more rational use of existent and
future infrastructure. The prerequisite for investments and functioning of a certain area is a
solid communal infrastructure. Settlements in Selniško polje are agglomerated and heavily
populated. Along the Maribor – Dravograd road, there is taking place irrational and dispersed
building. The phenomenon goes at the expense of reducing farming plots, appropriate for
harvesting field crops and fruit trees. The settlement of Selnica ob Dravi provides enough
space for building, to where the spatial spreading should be directed. Lowland has more
favorable population structure, for it has an advantageous traffic connection with Maribor.
However, the lowland of the municipality is becoming a satellite and suburban area of
Maribor.
Municipality faces numerous problems connected with poor infrastructure, poorly developed
hilly part of the municipality and lack of funds. The population is concentrated in Dravska
dolina. Colonization is spreading to best farm plots. Furthermore, communal infrastructure is
insufficient and mostly individual. At the foothills of Kozjak, dispersed building of individual
dwelling houses and vocational facilities is spreading. There are no companies that could
invest in the development of the municipality, with the exception of Dravske elektrarne
Maribor. Castle Viltuš is one of the potential developmental points. However, it is waiting for
a suitable investor to renovate the castle and for impetus of economic activity. Closely
connected population and organized local community could be a municipality’s driving force.
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As such, it could be a magnet for larger companies and investors with its efficiency.
Spatially, the municipality can be divided into three spatial units (Kozjak, Selniško polje and
Selnica ob Dravi). Those units should be a foundation of further spatial development of the
municipality. Development of the municipality can be directed into development of craft and
services, ecological farming and development of touristic and recreational activities. Concepts
provide solutions for development of all spatial units. We cannot expose the best concept, for
they complement each other. Most definitely, for the realization of any concept, communal
and traffic infrastructure should be renewed.
Further spatial planning of the municipality is based on the quality of the internal
development of the settlements. Spatially, priority must be given to assure land within the
settlements. On the contrary, outside spreading of the settlements and changing of farm land
to building land is not necessary so far. With quality internal development, municipality can
achieve a high degree of business and spatial development. There are a lot of unconstructed
plots. Therefore, a good urban plan can attain a high quality living environment.
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