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Seznam kratic 

V tekstu so uporabljene kratice, ki jih dnevno uporabljamo v komunikaciji z različnimi javnimi 

ustanovami, vendar zaradi specifičnosti področja niso splošno znane, zato podajamo njihovo razlago: 

ARSKTRP – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

CRM – Customer Relationship Management 

DRR – Dogovor za razvoj regije 

EEN – Enterprise Europe Network 

EIM – Ekonomski institut Maribor 

EK – Evropska komisija 

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

ESRR – Evropski sklad za razvoj podeželja 

EURADA – Evropsko združenje regionalnih razvojnih agencij 

GIZ – Gospodarsko interesno združenje 

GZS – Gospodarska zbornica Slovenije 

IKT – informacijsko komunikacijska tehnologija 

IRP – Inštitut za raziskovanje podjetništva 

JR – javni razpis 

LAS – lokalna akcijska skupina 

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

MOM – Mestna občina Maribor 

MSP – mala in srednja podjetja 

OE – organizacijska enota 

OOZ – Območna obrtno podjetniška zbornica 

OP – operativni program 

OP EKP 2014–2020 – Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 

PVSP – Podjetno v svet podjetništva  

RGS – Regijska garancijska shema 

RRA – Regionalna razvojna agencija 

RRP – Regionalni razvojni program 

RSR – Razvojni svet regije 

SR – Svet regije 

SRRS – Slovenski regionalno razvojni sklad 

SVRK – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

ŠGZ – Štajerska gospodarska zbornica  

ŠTP – Štajerski tehnološki park 
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1 UVOD 

Podravska razvojna regija je v preteklem obdobju izkazovala številne razvojne probleme in se je po 

statističnih kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala po stopnji svoje razvitosti šele 

na deseto od dvanajstih regij v Sloveniji. Pri čemer je v zadnjih 7 letih na lestvici izgubila 2 mesti. 

V obdobju 2021–2027 bomo imeli na voljo več evropskih sredstev, kot v preteklih letih. Za uspešno 

uresničevanju regionalne razvojne politike v naslednjem programskem obdobju, bo pomembno 

upoštevanje razvojnih prioritet strategije razvoja Slovenije 2030 z upoštevanjem sektorskega 

razvojnega načrtovanja posameznih resorjev (izvajalcev ukrepov na državni ravni) in posebnosti regije.  

V fazi implementacij posameznih ukrepov na nivoju regije bo nujen pristop, ki bo omogočal celovito, 

sočasno in skladno izvajanje ukrepov s ciljem integracije in celovitega reševanja ključnih regionalnih 

razvojnih problemov.  

Ključnih razvojnih premikov na nivoju regije prav gotovo ne bo mogoče narediti s parcialnimi interesi 

in razpisi po različnih resorjih, ki iz različnih vidikov ciljajo na iste potencialne regijske nosilce, pri tem 

pa postavljajo izključujoče pogoje, ki ne sledijo ciljem skupne regionalne politike. Pri reševanju ključnih 

razvojnih problemov bo potreben programski pristop, kjer bodo posamezni nosilci celovito 

obravnavani, tako z vidika prostorskih pogojev, tehnološke opreme, potrebnih znanj in človeških 

resursov. 

1.1 Namen in cilji 

RRP 2021-2027 Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki 

opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem 

področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in 

strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 

Osnovni namen in cilj priprave RRP 2021-2027 je identifikacija razvojnih potencialov Podravske regije, 

ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih razvojnih 

prioritetah.  

Glavni cilji priprave so predvsem: 

• Identificirati in oblikovati najbolj perspektivne projektne vsebine, ki bodo doprinesli razvoju 

regije (s posebnim poudarkom na poenotenju v delu, ki se nanaša na opredelitev ključnih 

vidikov – razvojnih prioritet, programov, ukrepov in projektov regionalnega razvoja, še posebej 

zaradi uskladitve “različnih interesov” območnih razvojnih partnerstev; 

• Integrirati interese ključnih gospodarskih in znanstveno raziskovalnih subjektov v regionalni 

razvoj; 

• Identifikacija trendov ter priprava odgovorov na pričakovane spremembe v okviru posledic 

pandemije COVID 19; 

• Povezati razvojno in prostorsko načrtovanje v regiji, 

• Spodbuditi medsektorsko sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov 
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1.2 Proces in metodologija 

V nastajanju RRP so postopke na ravni regije spremljali in verificirali Razvojni svet Podravske regije, 

Odbori Razvojnega sveta Podravske regije in Svet regije. Pri delu je sodelovala tudi Regionalna razvojna 

mreža. 

V nastajanju RRP smo sodelovali z drugimi regijami, MGRT predvsem z direktoratoma za regionalni 

razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje ter Službo Vlade RS za evropsko kohezijsko politiko. 

Sklep o začetku priprave in Program priprave RRP 2021-2027 za Podravje je bil sprejet na 5. redni seji 

Razvojnega sveta regije Podravje, 08.10.2018. S tem sklepom se je v regiji pričel proces priprave 

temeljnega strateškega in programskega dokumenta na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni 

cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Proces koordinira MRA – RRA 

Podravje v sodelovanju z ZRS Bistro Ptuj, RA Slovenske gorice ter JARA Ormož. 

Slika 1: regija Podravje 

 

Regija Podravje zajema 41 občin: Občina  Hoče – Slivnica, Občina Kungota, Občina Lovrenc na Pohorju, 

Občina Makole, Mestna občina Maribor, Občina Miklavž na Dravskem Polju, Občina Oplotnica, Občina 

Poljčane, Občina Rače – Fram,  Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Slovenska Bistrica, Občina 

Starše. Ostale občine so organizirane v območna razvojna partnerstva:  

območje ORP Spodnje Podravje: Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina 

Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, 

Občina Podlehnik, Mestna občina Ptuj, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah, Občina Trnovska vas, Občina 

Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale,  
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območje ORP Prlekija: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi, Občina Sveti Tomaž  

ter območje ORP Slovenskih goric: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina 

Lenart, Občina Pesnica, Občina Sveta Ana, Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sv. Jurij v 

Slovenskih goricah in Občina Šentilj.  

1.3 Izhodišča 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011, Uradni list RS, št. 

57/2012 ter Uradni list RS, št. 46/2016).  

Regionalni razvojni program za Podravje je v skladu s 13. členom Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (ZSRR-2), sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje 

analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti območja, 

razvojne cilje in prioritete v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije. Programski 

del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja na območju s časovnim in finančnim ovrednotenjem 

ter sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja območnega razvojnega programa.  

RRP mora izkazovati način razvoja primerjalnih prednosti regije v odnosu do sosednjih regij in v 

mednarodnem razvojnem povezovanju. 

RRP regije, v kateri je oblikovano območno razvojno partnerstvo v skladu s 17. členom zakona, mora 

vključevati tudi območni razvojni program. 

Regionalni razvojni program je usklajen s strategijo razvoja Slovenije in razvojnimi politikami, ter je 

skladen z državno strategijo prostorskega razvoja. 
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2 PREDSTAVITEV REGIJE 

2.1 Regija v prostoru 

Podravska razvojna regija je tako po velikosti, svoji legi v vzhodnem delu države in številu prebivalcev 

ter občin druga najpomembnejša regija v državi. Podravje sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: 

Zgornja Dravska dolina, Dravsko-ptujsko polje, Slovenske gorice, Pohorje, Kozjak in Haloze. 

Regija meji na 3 sosednje razvojne regije Koroško, Savinjsko in Pomurko regijo ter meji na dve sosednji 

državi Avstrijo na severu in Hrvaško na jugu. Razvoj urbanizacije v regiji poteka zlasti v 5. koridorju (ob 

priključkih na avtocesto, ob železniških postajah), ter mednarodno pomembni razvojni osi urbanizacije 

med Dunajem in Zagrebom. 

Slika 2: Podravje v širšem prostoru 

 

Za Podravje je prav tako značilna velika upravna razdrobljenost (7 upravnih enot in 41 občin). Ob dveh 

mestnih občinah, Maribor in Ptuj, so večja urbana središča še Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož in Ruše. 

Maribor (druga največja mestna občina v državi) je po stopnji regionalne razvitosti nadpovprečno 

razvit. Je najpomembnejše regijsko pomembno gospodarsko, izobraževalno, zdravstveno in kulturno 

središče. Mesto Ptuja je drugo pomembnejše zaposlitveno središče in generator razvoja s primarno-

terciarno usmerjenostjo in s poudarjeno koncentracijo urbanizacije.  

Podravje obvladuje močno urbanizirano območje med Maribora in Ptuja z razvitimi centralnimi 

dejavnostmi. Na tem večinoma ravninskem delu prebiva več kot dve tretjine prebivalstva regije. Ostali 

deli Podravja so v glavnem podvrženi stagnaciji ali pa upadanju prebivalstva. Še posebej je to značilno 
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za območja ob meji s Hrvaško (Haloze) in Avstrijo. Za gričevnat del Podravja so značilna razložena 

naselja ter večja krajevna središča. V Halozah se zaradi slabe podolžne prehodnosti niso razvila večja 

krajevna središča. 

2.2 Problemska območja   

Problemska območja so opredeljena v ZSRR-2 in jih delimo na obmejna problemska območja ter 

problemska območja z visoko brezposelnostjo, območja italijanske in madžarske narodnosti in 

območja romske skupnosti. 

Na podlagi ZSRR-2 so v Sloveniji obmejna problemska območja prednostna območja vseh razvojnih 

politik, ki se izvajajo v Sloveniji. V obmejnih problemskih območjih se izvaja razvojna politika države po 

načelu »od zgoraj navzdol« z namenom krepitve obmejnih območij Slovenije.  

Slika 3: Zemljevid obmejnih problemskih območij v Sloveniji  

 

Na območju regije Podravje, v katerega na podlagi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij 

(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20), spadajo naslednje občine iz območja regije 

Podravje: Cirkulane, Dornava, Kungota, Lovrenc na Pohorju,, Majšperk, Makole, Ormož, Pesnica, 

Podlehnik, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč in 

Žetale. 

2.3 Regija v številkah 

Podravska regija z 2.170 km2 obsega dobro desetino (10,7 %) slovenskega ozemlja in je po velikosti na 

petem mestu med slovenskimi regijami. V razvojni regiji Podravje je januarja 2020 živelo 325.994 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0954
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0993
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1928
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prebivalcev (15,5 % vsega slovenskega prebivalstva). Po gostoti naseljenosti s 149,7 prebivalci na km2 

je na tretjem mestu v Sloveniji. Regija ima največje število občin (41) med vsemi regijami v Sloveniji.  

Tabela 1: Podravje v številkah  

 Leto 2008 Leto 2019* 

Površina (km2) 2.170 2.170 

Število prebivalcev 320.873 324.875 

Gostota prebivalstva na km2  147,9 (2004) 149,5 

Število živorojenih 3.057 2.846 

Število umrlih 3.161 3.603 

Naravni prirast -104 -606 

Število učencev 24.187 26.609 

Število dijakov 13.291 10.618 

Število študentov 15.783) 9.898 

Število diplomantov 2.382 2.271 

Število delovno aktivnih prebivalcev 134.087 129.984 

Število zaposlenih oseb 114.923 110.996 

Število samozaposlenih oseb 14.965 13.265 

Število registriranih brezposelnih oseb 13.412 13.557 

Število zaposlenih po dejavnostih C - K 76.158 65.772 

Bruto investicije v osnovna sredstva (1000 EUR) 899.678 552.402 

BDP na prebivalca  15.724 18.887 

Število kmetijskih gospodarstev 12.746 (2007) 10.990 (2016) 

Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) 82.065 (2007) 79.490 (2016) 

Število ležišč 6.848 8.859 (2017) 

Število prihodov turistov  200.727 385.143 

Število prenočitev turistov  510.660 827.591 

Število prometnih nesreč  5.026 3.712 

Število stanovanj 135.820 137.647 

Količina zbranih komunalnih odpadkov (t)  131.300 113.976 

*Vir: SURS, AJPES, Slovenske regije v številkah, maj 2020 

2.4 Primerjava z drugimi regijami 

Indeks razvojne ogroženosti (IRO) je kazalnik, ki ga skladno z določili Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja uporabljamo za spremljanje regionalnega razvoja. Kaže razvojno ogroženost 

oziroma razvitost razvojnih (statističnih) regij in sodi med sestavljene kazalnike. Razlike med regijami 

glede IRO so se v preteklem kohezijskem obdobju povečale, predvsem med najbolj (Pomurje) in 

najmanj (Osrednjeslovenska) razvojno ogroženo regijo. Podravje sodi po indeksu razvojne ogroženosti 

med razvojnimi regijami na tretje mesto. 

Podravska regija po posamičnih kazalnikih IRO večinoma zaostaja za slovenskim povprečjem. Tako je 

tudi po vrednosti IRO med tremi najslabšimi regijami. Razen na področju čiščenja voda, varovanih 

območij in poseljenosti dosega regija boljše rezultate, kot so v slovenskem povprečju. Z razvojnega 

vidika so neugodne predvsem nizke investicije v osnovna sredstva, raziskave in razvoj, nizka je delovna 

aktivnost prebivalstva, visoka brezposelnost ter pospešeno staranje prebivalstva. Na teh področjih 
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dosega regija rezultate, ki so med najslabšimi v Sloveniji. Delež bruto investicij v osnovna sredstva v 

primerjavi z regionalnim BDP je že vrsto let najnižji med regijami. Primerjalno z ostalimi regijami in 

slovenskim povprečjem pa je nizek tudi delež sredstev za raziskave in razvoj v BDP. Po gospodarski 

aktivnosti je regija podpovprečna, saj njen BDP na prebivalca dosega le okoli 80 % slovenskega BDP. Že 

vrsto let pa je med najvišjimi tudi brezposelnost, še posebej mladih.  

Tabela 2: Indeks razvojne ogroženosti  

Regije 
IRO RANG 

2014 2019 2014 2019 

Osrednjeslovenska 58,4 49,6 12 12 

Gorenjska 94,6 85,3 10 11 

Jugovzhodna Slovenija  78,9 93,0 11 10 

Slovenija 100,0 100,0 / / 

Obalno-Kraška 97,2 103,2 9 9 

Savinjska 105,5 109,3 8 8 

Goriška 108,0 117,1 7 7 

Posavska 116,4 121,8 6 6 

Koroška 126,8 127,7 4 5 

Zasavska 131,5 132,3 3 4 

Podravska 126,8 133,4 5 3 

Pomorsko-notranjska 142,8 138,3 2 2 

Pomurska 159,2 172,5 1 1 

    *Vir: Pečar, J. Indeks razvojne ogroženosti. UMAR : Kratke analize, 2020 

Kazalnik IRO se je poslabšal v primerjavi z letom 2014. Na lestvici vseh regij je podravska tudi poslabšala 

svojo uvrstitev za dve mesti. Vrsta kazalnikov, ki sestavljajo IRO, se je sicer izboljšala, vendar je bilo to 

izboljšanje manjše kot v drugih regijah. Do poslabšanja pa je prišlo predvsem na dveh področjih: 1) 

delež starega prebivalstva se je povečal in s tem tudi indeks staranja, in 2) za 15 % se je povečal tudi 

delež varovanih območij v regiji, ki sedaj obsegajo 45 % površine regije. Na to povečanje so vplivale 

spremembe območij Natura 2000, spremembe nekaterih aktov o zavarovanju ter tudi spremembe 

državne meje. Nizke vrednosti pa regija še vedno ohranja na področju bruto investicij v osnovna 

sredstva.  
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3 IZZIVI PODRAVJA 

3.1 Gospodarstvo 

V času svetovne pandemije COVID-19 je napovedovanje prihodnjih gospodarski trendov na podlagi 

preteklega sedemletnega obdobja namenjeno prikazu razvojnega potenciala Podravske razvojne 

regije. Kateri izmed možnih scenarij razvoja se bo izkazal za točnega in kako bodo učinkovali ukrepi 

vseh treh svežnjev COVID-19, ki jih je pripravila vlada , bomo lahko ugotavljali šele po meritvah njihovih 

učinkov. Posledice epidemije COVID-19 bodo razvidne v celotnem gospodarstvu, in sicer tako v izpadu 

dodane vrednosti in BDP v obdobju "karantene", v krčenju zasebne potrošnje in zaposlenosti, 

monetarna politika ECB pa bo imela srednjeročni vpliv na povišano inflacijo. Učinek politike odloga 

odplačevanja posojil bo vplival na likvidnostni položaj bank. Neznanke ostajajo učinki zunanjih 

dejavnikov kot so spremembe tujega povpraševanja in svetovnih cen surovin, spremembe v 

dobaviteljskih verigah, spremembe finančnih pogojev in učinkov morebitnih ukrepov fiskalne in 

denarne politike. 

OECD je v prognozi v mesecu aprilu, koliko delovnih mest bo izgubljenih zaradi posledic Covid19 

zapisala, da se predvideva izguba med 15 % in tudi preko 35 % vseh delovnih mest. OECD je prognozo 

delal na nivoju NUTS2 regij, vanjo pa je vključil 314 regij iz 30 OECD držav in 4-ih držav, ki niso članice 

OECD.  

Graf 1: Trgovska izpostavljenost regij zaradi ukrepov pandemije 

 
 

OECD je predvidel, da bodo za države G7 najbolj prizadeti naslednji sektorji: 

• proizvodnja transportne opreme,  

• gradbeništvo, trgovina na debelo in drobno 

• zračni promet,  

• nastanitve in prehrambene storitve,  

• nepremičnine za storitve, razen pripisana najemnina  

• visokozahtevne storitve,  
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• umetnost,  

• zabava in rekreacija  

• in druge storitvene dejavnosti. 

 

OECD predvideva večji padec individualnega povpraševanja po: 

• po oblačilih in obutvi,  

• pohištvu in gospodinjski opremi,  

• nakupi osebnih vozil,  

• prevoznih storitvah,  

• storitvah na področju rekreacije in kulture, 

• počitniških aranžmanih,  

• hotelih in restavracijah,  

• storitve na področju osebne nege. 

 

Predvideva se, da bodo se bodo izdatki za obleke in obutev, pohištvo in gospodinjsko opremo, nakup 

novih vozil, počitniških aranžmajev in storitve osebne nege popolnoma ustavili. Izdatki za rekreacijo, 

kulturo, hotele in restavracije pa bodo nižji za 75 %. 

Ob makroekonomskih kazalcih je potrebno opozoriti še na razvojne trende kot so industrija 4.0 ali celo 

5.0 in takojšnja sprememba poslovnih procesov, ki smo jih deloma doživeli v času »karantene«. 

Dolgoročnejšo prednost bodo imele tiste organizacije in posamezniki, ki so se pozitivno odzvali na 

spremembe. 

3.1.1 Gospodarstvo v Podravju 

Od leta 2010 se je regionalni bruto družbeni proizvod (v nadaljevanju BDP) povečeval in dosegel 5749 

milijonov evrov v letu 2018. Hkrati se je povečeval tudi regionalni BDP na prebivalca, in sicer iz 14.632 

EUR na 17.838 EUR, kar pa Podravje uvršča šele na deveto mesto med vsemi slovenskimi razvojnimi 

regijami (indeks ravni: 80.8%). Primerjalno: BDP p.c. avstrijske štajerske presega podravskega za več 

kot enkrat, saj je v letu 2019 znašal 40.000,00 EUR in se je od leta 2000 povečal kar za 74,7%. Prav ta 

razlika in geografska bližina predstavlja Podravju velik izziv iz vidika bega možganov. Brez pametnih in 

visoko kvalificiranih ljudi preskoka v razvoju, kot ga predvideva pametna specializacija ni mogoč.  

K razvojnemu zaostanku Podravske razvojne regije (tako primerjalno med slovenskimi kot sosednjimi 

regijami) je potrebno dodati še veliko verjetnost močnejšega padca gospodarske aktivnosti zaradi 

COVID-19. Banka Slovenije ocenjuje, da se bo BDP v letu 2020 skrčil med 6,2 % in 16,1 %, medtem ko 

je padec gospodarske aktivnosti v letu 2020 znašal 7,5 %. 

Bruto dodana vrednost primarnega sektorja v celotni strukturi v Podravju v letu 2018 je bila 2,5 % 

(zaposlenost 7,75 %), sekundarnega 32,9 % in terciarnega 64,6 %, kar pomeni, da je ob nizki dodani 

vrednosti v kmetijstvu in gozdarstvu, nizka tudi dodana vrednost v predelovalni panogi, ki so v času 

pred COVID-19 zaposlovale 120.910 oseb v 10.148 podjetjih. In ravno predelovalne dejavnosti (C) ter 

dejavnosti trgovine in popravila vozil, prometa, skladiščenja in gostinstva (GHI) naj bi bile zaradi šokov, 

povzročenih z nujnimi ukrepi za zajezitev korona virusa med najbolj prizadetimi. Tako naj bi BDV v 

dejavnostih GHI padel med 13,9 % in 35,2%, odvisno od trajanja »karantene« in hitrosti okrevanja, ki 

seveda ni odvisna samo od ukrepov lastne države temveč tudi od verig vrednosti v katere so slovenska 
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podjetja vpeta. Izpad v dejavnostih GHI naj bi znašal med 1,3 in 3 mrd EUR. Nekoliko manjši šoki so 

predvideni za predelovalne dejavnosti (C, med 1 in 2 mrd EUR), poslovanje z nepremičninami (L) in 

druge storitvene dejavnosti (RST).  

Graf 2: Delež BDP Podravja v strukturi nacionalnega BDP  

 

Velikost šokov za predelovalne dejavnosti so posledica predvsem motenj v svetovnih dobaviteljskih 

verigah, ki so posledica karantene in globalnih prekinitev proizvodnje. K temu je potrebno dodati še 

upad zasebne potrošnje zaradi krepitve previdnostnega obnašanja gospodinjstev v glavnih trgovinskih 

partnericah, kar negativno vpliva na gibanje svetovne trgovinske menjave. Šoki so tako na strani 

ponudbe kot povpraševanja. COVID-19 povzroča tudi zaplete z razpoložljivo delovno silo iz sosednjih 

pokrajin, kar je še dodatno omejilo proizvodne zmogljivosti ter škodilo tako proizvodni kot izvozni 

aktivnosti predelovalnih dejavnosti. Seveda v začetku maja 2020 še ni moč napovedati, kako se bo 

COVID-19 oziroma njegova zajezitev kazala v jesenskem času.  

3.1.2  Demografija podjetij 

Število podjetij se je od leta 2010 povečevalo, skupaj v 2018 je bilo v Podravju 22.326 podjetij, od tega 

10,57 % novonastalih, 5,89 % pa jih je prenehalo poslovati. Preživetvena doba gospodarskih družb v 

Podravju, ki so obstala na trgu vsaj pet let je 46,39 %. 

V letu 2018 so v Podravju prevladovale mikro (7.108) in majhne (1.204) gospodarske družbe. Srednje 

velikih je bilo 134 in velikih 34 družb. Velike družbe so zaposlovale 26,3% vseh delavcev, ustvarile 37% 

vseh prihodkov in polovico celotnega izvoza v regiji. Srednje družbe so z 22,2 % vseh zaposlenih 

ustvarile 23,2 % vseh prihodkov; majhne družbe so zaposlovale 31,2 % vseh delavcev in ustvarile 27,1 

% vseh prihodkov družb v regiji, mikro družbe, ki jih je v regiji 7.108 oz. 85,6 %, so v letu 2018 

zaposlovale dobro petino vseh delavcev in ustvarile 12,7 % vseh prihodkov v regiji. Okvirno 50,7% vseh 

poslovnih subjektov v Podravju predstavljajo samostojni podjetniki in fizične osebe, ki izvajajo 

gospodarsko dejavnost. V času epidemije COVID-19 je pričakovati, da bodo nekatera mikro in mala 

podjetja nehala poslovati, še posebej pa bodo prizadeti samozaposleni. V kolikor se bo ponovil scenarij 

iz prejšnje gospodarske krize, bodo nastajala z enako mero novi, na trenutne razmerje bolje prilagojeni 

poslovni subjekti. 
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V letu 2019 je na območju regije Podravje poslovalo 8.397 gospodarskih družb, ki so ustvarile 2.594.296 

tisoč EUR dodane vrednosti. V primerjavi z letom 2014 še je število gospodarskih družb povečalo za 8,8 

%, medtem ko se je ustvarjena dodana vrednost zvišala za 32,6 %. 

Na območju Spodnjega Podravja je v letu 2019 poslovalo 1.267 gospodarskih družb, kar je predstavljalo 

15,1% vseh družb v Podravju, ki so ustvarile 22,7% celotne ustvarjene dodane vrednosti gospodarskih 

družb v Podravju.  

Na območju ORP Prlekija je v letu 2019 poslovalo 189 gospodarskih družb, kar je predstavljalo 2,25 % 

vseh družb v Podravju, ki so ustvarile 2,08 % celotne ustvarjene dodane vrednosti gospodarskih družb 

v Podravju.  

Na območju ORP Slovenskih goric je v letu 2019 poslovalo 625 gospodarskih družb, kar je predstavljalo 

7,4 % vseh družb v Podravju, ki so ustvarile 5,6 % celotne ustvarjene dodane vrednosti gospodarskih 

družb v Podravju. 

Tabela 3: Število gospodarski družb in ustvarjena dodana vrednost v letu 2014 in 2019 

Območje 

Družbe 

(število) 
Dodana vrednost (v tisoč EUR) 

leto 2014 leto 2019 leto 2014 leto 2019 

PODRAVJE 7.718 8.397 1.956.803 2.594.296 

ORP Spodnje Podravje 1.331 1.267 337.460 589.772 

ORP Prlekija 170 189 51.379 54.071 

ORP Slovenske gorice 427 625 107.320 145.223 

Vir: Ajpes, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v statistični regiji Podravje v letu 

2014 in 2019, julij 2020 

Gospodarske družbe v Podravju so v letu 2019 skupaj zaposlovale 71.201 zaposlenih, ustvarile 

9.789.874 tisoč EUR prihodkov ter 2.583.269 tisoč EUR neto dodane vrednosti.  

Družbe na območju Spodnjega Podravja so v enakem obdobju zaposlovale 14.026 zaposlenih, ter 

ustvarile 18,4 % prihodkov vseh gospodarskih družb v Podravju.  

Družbe na območju ORP Prlekija so v enakem obdobju zaposlovale 1.882 zaposlenih, ter ustvarile 

1,58% prihodkov vseh gospodarskih družb v Podravju.  

Gospodarske družbe ORP Slovenskih goric so v letu 2019 skupaj zaposlovale 4.368 oseb, ustvarile 

530.786 EUR prihodkov in 145.035 EUR neto dodane vrednosti. 

V letu 2019 je na območju regije Podravje poslovalo 7.889 samostojnih podjetnikov posameznikov, ki 

so ustvarili 253.578 tisoč EUR dodane vrednosti. V primerjavi z letom 2014 še je število samostojnih 

podjetnikov posameznikov zmanjšalo za 7,6 %, medtem ko se je ustvarjena dodana vrednost zvišala za 

7,2 %. 

Na območju Spodnjega Podravja je v letu 2019 poslovalo 1.681 samostojnih podjetnikov 

posameznikov, kar je predstavljalo 21,3 % vseh samostojnih podjetnikov v Podravju, ki so ustvarili 

23,5% celotne ustvarjene dodane vrednosti samostojnih podjetnikov v Podravju.  



OSNUTEK 

 

20 Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027 

Na območju ORP Prlekija je v letu 2019 poslovalo 310 samostojnih podjetnikov posameznikov, kar je 

predstavljalo 3,93 % vseh samostojnih podjetnikov v Podravju, ki so ustvarili 4,52 % celotne ustvarjene 

dodane vrednosti samostojnih podjetnikov v Podravju.  

Na območju ORP Slovenske gorice je v letu 2019 poslovalo 987 samostojnih podjetnikov posameznikov, 

kar na nivoju regije Podravje predstavlja 12,5 % in so ustvarili 17,3 % celotne  ustvarjene dodane 

vrednosti samostojnih podjetnikov v Podravju. 

Tabela 4: Število samostojnih podjetnikov in ustvarjena dodana vrednost v letu 2014 in 2019 

Območje 

Samostojni podjetniki 

(število) 
Dodana vrednost (v tisoč EUR) 

leto 2014 leto 2019 leto 2014 leto 2019 

PODRAVJE 8.535 7.889 236.640 253.578 

ORP Spodnje Podravje 1.740 1.681 55.367 59.530 

ORP Prlekija 356 310 11.469 11.472 

ORP Slovenske gorice 1.034 987 40.523 (l. 2018) 43.907 

Vir: Ajpes, Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v statistični regiji Podravje v letu 

2014 in 2019, julij 2020 

Samostojni podjetniki v Podravju so v letu 2018 skupaj zaposlovali 7.951 zaposlenih, ustvarili 852.715 

tisoč EUR prihodkov ter 251.300 tisoč EUR neto dodane vrednosti.  

Samostojni podjetniki na območju Spodnjega Podravja so v istem obdobju zaposlovali 1.930 

zaposlenih, ter v enakem obdobju ustvarili 23,12 % prihodkov vseh samostojnih podjetnikov v 

Podravju. Samostojni podjetniki na območju ORP Prlekija so v istem obdobju zaposlovali 417 zaposlenih, 

ter v enakem obdobju ustvarili 4,07 % prihodkov vseh samostojnih podjetnikov v Podravju.  

Na območju ORP Slovenske gorice po podatkih na 31. marec 2020 posluje 2.895 poslovnih subjektov, 

največ (51 %) je samostojnih podjetnikov. Skupno število poslovnih subjektov v 2020 je na območju 

ORP Slovenske gorice kar za 12 % višje kot leta 2014. Ta rast je minimalno pod ravnjo za celotne 

Slovenije, kjer znaša 13 % in na ravni Podravja. Vse občine območja ORP so v obdobju 2020 povečala 

število poslovnih subjektov v primerjavi z letom 2014. 

Tabela 5: Poslovni subjekti skupaj po letih 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Slovenija 194.905 200.569 203.542 207.828 212.421 217.266 220.490 

PODRAVJE 26.286 26.893 26.944 27.496 28.126 28.707 29.182 

ORP SP. Podravje 5.044 5.158 5.167 5.273 5.352 5.506 5.597 

ORP Prlekija 960 990 991 1.001 1.027 1.055 1.083 

ORP Slovenske 

gorice 
2.596 2.643 2.633 2.701 2.758 2.808 2.895 

Vir: AJPES Podatki iz poslovnega registra Slovenije po letih 
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Najuspešnejša podjetja iz skupine C v Podravju v letu 2019 so bila: ADK d.o.o. (Hoče), Silkem d.o.o. 

(Kidričevo), IMPOL PCPC d.o.o., TBP d.o. (Lenart v Slovenskih goricah), IMPOL FT d.o.o. (Slovenska 

Bistrica), Walstead Leykam tiskarna d.o.o. (Hoče), Henkel Maribor d.o.o., Impol d.o.o. (Slovenska 

Bistrica), Talum d.d. Kidričevo, Perutnina Ptuj d.o.o., Weiler Abrasives d.o.o. Maribor in Geberit 

proizvodnja d.o.o. Ruše. 

V letu 2018 je bilo v Podravju 171 hitrorastočih podjetij, ki so imele povprečno letno rast v triletnem 

obdobju več kot 10 % in so zaposlovale vsaj deset zaposlenih. Podobno kot je upadlo število 

hitrorastočih podjetij v času finančne krize, pričakujemo njihov upad tudi v letu 2020–2024 zaradi 

posledic COVID-19. 

3.1.3 Izvoz in vključenost v globalne verige vrednosti 

Izvoz podravskih podjetij kaže na usmerjenost na tradicionalne evropske trge (Nemčijo, Avstrijo, Italijo, 

Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Madžarsko, Srbijo, Nizozemsko, Češko republiko). Največja je 

trgovinska odvisnost od Nemčije, od koder je Podravje v letu 2018 uvozilo 553.464.000 EUR blaga in 

storitev in izvozilo 916.883.000 EUR. V letih gospodarske krize je zmanjšanje uvoza iz Nemčije 

povzročilo negativno trgovinsko bilanco. Od nemške industrijske politike je torej v veliki meri odvisno 

podravsko gospodarstvo, vpeto predvsem v njeno avtomobilsko in elektro industrijo (industrija 4.0, 

"Made in Germany" je slogan Nemške industrijske politike do 2030, zato je ključno vprašanje ali so 

podravska podjetja pripravljena na spremembe, ki jih prinaša industrija 4.0 in seveda ali bo Nemčija še 

iskala dobavitelje v naši regiji ali pa jih bo nadomestila z bližnjimi ali stroškovno bolj ugodnimi).  

Negativno trgovinsko bilanco ima Podravje s Srbijo, Kitajsko, Bosno in Hercegovino, Brazilijo, 

Romunijo, Nizozemsko, Belgijo, Francijo, Bolgarijo Indijo, Portugalsko, Švedsko, Latvijo, Finsko, 

Slovaško, Madžarsko, Tajvanom, Tajsko, Ciprom, Estonijo in Litvo.  

Graf 3: Države s katerimi ima Podravje največji delež (%) Izvoza (2018)  

 

Glede na povedano je akcijski načrt države na področju internacionalizacije »Mednarodni izzivi 2019 

in 2020 ter osnutek vladnega Programa za promocijo investicij in internacionalizacijo slovenskega 

gospodarstva 2020–2024 moč razumeti predvsem kot smernice za "Slovenija : Zelena. Ustvarjalna. 

Pametna." Kako diverzificirati izvoz, povečati število izvoznikov (MSP) in se pozicionirati v globalne 
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vrednostne verige, predvsem višje in ne na rep, kjer ni dodane vrednosti je seveda ključno vprašanje 

ne samo za izvoznike temveč predvsem za oblikovalce nacionalnih politik. Zanesljivih usmeritev s strani 

države za izvoznike ni, čeprav se pojavljajo želje po diverzifikaciji izvoza (tako blaga in storitev) kot tudi 

trgov. Najbrž slednjega ne bo moč doseči samo s ciljno usmerjenostjo in večjo učinkovitostjo 

podpornega ekosistema, čeprav bi pametna specializacija lahko prispevala k plasiranju slovenskih 

proizvodov in storitev v niše, visoko-tehnološke proizvode in storitve (pametne tovarne, e-mobilnost, 

robotizacija ipd.) v skladu s strategijo pametne specializacije. 

Graf 4: Vrednostna veriga blaga 

 

Slovensko gospodarstvo je majhno in odprto in je v veliki meri vključeno v globalne verige vrednosti 

(GVV), tako zaradi nezadostnosti lastnih naravnih virov kot tudi zaradi majhnosti domačega trga in 

omejitev, ki izhajajo iz tega pri izkoriščanju ekonomije obsega. Leta 2019 je bil slovenski delež izvoza in 

uvoza v BDP (84,4 % oziroma 75,3 %) precej večji od primerljivih povprečnih deležev evrskega območja 

(48 % oziroma 44,1 %) ali Nemčije (46,9 % oziroma 40,9 %).  Slovenija je bila leta 2015 bolj vključena v 

GVV kot Nemčija (52,4 % oziroma 42,9 %).  

Razlika v izpostavljenosti obravnavanih držav zaradi vključenosti v GVV postane izrazitejša, če 

primerjamo tujo dodano vrednost v proizvodnji izvoznih izdelkov domače države (vzvodne povezave) 

in dodano vrednost domače države v proizvodnji izvoznih izdelkov tuje države (nizvodne povezave) kot 

delež v bruto dodani vrednosti. Leta 2015 je skupna izpostavljenost Slovenije (vzvodne in nizvodne 

povezave skupaj) znašala 33,2 % bruto dodane vrednosti, medtem ko je bil v Nemčiji ta delež le 17-

odstoten. Močan negativen vpliv na slovenska podjetja in posledično tudi na celotno gospodarsko 

aktivnost je pričakovati zaradi slovenske izpostavljenosti do štirih največjih gospodarstev evrskega 

območja (tj. Nemčije, Francije, Španije in Italije) ter v strukturi izvoza (relativno majhen delež visoko 

tehnoloških produktov napram srednje tehnoloških in manj tehnoloških produktov, majhen delež 

TIER1 produktov – visok delež TIER 2 in TIER3 produktov). 
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3.1.4 Tuje neposredne investicije 

Stanje tujih neposrednih investicij (TNI) v Sloveniji je konec leta 2018 znašalo 15,2 mrd EUR, kar je 8,6 

% več kot konec leta 2017. V letu 2018 je bilo za 535 mio EUR pritoka lastniškega kapitala, k čemur so 

največ prispevale tuje naložbe v predelovalnih dejavnostih ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in 

popravil motornih vozil. V letu 2018 so podjetja s tujimi lastniki dosegla doslej najvišje dobičke (1,3 

mrd EUR) in posledično tudi izplačila dobičkov (739 mio EUR). Pomemben podatek je tudi, da je 

zadržani (reinvestirani) del dobičkov je v letu 2018 znašal 540 mio EUR. Najpomembnejše države 

investitorice so bile Avstrija, Luksemburg , Švica, Nemčija in Italija. Po strukturi dejavnosti pa je bilo 

največ naložb v predelovalnih dejavnostih, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v dejavnosti 

trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.  

Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami so konec leta 2018 predstavljala 1,6 % celotne populacije 

slovenskih podjetij (brez finančnih posrednikov). Donosnost kapitala je znašala v podjetjih s tujimi TNI 

leta 2018 9,1 %, pri vseh podjetjih pa 8,6 %. Najpomembnejše so bile predelovalne dejavnosti, ki so 

leta 2018 zajemale 25,6 % vseh podjetij s tujimi neposrednimi naložbami in zaposlovale polovico vseh 

zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom. 

Podjetja s tujimi neposrednimi investicijami so izplačevala tudi 9,3 % višjo plačo na zaposlenega v 

primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji in v povprečju dosegala za 8,8 % višjo dodano 

vrednost na zaposlenega. 

Celotni izvoz blaga in storitev podjetij s tujimi neposrednimi naložbami se je leta 2018 glede na 2017 

povečal za 6,5 % in dosegel raven 15,2 mrd EUR. Med podjetji v večinski tuji lasti so bila najbolj izvozno 

usmerjena velika podjetja iz predelovalnih dejavnosti, največjo produktivnost pa so med velikimi 

podjetji v tuji lasti v povprečju dosegala podjetja iz dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in 

paro. Pri razvrstitvi po statističnih regijah je bila v proučevanem obdobju največja koncentracija 

vrednosti tujih TNI v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo konec leta 2018 58,0 % vseh investicij. Po 

velikosti TNI ji sledi Podravska z 9,2%. 

Davčna politika ZDA, trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, premik paradigme od globalizaciji napram 

regionalizaciji ter krčenje gospodarskih aktivnosti v letu 2018 in 2019 so prispevali k temu, da se je 

obseg TNI na globalni ravni v zadnjih letih zelo skrčil. Dodatno negotovost za investitorje predstavljajo 

posledice covida-19 zato OECD ocenjuje, da se bo obseg TNI v letu 2020 skrčil za okvirno 25%. 

3.1.5 Raziskave, razvoj in inoviranje 

Skromno investicijsko trošenje ter investicije v osnovna sredstva podjetij zavira hitrejšo rast 

produktivnosti, ki ostaja precej pod povprečjem EU, s tem pa tudi bruto domači proizvod na prebivalca 

kot merilo gospodarske razvitosti. Glede na predkrizno raven izstopajo nizke gradbene investicije, z 

vidika prihodnjih izzivov pa je ključna predvsem okrepitev vlaganj na področjih z večjim dolgoročnim 

vplivom na produktivnost in konkurenčnost, kot so raziskave, razvoj, inovacije in digitalizacija, kjer so 

bila v preteklih letih gibanja pretežno neugodna. Krepitev teh dejavnikov je še zlasti pomembna, ker 

bo zaradi krčenja obsega razpoložljive delovne sile kot posledice demografskih sprememb prihodnji 

razvoj vse bolj odvisen od povečanja produktivnosti. 

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v Podravju so v letu 2018 znašali zgolj 0,79 % 

BDP, od tega je bil delež virov gospodarskih družb 50,9 %. Nizke so tudi davčne olajšave podravskih 
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podjetij, ki so v letu 2018 znašale 9,14 mio EUR, od tega v občini Maribor 4.44 mio EUR. Največ so v 

raziskave in razvoj vlagala podravska podjetja iz predelovalnih panog (5,7 mio EUR) in podjetja iz 

skupine IKT (2,19 mio EUR). Težišča vlaganja v raziskave in razvoj v Podravju so: računalniško 

programiranje, kovinsko-predelovalne in elektro industrija ter naravoslovno-tehnično raziskovanje. 

Predelovalne dejavnosti zaposlujejo v Podravju 21,64 %, Informacijske in komunikacijske dejavnosti pa 

zgolj 2,1%, Strokovne, znanstvene, tehnične in druge poslovne dejavnosti pa 12,87 %. 

V Podravski regiji je bilo v RRD zaposlenih skupaj 2050 oseb, od tega 650 žensk (ekvivalent polnega 

delovnega časa: 969). Med zaposlenimi je bilo 1522 raziskovalcev, od tega 506 žensk. V Podravju je bilo 

v RRD zaposleno 8,67 % vseh zaposlenih v RRD v Sloveniji, od tega 9,56 % raziskovalcev (ekvivalent 

polnega delovnega časa). 58 % vseh raziskovalcev je v osrednjeslovenski regiji. 

Po regionalnem indeksu inoviranja se Vzhodna kohezija uvršča med zmerne inovatorke. Po številu 

patentnih prijav, ki še vedno velja kot eno izmed meril inovativnosti, je bilo v letu 2018 v celotnem 

Podravju zgolj 8 patentov, 16 znamk in 1 model (SLO: 2950 patentov, 1309 znamk in 37 modelov). V 

nacionalni raziskavi ni bilo bistvenih razlik med inovativnostjo (kot lastnostjo) in inoviranjem med 

Vzhodno in Zahodno Slovenijo. 

Razvoj gospodarstva ne bo odvisen samo od raziskav, razvoja in inoviranja temveč in predvsem od 

njihove podlage: digitalizacije. DIH Slovenije je v času prvega vala COVID-19 objavil delne rezultate 

ankete, ki kažejo, da ima zgolj 28 % podjetij zapisano strategijo digitalizacije (od tega so 54 % procesi 

in digitalne rešitve, 38 % izkušnja s stranko), pri fazi digitalizacije 40 % podjetij izvaja digitalizacijo 

procesov, 28 % to načrtuje v letošnjem letu, 22 % v letu 2023 in 9 % ne načrtuje. Največji razlog za ne 

razvijanje digitalizacije je pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkanje kadrov in preveliki stroški 

digitalizacije. Pri tehnologijah, ki so v podjetjih v uporabi, pa največji odstotek, kar 78 % predstavljajo 

družbena omrežja, nato celovite programske rešitve (59 %), računalništvo v oblaku (59 %), mobilne 

aplikacije (46 %), digitalno delovno mesto (37 %), poslovna analitika, digitalizacija procesov, interne 

stvari (15 %), umetna inteligenca, roboti, digitalni dvojčki (manj kot 4 %).  

3.1.6 Gospodarska podporna infrastruktura 

Med gospodarsko poslovno infrastrukturo v Podravju prištevamo inkubatorje, coworking prostore, 

žive laboratorije, fab-labs, laboratorije odprtega inoviranja Orbitala, Geek House, Sociolab (ekosistem 

za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ) in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije 

(socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih 

delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih 

produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, 

prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu 

razvoju v Podravski regiji.  

Inkubatorji v regiji so trije: Štajerski tehnološki park s sedežem v Pesnici pri Mariboru, Tovarna 

podjemov v okviru Inštituta za raziskovanje podjetništva (IRP), ki ima funkcijo univerzitetnega 

inkubatorja in Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.. V okviru RRA Podravje - Maribor deluje 

pisarna za privabljanje investitorjev – InvestPodravje-Slovenija, ki evidentira investicijske projekte v 

regiji, le-te predstavlja potencialnim investitorjem, potencialnim investitorjem v regiji olajša nudi vrsto 

različnih pomoči. Aktivna pa je tudi na področju iskanje vlagateljev in prenosa lastništva družinskih 

podjetij, ki nimajo »naslednikov«.  



OSNUTEK 

 

25 Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027 

V Podravju je evidentiranih 63 poslovnih/proizvodnih/industrijskih con.  Zgolj dve med njimi sta v 

upravljanju: Poslovna Cona Tezno in Industrijska cona Talum. Ostale cone v Podravju nimajo 

upravljavca. To pomeni, da dejansko ni pregleda in podatkov kaj se v teh poslovnih conah dogaja. 

Državnega pomena je samo Poslovna Cona Tezno. Regionalni pomen imajo tri cone: Gospodarska cona 

Slovenska Bistrica, IC Talum, POC Bistrica (Slovenska Bistrica). Medobčinski pomen imata dve coni: 

Industrijska cona I8 in I11 ter NPIC - Lenart v Slovenskih goricah. Vse ostale cone so lokalnega, 

občinskega pomena, njihovo upravljanje je prepuščeno lokalnim skupnostim in njihovim oddelkov za 

gospodarstvo. 

Poslovne cone, ki so večje od 15 ha so: Dogoše Ob Kanalu, Gospodarska cona Ptuj (levi breg Drave), 

Gospodarska cona Slovenska Bistrica, IC Talum Kidričevo, Industrijska cona I7 in I11 Hoče-Slivnica, 

Industrijska cona Ptuj (desni breg Drave), Limbuš Marles Maribor, Melje Maribor, NPIC Lenart v 

Slovenskih goricah, Obrtna cona Novi Jork Markovci, Obrtna cona Ormož, Obrtna cona Ptuj 

(Špindlerjeva), POC Bistrica, Poslovna cona Ruše TDR (RU26), Poslovna cona Tabor 14P Maribor, 

Tovarna sladkorja Ormož (v likvidaciji). 

Slika 4: Poslovne in proizvodne cone v Podravju 

 

Iz obstoječih podatkov (www.poslovnecone.uirs.si) je moč razbrati, da imajo možnost širitve nad 10 

ha: Glinokop Ormož, Gospodarska Cona Ptuj (levi breg), Gospodarska cona Slovenska Bistrica, IC Talum 

Kidričevo in Obrtna cona Ormož. Možnost širitve (od 5 do 10 ha) imajo še naslednje cone: Industrijska 

cona Ptuj (desni breg Drave), Poslovna cona Lipje (Središče ob Dravi), Poslovna cona Zavrč in Poslovno 

obrtna cona Zlatoličje. V občinah Hajdina, Ptuj in Videm obstaja potencial za izgradnjo poslovne cone 

v velikosti 100 ha, ki leži neposredno ob avtocesti.   
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Za optimalno izrabo prostora in optimiranje sinergičnih učinkov poslovnih con je nujno vzpostaviti 

upravljanje poslovnih con. Za razvoj in širitev poslovnih con in njihovo načrtovanje ob vzpostavitvi 

ustreznega regijskega upravljanja je potrebno vzpostaviti tudi ustrezno regionalno načrtovanje, 

zagotoviti pomoč občinam pri komosaciji in komunalnemu opremljanju le-teh. 

3.2 Prostor in okolje 

Maribor se na podlagi usmeritev Ministrstva za okolje in prostor razvija kot središče vzhodnega dela 

države s poudarjenim čezmejnim pomenom, kot pomembno univerzitetno in zaposlitveno središče ter 

jedrno prometno vozlišče TEN-T omrežja s potencialom za razvoj intermodalnih terminalov za potniški 

in tovorni promet. Na mednarodni ravni se vzpostavi in krepi povezava mednarodnega železniškega in 

letalskega prometa s cestnim javnim potniškim prometom v širšem mestnem območju ter v 

gravitacijskem območju Maribora v prostoru med dvema pomembnima mednarodnima središčema 

sosednjih držav Zagrebom (Hrvaška) in Gradcem (Avstrija) ter v prometnem koridorju z navezavo na 

Madžarsko. Krepi se gospodarsko, raziskovalno, izobraževalno vlogo Maribora tako znotraj 

nacionalnega prostora kot v čezmejnem funkcionalnem območju z Gradcem (Avstrija) kot večjim 

industrijskim središčem v Srednji Evropi ter univerzitetnim središčem. Razvija zdravstvene storitve 

najvišje ravni (univerzitetni klinični center) ter spodbuja povezovanje znanosti in raziskovanja z 

razvojem gospodarskih dejavnosti.  

Slika 5: Karta ravni mestnih naselij 

 

Ptuj se razvija kot središče II. ravni znotraj podravskega širšega mestnega območja s poudarjeno vlogo 

v oskrbi podeželskega gravitacijskega območja Haloz in južnega dela Slovenskih goric. 
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Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Ruše in Ormož in Lenart v Slovenskih goricah se razvijajo kot 

središča IV. ravni. V teh središčih se zagotavlja najmanj zdravniška oskrba na primarni ravni in 

teritorialna organizacija državne uprave. 

Mesta, ki spadajo med mestna naselja in naselja mestnih območji so Maribor, Ptuj, Lenart v Slovenskih 

goricah, Slovenska Bistrica, Ruše, Hoče, Ormož, Rače in Miklavž na Dravskem polju.  

Na poselitvenih območjih, predvsem pa na širših mestnih območjih, je treba usklajeno načrtovati 

dejavnosti, zlasti javna stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva, gospodarske cone in centralne 

dejavnosti, ter obenem večati in razvijati dostopnost do teh dejavnosti z javnim potniškim prometom. 

Na ravni regije je treba upoštevajoč potrebe določiti stanovanjska območja, zlasti območja javne 

stanovanjske gradnje za ranljivejše skupine prebivalstva. Določiti je treba območja funkcionalne 

prenove stanovanj (zlasti zmanjševanje emisij CO2 iz stanovanj, prenova dotrajanih stanovanj, prenova 

nekvalitetnih stanovanjskih sosesk z zagotovitvijo zadostnih javnih, predvsem zelenih površin, ipd.);  

V regiji je potrebno voditi aktivno zemljiško oz. naselitveno politiko, ki naj omogoči večjo ponudbo 

cenejših stanovanj in lokacij v večjih urbanih središčih (Mariboru, Ptuju, Slovenski Bistrici, Lenartu in 

Ormož), kar deloma velja tudi za razvoj mest in celovito prenovo degradiranih območij. Območja 

centralnih dejavnosti (oskrbnih, storitvenih, poslovnih, servisnih in drugih centralnih dejavnosti) se v 

naseljih razvija le skladno s funkcijo izbranega naselja v policentričnem urbanem sistemu. Prebivalcem 

drugih naselij pa je treba zagotoviti dobro dostopnost z javnim potniškim prometom do centralnih 

dejavnosti. 

Slika 6: Karta degradiranih območij 
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Za spodbujanje nadaljnjega razvoja v predvidenih razvojnih območjih je potrebno prioritetno vlagati v 

komunalno opremljanje zemljišč. Prednost pred poseganjem na nove površine se daje urbani prenovi 

oz. prednostni uporabi degradiranih urbanih območij. Degradirana območja predstavljajo razvojni 

potencial, ker so v skladu s principom »notranjega razvoja poselitvenih območij« in ker so že 

komunalno opremljena). Razpršena urbanizacija v mariborski in ptujski aglomeraciji naj se sanira z 

zgostitvijo in oblikovanjem v več urbanih jeder. 

Z vidika območij s potenciali in problemi so deli regije na Kozjaku, Pohorju, Halozah in v Slovenskih 

goricah uvrščeni med »hribovska in gorska območja«. Na dokaj velikem vzhodnem delu regije so 

ogrožena območja zaradi nevarnih naravnih procesov (plazenje tal ipd.). Del regije na severu in vzhodu 

(Kozjak in Slovenske gorice) SPRS uvršča v »vodo-deficitarno območje«.  

Z vidika prostorskih omejitev za razvoj in prostorskih problemov uvršča SPRS pas ozemlja vzdolž Drave 

in območja vzdolž Pohorja v »poplavna območja«. Upoštevati je treba tudi potencialno nevarnost 

zaradi morebitne porušitve visokih pregrad na Dravi (hidroelektrarne). Severni in vzhodni hriboviti del 

regije (Slovenske gorice) so ogrožena območja zaradi naravnih procesov (erozija srednje intenzitete, 

ponekod obstoječa žarišča zemeljskih plazov). Jugovzhodno od Maribora je na Dravskem polju 

»območje požarne ogroženosti naravnega okolja«.  

Graf 5: Kazalniki za investicije v varstvo okolja Podravske regije 2014-2017 

 

Na območjih s posebnimi potenciali in problemi se na državnem nivoju spodbuja programe, s katerimi 

se opredeli skupna razvojna in varstvena izhodišča za pripravo skupnih prostorskih aktov (regionalne 

zasnove prostorskega razvoja). Za problemska ali geografsko homogena območja (npr. Kozjak) se 

spodbuja programe prostorskega razvoja, ki vključujejo razvoj naselij, cestne povezave, turistični 

razvoj, energetsko oskrbo, ohranjanje narave.  

Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2017 namenjenih 233 milijonov EUR ali 9,8 % več kot v letu 

2016. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2017 so obsegale največji delež investicije za 

ravnanje z odpadki, in sicer 44,9 % (105 milijonov EUR). Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2017 

znašali 531 milijon EUR ali 5,2 % več kot v letu 2016. V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo 

okolja so v letu 2017 obsegali največji delež tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, in sicer 57,5% (306 
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milijonov EUR). V strukturi investicij za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v 

letu 2017 namenjenih za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa 65,2 % investicij, za varstvo 

okolja med delovnim procesom pa 34,8 % investicij. 

3.2.1 Učinkovita raba energije 

Vse občine Podravja so izdelale in sprejele Lokalni energetski koncept, s katerim so določile energetsko 

politiko za naslednjih deset let in določile ukrepe, s katerimi bodo to politiko tudi izvajale. Ukrepi 

temeljijo na analizi stanja, finančnih zmožnostih občine in so skladni z zavezami 20-20-20. Danes so ti 

podatki deloma že zastareli in potrebno bo pristopiti k novelaciji LEK-ov. 

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) je največji proizvajalec energije v Podravju. DEM je lastnik 

8 velikih in 2 malih hidroelektrarn na reki Dravi, 1 male hidroelektrarne na reki Muri (4 velike in 3 male 

hidroelektrarne so locirane v Podravju) in 4 sončnih elektrarn. Skupna instalirana moč elektrarn je 

skoraj 600 MW. Drava ima potencial 2.896 GWh proizvedene električne energije na leto. Trenutno se 

koristi 97,8 % tega potenciala. Podjetje Dem načrtuje gradnjo črpalne hidroelektrarne Kozjak z 440 MW 

instalirane moči. Gradnja črpalne hidroelektrarne bi pomenila nova delovna mesta v regiji. Ker imamo 

v regiji le dva večja sistema daljinskega ogrevanja in nekaj posameznih sončnih elektrarn in elektrarn 

na bioplin, je težko podati točno število zaposlenih na tem področju. Lesna biomasa je lokalni vir v vseh 

slovenskih regijah in zato je velik poudarek namenjen uporabi lesa kot vir toplote. Spodbujanje lesne 

biomase skozi njeno celotno vrednostno verigo tako pozitivno vpliva na regionalno gospodarstvo. 

Starejše, pomanjkljivo izolirane stavbe, pri nas porabijo tudi preko 200 kWh/m2 na leto za ogrevanje. 

Do leta 2020 bodo vse novo grajene stavbe v Sloveniji morale dosegati standarde skoraj nič energijskih 

stavb. Stanovanjske stavbe iz različnih obdobij so različno grajene in nimajo enakih energijskih izhodišč, 

zato je tudi poraba energije v njih različna. Večinoma je previsoka, saj imajo starejše stavbe slabše 

toplotno zaščiteni in nezrakotesni ovoj, slabše stavbno pohištvo, ogrevalne sisteme ipd. - zaradi česar 

prihaja do večjih toplotnih potreb. Pri teh stavbah je tudi energijska sanacija zahtevnejša saj sta hkrati 

potrebni še gradbena in arhitekturna sanacija. Z ukrepi na področju energetske sanacije stanovanj bi 

lahko dosegli do 30 % skupnih energetskih prihrankov v stavbi. Podobni ukrepi bi bili potrebni tudi pri 

sanaciji javnih stavb in podjetij. Povezovanje javnega in zasebnega sektorja v smislu uporabe odpadne 

toplote iz industrijskih procesov za ogrevanje javnih objektov v sistemih daljinskega ogrevanja. S 

promocijo in s pomočjo subvencij za energetske preglede do učinkovitejše rabe energije v podjetjih. V 

podjetjih, kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira 

energetsko upravljanje in postavijo prioritetne aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v 

podjetju. 

Prihranki pri prenovi javne razsvetljave znašajo od 30% do 50% električne energije. Dodatne prihranke 

električne energije dosežemo z uporabo centralne regulacije javne razsvetljave, kjer ob določeni uri 

znižamo električni tok sijalkam in s tem porabo električne energije. Za ustrezno izbiro vrste regulacije 

je potrebno poznati vrsto in število obstoječih svetilk. Dodatni prihranki električne energije z regulacijo 

so do 30%. Ob zamenjavi zastarelih svetilk z energetsko najučinkovitejšimi (LED svetilkami) ter z zvezno 

regulacijo vsake svetilke, lahko prihranimo od 40 %, z regulacijo vred pa maksimalno do 62% električne 

energije. 

V skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je do leta 2020 

potrebno doseči 10 odstotni delež energije iz obnovljivih virov za vse oblike prevozov. Ena možnost za 
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doseganje zastavljenega cilja je uporaba električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije. 

Električna energija, porabljena v prometnem sektorju, bo tako potrebovala dokaz o deležu OVE. Druga 

možnost so biogoriva. V Podravju imamo relativno dobre pogoje za gojenje oljne repice, ki je surovina 

za proizvodnjo biodizla. Kljub precej obetavnim napovedim pozitivnih učinkov biogoriv je v zadnjih letih 

vse večji dvom v njihovo uporabo. Zlasti je sporna proizvodnja in uporaba biogoriv prve generacije 

(goriv iz kmetijskih pridelkov), ki naj bi imeli negativne učinke na biotsko raznovrstnost, varstvo voda 

in tal, globalno spremembo rabe zemljišč ter zvišanje cen hrane. Zato se pozornost preusmerja v drugo 

generacijo biogoriv (odpadki, rastlinski ostanki, kot so lesna biomasa, slama, trava), ki pa še niso dovolj 

raziskani, proizvodnja pa je na podlagi obstoječe tehnologije precej draga (EEA, 2008). EU z visokimi 

cenami motornih goriv in naraščajočo energetsko odvisnostjo veliko prispeva k biogorivom, ki bo 

skupaj z drugimi obnovljivimi viri energije do leta 2020 predstavljala 10 % mešanice energetskih virov 

(EEA, 2009; Direktiva o obnovljivi energiji 2009/28/ES). 

Skupna površina gozdov v Podravju znaša 84.339,42 ha, od tega 74,82 % zasebnih gozdov in 24,22 % v 

lasti države, manj kot 1 % gozdov je v lasti občin. Zaloge lesa znašajo 29.503.456,27 m3 in letna prirast 

je 777.605,01 m3 . Teoretični potencial lesa, primernega za uporabo v energetske namene znaša 

142.704,94 ton. Dejanski (tehnični) potencial lesa, ki se lahko uporablja za energetske namene znaša 

40.988,36 ton, kar pomeni, da se izkorišča manj kot 30 % teoretičnega potenciala. Razlog za visoko 

razliko med teoretičnim in tehničnim potencialom je v velikem deležu zasebnih gozdov, kjer se izvaja 

veliko manj sečnje. Zaraščena območja predstavljajo velik potencial lesne biomase. Lesna biomasa se 

ne nahaja le v gozdovih, ampak tudi na drugih območjih dreves in grmovja. Glede na predpostavke 

Gozdarskega inštituta v Sloveniji ta območja predstavljajo 21 % celotnega potenciala lesne biomase. 

Za izkoriščanje sončne energije za namene ogrevanja sanitarne vode ali ogrevanja objekta ne obstajajo 

stroge omejitve, kajti gre za individualne sisteme, ki se uporabljajo v kombinaciji z ostalimi viri energije. 

Tehnologija ogrevanja tople sanitarne vode je enostavna in tudi finančno sprejemljiva investicija za 

individualne hiše, še toliko bolj pa za objekte, kjer je poraba tople sanitarne vode velika. Sončna 

energija se lahko izrablja tudi za proizvodnjo električne energije. Količina sončnega obsevanja na letni 

ravni znaša na območju Podravja 38.414,89 kWh/(m2 a). V Podravju je nameščenih okrog 680 elektrarn 

s skupno močjo 58,9 MW, ki letno proizvajajo 65 GWh sončne energije. 

V Sloveniji trenutno obratujeta dve vetrni elektrarni, načrtujejo se tudi večja polja vetrnih elektrarn. 

Trenutno v podravski regiji nimamo vetrnih elektrarn. V skladu z nacionalno energetsko strategijo 

obstaja v Podravju le ena možna lokacija za postavitev vetrnih elektrarn (Pohorje). 

Možnosti izkoriščanja geotermalne energije v Podravju so precej dobre. Geotermalna energija se v 

regiji uporablja le neposredno v termalnih parkih. Geotermalna energija za daljinsko ogrevanje se 

trenutno uporablja le v sosednji regiji (Pomurje). V Podravju leži na različnih globinah (do 5000 m) 

vodonosnik imenovan Termal II, ki je primeren za proizvodnjo električne energije. Temperature vode 

znašajo med 90 ° C in 175 ° C. Prvi projekti so že pripravljeni in čez nekaj let bi se naj začela gradnja. Na 

območju Slovenskih goric, v občini Benedikt je bil izmerjen največji geotermični gradient, ki je dvakrat 

večji od slovenskega povprečja, vendar do začetka tega projekta (2004) nikjer v Sloveniji niso bile v 

paleozojskih metamorfnih kamninah najdene tako velike količine termalne vode. Možnosti razvoja so 

v smeri geotermalnih elektrarn, vzpostavitev toplifikacijskega omrežja in vzpodbujanje kapitala v 

investicije v turistično infrastrukturo, proizvodnjo hrane v rastlinjakih, ribogojnicah in izrabo 

geotermalnega vira v industrijske namene (sušilnice, hladilnice, procesna toplota,...) (Geotermalna 

energija v Benediktu, 2004). 
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3.2.2 Pitna voda, ravnanje z odpadki in odpadno vodo 

3.2.2.1 Pitna voda 

Zaradi intenzivnih človekovih dejavnosti so najbolj obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu 

Slovenije in sicer v vodonosnikih s pretežno medzrnsko poroznostjo. V letu 2018 je bilo slabo kemijsko 

stanje ugotovljeno za Savinjsko, Dravsko in Mursko kotlino. Podzemna voda v Savinjski, Dravski in 

Murski kotlini je prekomerno obremenjena z nitrati, na Dravski kotlini pa tudi z atrazinom in njegovim 

razpadli produktom desetil-atrazinom. Trendi nitrata, atrazina in desetil-atrazina na vseh merilnih 

mestih padajo razen na MM globinski vodnjak Skorba VG-3 kjer narašča vrednost nitrata.  

Slika 7: Podzemna vodna telesa, ki ne bodo dosegla dobrega stanja do leta 2021 

 

Najbolj problematično vodno telo po vsebnosti nitrata je Dravska kotlina, ki iz svoje podtalnice napaja 

celotno Dravsko polje, območja Slovenskih goric in Haloz. Analize nitrata v podzemni vodi Dravskega 

polja so pokazale, da je v zadnjih letih stalno okoli 40% merilnih mest. Še vedno predstavlja problem 

prisotnost atrazina na nekaterih črpališčih pitne vode (Skorba in Šikole), čeprav vsebnosti tudi tam 

upadajo. Atrazin se na Dravski kotlini zadržuje veliko dlje časa kot na drugih vodnih telesih po Sloveniji. 

Za podzemna vodna telesa je ministrstvo ocenilo, da 3 ne bodo dosegla ciljev za kemijsko stanje, pri 

enem pa obstaja tveganje za doseganje ciljev za kemijsko stanje. Na področju količinskega stanja 

obstaja tveganje za doseganje ciljev za 3 podzemna VT, kot prikazuje slika v nadaljevanju. 

Dravskega in Ptujskega polja ogrožajo izpusti neprečiščenih odpadnih vod naselij na Dravskem in 

Ptujskem polju, intenzivnega kmetijstva in industrije. Prioritetna naloga vodnega gospodarstva je 
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oskrba prebivalstva z neoporečno pitno vodo. Delež prebivalstva, ki je priključen na javni vodovod v 

Podravju se giblje med 85% in 95 %. Cilj je zmanjšanje izgub.  

V letu 2014 je bilo v Sloveniji 458.305 vodovodnih priključkov v dolžini 24.017 km vodovodnega 

omrežja. V istem letu je na območju regije Podravje bilo 78.169 vodovodnih priključkov v dolžini 3.816 

km vodovodnega omrežja. V primerjavi z letom 2014 se je v Podravski regiji število vodovodnih 

priključkov povečalo za 6,76%, ter dolžina vodovodnega omrežja za 315 km.  

Vodooskrbni sistem na območju Spodnjega Podravja, s katerim upravlja Komunalno podjetje Ptuj, je 

dolg 89,19 km. Število priključkov na vodooskrbnem sistemu Spodnje Podravje je v letu 2018 znašalo 

23.199, od tega je delež individualnih priključkov 92,70%. Vodooskrbni sistem na območju ORP Prlekija, 

s katerim upravlja Komunalno podjetje Ormož, je dolg 483 km (toliko kilometrov je zajetih v katastru 

vodovodnega omrežja). Število priključkov na vodooskrbnem sistemu ORP Prlekija je v letu 2019 

znašalo 6.338 (na da 31.12.2019), od tega je delež individualnih priključkov 97%. Mariborski vodovod 

danes v celoti ali vsaj delno oskrbuje s pitno vodo porabnike v 16 občinah med katerimi so tudi vse 

občine ORP Slovenskih goric, in sicer v skupni dolžini 700.382 m in št. priključkov 11.634 (v letu 2019). 

Del območja ORP Slovenske gorice oskrbuje tudi Komunalno podjetje Ptuj, in sicer v občinah 

Cerkvenjak in Sv. Trojica v Slovenskih goricah, v skupni dolžini 38.575 m in 729 priključkov. 

3.2.2.2 Odpadki  

Odpadki so eno slabše rešenih področij varstva okolja v regiji. Nakopičeni problemi pri ravnanju z 

odpadki so večplastni in izvirajo iz dosedanjega odnosa do odpadkov in načina ravnanja z njimi, 

pomanjkanja pravnih predpisov in ekonomskih ukrepov, iz geoloških in hidroloških značilnosti  

prostora. 

Podravje je po količini nastalih komunalnih odpadkov na drugem mestu med vsemi slovenskimi 

regijami, in sicer za Osrednjeslovensko regijo. Na ravni regij se je na območju regije Podravje količina 

nastalih komunalnih odpadkov v letu 2018 v primerjavi z letom 2014, povečalo za 16.986 ton oz. za 

12,20%.  Na prvem mestu po nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca v letu 2018 je bila Obalno-

kraška regije, ki je zbrala kar 575 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Regija Podravje se je v letu 

2018 med slovenskimi regijami uvrstila na peto mesto. Nastali komunalni odpadki so znašali 485 

kg/prebivalca, kar je v primerjavi z letom 2014 za 12,53% več.  

Na ravni Spodnjega Podravja se je količina nastalih komunalnih odpadkov v letu 2018 v primerjavi z 

letom 2014, povečalo za 5.441 ton oz. za 21,14 %. Nastali komunalni odpadki so v letu 2018 znašali 375 

kg/prebivalca, kar je v primerjavi z letom 2014 za 77 kg/prebivalca več. Na območju ORP Prlekija se je 

količina nastalih komunalnih odpadkov v letu 2018 v primerjavi z letom 2014, povečala za 1.206 ton 

oz. za 26,13 %. Nastali komunalni odpadki so v letu 2018 znašali 341 kg/prebivalca, kar je v primerjavi 

z letom 2014 za 71 kg/prebivalca več. Na območju občin ORP Slovenske gorice je v letu 2018 nastalo 

povprečno 420 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Nastali komunalni odpadki na prebivalca so 

sicer kar za 75 kg na prebivalca pod slovenskim povprečjem, vendar pa v primerjavi z letom 2014 na 

območju ORP SG za kar 48 kg na prebivalca višji.  

Za regijo Podravje je za leto 2018 bilo značilno, da je delež odpadkov iz proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti znašal 6,7 % vseh odpadkov storitvenih dejavnosti v Sloveniji, ter 3,2 % slovenskih nastalih 

nevarnih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Posebej problematično je nerešeno 

odstranjevanje blata iz čistilnih naprav. 



OSNUTEK 

 

33 Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027 

Tabela 6: Količina nastalih komunalnih odpadkov  

 

2014 2018 

Nastali komunalni 

odpadki 

(kg/prebivalca) 

Nevarni odpadki 

(% od vseh) 

Nastali komunalni 

odpadki 

(kg/prebivalca) 

Nevarni odpadki   (% 

od vseh) 

Slovenija 433 3,7 495 1,7 

Zahodna Slovenija  458 5,2 532 1,8 

Vzhodna Slovenija  410 2,9 462 1,6 

Podravje 431 4,9 485 3,2 

ORP Spodnje Podravje 298 n.p. 375 n.p. 

ORP Slovenske gorice 372 n.p. 420 n.p. 

ORP Prlekija 270 n.p. 341 n.p. 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad  

Na ravni regije Podravje se je v letu 2018 474.650 ton nenevarnih odpadkov in 15.518 ton nevarnih 

odpadkov. V primerjavi z letom 2014 gre za 78,32 % povečanje količine nenevarnih odpadkov in za 

13,74 % povečanje nevarnih odpadkov. Večina nenevarnih in nevarnih odpadkov se odda drugim v 

Sloveniji, 14.861 ton nenevarnih odpadkov se odpošilja v druge države EU, 427 ton nenevarnih 

odpadkov pa se pošilja v države izven EU. 

3.2.2.3 Odpadna voda 

Za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda pa je še bolj kot pri ostalih 

oskrbovalnih sistemih značilna neizgrajenost sistemov ter njihova velika razdrobljenost, ki je še 

dodatno pogojena s topografskimi danostmi. V primerjavi z letom 2014 se je v Podravski regiji leta 

2018 dolžina kanalizacijskega omrežja raztezala na 1.434 km, kar je za 188 km več. Število 

kanalizacijskih priključkov je v letu 2018 na območju regije Podravje doseglo število 48.768. Največ 

odpadnih voda v Podravju 92,14 % je bilo v letu 2018 podvrženo terciarnemu čiščenju, ki je najvišja 

stopnja čiščenja z namenom, da se omogoči vrnitev vode nazaj v ekosistem. Voda je kemično in fizično 

prečiščena pred izpustom v potok, reko, zaliv, laguno ali v mokrišča. Vodo se uporablja tudi za 

bogatenje podtalnice ali v kmetijske namene. 

Tabela 7: Dolžina kanalizacijskega omrežja  

Območje 
Dolžina kanalizacijskega omrežja (km) 

2014 2018 Razlika 2014/2018 (%) 

Slovenija 8.842 9.972 12,8 

Vzhodna Slovenija  4.903 5.950 21,3 

Podravje 1.246 1.434 15,1 

ORP Spodnje Podravje 356 440 23,44 

ORP Slovenske gorice 127 163 28,3 

ORP Prlekija 67 100 49,25 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad  
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Na območju občin Spodnjega Podravja je 439,96 km kanalizacijskega omrežja za odvodnjo komunalnih 

in padavinskih odpadnih voda. Po zadnjih podatkih (letu 2019) na območju javnega kanalizacijskega 

sistema Spodnje Podravje obratuje 147 črpališč odpadnih vod, 27 čistilnih naprav ter 117 malih 

komunalnih čistilnih naprav. Na javno kanalizacijo je na območju Spodnjega Podravja priključenih 

8.882 individualnih stanovanjskih objektov, 590 večstanovanjskih objektov in 1.253 poslovnih 

subjektov.  

Na območju ORP Prlekija je 105 km kanalizacijskega omrežja za odvajanje  komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda. Po zadnjih podatkih (letu 2019) na območju javnega kanalizacijskega sistema obratuje 

41 črpališč odpadnih vod,11  čistilnih naprav ter 150 malih komunalnih čistilnih naprav. Na javno 

kanalizacijo je na območju ORP Prlekija  priključenih 1543 individualnih stanovanjskih objektov, 46 

večstanovanjskih objektov in 125 poslovnih subjektov.  

Na območju občin ORP Slovenske gorice je v letu 2019 obratovalo 113 črpališč odpadnih vod, 26 

čistilnih naprav ter 513 malih komunalnih čistilnih naprav. Na javno kanalizacijo je na območju občin 

ORP Slovenske gorice priključenih 3966 stanovanjskih objektov (poslovni, večstanovanjski, in 

individualni). 

Pričakovane spremembe:  

• zaznati je trend zniževanja povpraševanja po pitni vodi; 

• v industriji bo povpraševanje po pitni vodi še naprej nazadovalo; 

• zaostrili se bodo kazalci varnosti oskrbe s pitno vodo: 

o koncentracija polutantov, 

o mikrobiološka kakovost, 

o varnost vodovarstvenih območij; 

• povečal se bo pritisk na gospodarsko rabo vodovarstvenega območja; 

• dolgoročno bodo zmanjšane izgube iz vodovodnih omrežij; 

• opredelili ali zgradili se bodo rezervni vodni viri; 

• izboljšala se bo varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije. 

• izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za odpadne vode; 

• tok reke Drave skozi mesta ne bo vseboval kanalizacijskih odplak mesta; 

• v gospodarstvu se bodo odpadne vode očistile na izvoru do predpisane stopnje.  

3.2.3 Kakovost zraka 

Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Onesnažen zrak vpliva na zdravje 

in počutje ljudi bolj kot drugi okoljski vplivi in velja za najpomembnejši vzrok zdravstvenih problemov, 

povezanih z onesnaževanjem okolja. Slovenija mora na podlagi nove Direktive NEC znatno zmanjšati 

svoje emisije, in sicer do leta 2030 emisije SO2 za 92 odstotkov glede na leto 2005, NOx za 65 odstotkov, 

NMVOC za 53 odstotkov, NH3 za 15 odstotkov ter PM2,5 za 60 odstotkov. V preteklosti so se emisije že 

znatno zmanjšale, najbolj SO2, ki so bile leta 2017 za 88 odstotkov manjše kot leta 2005, sledi 

zmanjšanje emisij NOx in NMVOC, ki so bile manjše za 39 odstotkov oziroma 38 odstotkov. Emisije 

PM2,5 so se zmanjšale za 14 odstotkov, emisije NH3 pa za 8 odstotkov. V regiji razen Maribora in 

sosednjih občin ter Ptuj ni mreže merilnih mest s katerimi bi lahko kvalitetno merili najpomembnejše 

onesnaževalca zraka. V kolikor bi želeli v Podravju dobiti pravo sliko kakovosti zraka, bi morali merilne 

postaje razporediti v vsa večja urbana ali industrijska območja regije. 
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Onesnaženost zraka z delci PM10 že nekaj let (med leti 2002–2017) v povprečju ostaja na isti ravni in je 

zelo odvisna od vremenskih razmer, vendar se vseeno po letu 2005 pozna trend upadanja ravni delcev 

v urbanih naseljih. Vsota prekoračitev v letu 2017 je na desetih merilnih mestih (Celje – Mariborska 57, 

Ljubljana Center 51, Celje 49, Zagorje 46, Murska Sobota – Rakičan 44, Trbovlje 39, Ljubljana – 

Gospodarsko razstavišče 39, Celje – Gaji 39, Miklavž na Dravskem polju 39 in Ptuj 38) presegla število 

35, ki je dovoljeno za vse leto. Do večine vseh preseganj je prišlo v zimskih mesecih. V primerjavi z 

letom 2016 je bilo v letu 2017 dovoljeno število preseganj prekoračeno manjkrat, izmerjene 

maksimalne dnevne ravni delcev PM10 pa so bile v letu 2017 na večini merilnih mest bistveno višje. 

Najvišje dnevne ravni PM10 smo izmerili januarja in v prvih dneh februarja, ko je prevladovalo stabilno 

in hladno vreme z izrazitimi temperaturnimi obrati. Letna mejna vrednost za delce PM10 (40μg/m3) ni 

bila presežena na nobenem merilnem mestu. 

Izmerjene koncentracije benzo(a)pirena v delcih PM10 so bile na lokaciji na Ptuju v zimskih mesecih 

podobne (občasno višje) kot na lokaciji Maribor Center, iz česar bi zopet lahko sklepali, da je glavni 

povzročitelj onesnaženja kurjenje lesne biomase. Zaradi premajhnega števila vzorcev sicer ne moremo 

sklepati na preseganje mejne letne vrednosti, ki pa je zaradi visokih izmerjenih vrednosti mogoče. 

3.2.4 Varstvo narave 

Območja Natura 2000 v Sloveniji so del širšega omrežja, ki so ga vzpostavile vse države članice EU. 

Omrežje je namenjeno ohranjanju tistih živalskih in rastlinskih vrst in habitatnih tipov, ki so v EU 

ogroženi ali redki. Omrežje je nastalo na podlagi direktive o pticah in direktive o habitatih, ki določata 

tudi, da so države dolžne določiti ukrepe za ohranjanje.   

Slika 8: Območja Natura 2000 v Podravju 

 

V preteklem obdobju je na zavarovanih območjih regije bilo izvedenih kar nekaj pomembnih projektov, 

katerih cilj je bil izboljšanje in ohranitev naravnega stanja ter predvsem iskanja učinkovitih načinov 
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upravljanja teh območij. TRUD -Trajnostno upravljanje reke Drave, LIFE to GRASSLANNDS – Ohranjanje 

in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji, WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih 

mokrišč v Sloveniji ter Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji – LIVEDRAVA. 

Razvoj zavarovanih območij predstavlja tudi velik potencial za snovanje novih regijskih turističnih 

produktov, ki bodo prispevali k trajnostnem razvoju regije in širše. Posebej pomembna so območja 

Natura 2000 ob reki Dravi, na Pohorju ter območje Krajinskega parka Boč – Donačka gora, kjer regija 

načrtuje pomembne projekte. V tem trenutku se izvaja projekt Drava Natura 2000 – reka za prihodnost 

in projekt Interpretacijsko-informacijski center območja Natura 2000 – Grad Borl. 

Natura 2000, ki je eden od režimov za varovanje narave v Sloveniji, sama po sebi ne bi bila problem, če 

bi bila poleg EU Direktive o pticah in habitatih skladna tudi z ostalimi EU direktivami in ukrepi  Slovenije 

za doseganje podnebnih in drugih razvojnih ciljev do leta 2020. 

Prvo mesto Slovenije med EU28 s 37 % varovanih področij z Natura 2000 naj bi pomenilo potencial za 

zeleni razvoj in prednost pri financiranju z EU viri, ki pa se ne uresničuje. Nujno bi bilo zgodnje 

vključevanje Nature 2000 v strateško načrtovanje na različnih področij, še posebej o smiselnosti 

nekaterih naložb v energetsko oskrbo. Pomembno je predvsem pravočasno vključevanje investitorjev 

v upravljanje z prostorom saj pogosto prav nepravočasno vključevanje vpliva na zamude pri iskanju 

kakovostnih rešitev. Še posebej je to smiselno tam, kjer bi se lahko območju Natura 2000 izogniti že v 

začetni fazi načrtovanja. Za to je zelo pomembno doseči skladnost okoljevarstvenih, energetskih in 

drugih razvojnih ciljev.  

Največji problemi pri ohranjanju oz. doseganju ugodnega stanja varovanih vrst in habitatnih tipov so 

ne vključevanje odgovornih institucij (ZRSVN) v sektorsko načrtovanje, pogosto neustrezno 

upravljanje, slabo spremljanje stanja ter poročanje o napredku na tem področju. 

3.2.5 Upravljanje s prostorom 

Razdrobljenost pristojnosti načrtovanja in upravljanja s prostorom ter vzpostavljanja in vzdrževanja 

mreže gospodarske javne infrastrukture še vedno otežuje optimalno upravljanje in izrabo finančnih 

virov ter kadrov. Potrebno bo okrepiti prizadevanja in aktivnosti za združevanje in optimizacijo 

procesov načrtovanja, upravljanja in vzdrževanja. Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, ZUreP-

2) iz leta 2017 je previdel regionalne prostorske plane, vendar združevanje razvojnega in prostorskega 

načrtovanj v praksi še ni zaživelo, ravno tako se regionalni prostorski plani v Sloveniji še ne izdelujejo. 

V letu 2019 je MOP pričel piloten projekt priprave posameznih sestavin regionalnih prostorskih planov 

v posameznih regijah. Izdelava plana v vseh regijah je načrtovana do konca finančne perspektive 2021-

2027, saj bo osnova za naslednji regionalni razvojni program. Največji izziv predstavlja pridobivanje 

finančnih virov za pripravo planov ter v fazi same priprave planov usklajevanje interesov različnih 

ministrstev ter občin.   

Boljše upravljanje s prostorom bi zmanjšalo poplavno ogroženost Podravja. Največja območja poplav 

v Sloveniji se nahajajo na Srednji Savi, Dravi in Muri. V Podravju je 8.593 ogroženih prebivalcev, ki se 

nahajajo na območjih poplavljanja reke Drave. V regiji so poleg območja reke Drave izpostavljena 

območje ob vodotokih njenih pritokov Pesnice, Dravinje, Polskave in drugih manjših vodotokov. 
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Slika 9: Poplavna ogroženost v Podravju 

 

V zadnjem obdobju je opažen trend naraščanja temperature kar vpliva na število vročih dni ter 

posledično na večje število spremenljivih padavin (nevihte, toča). Nevarnostni potencial poplavnih 

dogodkov se bo povečeval zaradi podnebnih sprememb kakor tudi zaradi neustreznega upravljanja 

porečja oz. prostorske politike poselitve v preteklosti. Povečuje se jesenski višek padavin ter  izrazitost 

pojavov  visokih vod, pri tem izstopajo manjši vodotoki hudourniškega značaja. V regiji je seveda najbolj 

izpostavljena reka Drava s pritoki (Pesnica, Dravinja, Polskava, itn.) 

3.3 Mobilnost in povezanost 

Ena od strateških prednosti Podravja je zelo ugodna geostrateška lega, saj čez regijo teče jedrno 

evropsko prometno omrežje oz. dva TEN-T koridorja (Sredozemski koridor in koridor Baltik–Jadran). 

Ključna prometna infrastruktura zajema mednarodno Letališče Edvarda Rusjana Maribor, avtoceste 

A1, A4 in A5, glavno železniško omrežje (koridor Zidani most-Pragersko-Maribor-Gradec in Zidani most-

Pragersko-Ptuj-Hodoš-Budimpešta) ter omrežje državnih cest. Regija dosega najvišjo gostoto javnega 

cestnega omrežja med vsemi slovenskimi regijami, ta znaša 2,97 km/km2.  

Čeprav je v Podravju najvišja gostota javnega cestnega omrežja v Sloveniji to ničesar ne pove o stanju 

cestne infrastrukture. Ker gre večinoma za hribovita območja, mnoga izmed njih so tudi plazovita, ki 

so prepredena z zelo različno kvaliteto cestnega omrežja je ena od prioritetnih nalog lokalnih skupnosti 

v novi finančni perspektivi tudi obnova obstoječega cestnega omrežja in izgradnja manjkajočih delov. 
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Tabela 8: Površina (km2) in gostota javnega cestnega omrežja (km/km2)  

Območje 
Površina (km2) in gostota javnega cestnega omrežja 2018 

Površina Gostota Dolžina JC 

Slovenija 20.273,00 1,90 38.600.996 

Podravje 2.169,70 2,97 6.444.508 

ORP Spodnje Podravje 646,70 2,89 1.866.097 

ORP Slovenske gorice 385, 30 3,51 1.351.971 

ORP Prlekija 212,47 2,97 618.203 

Vir: https://www.gov.si/teme/cestna-infrastruktura/  

Veliko občin v Podravju je v zadnjem obdobju izdelalo Celostne prometne strategije (Maribor, Ptuj, 

Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Ormož, Lenart v Slovenskih Goricah in Slovenska Bistrica). S 

tem procesom se je sistematično pristopilo k razvoju trajnostne mobilnosti v mestih in 

multimodalnosti. Za izboljšanje medmestnih povezav in razvojnem regijske mutlimodalnosti pa bo 

potrebno v prihodnje izdelati regijsko celostno prometno strategijo. 

Slika 10: Dostopnost med kraji znotraj regije 

 

Večina prebivalcev  se nahaja v času pol-urne dostopnosti do večjega mesta ali regijskega središča. 

Zaradi poselitvenih sprememb, velikega števila dnevnih migracij in prekomerne uporabe osebnih 

avtomobilov se je zelo povečal motorni promet. Še posebej so zaradi velikega prometa obremenjena 

mestna središča, kar negativno vpliva na kakovost in atraktivnost bivanja v mestih.  

 

https://www.gov.si/teme/cestna-infrastruktura/
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Slika 11: Delovna mobilnost med občinami znotraj regije 

 

Delovna mobilnost znotraj regije je zelo velika, še posebej v regijska središča, ki so zaposlitveni centri 

regije. Največji generator je Maribor, kamor se dnevno na delo iz drugih občin vozi približno 30.000 

delavcev, kar predstavlja skoraj polovica vseh delovnih mest v občini. Največ delavcev prihaja iz občin 

Pesnica, Slovenska Bistrica, Šentilj, Ruše in Ptuj. Drugi največji generator delovne mobilnosti je Ptuj, 

kamor se dnevno vozi skoraj 8.000 delavcev. Največ iz Vidma, Markovcev in Ormoža. Pomembni 

generatorji delovne mobilnosti so še Slovenska Bistrica in Hoče, kjer se dnevno na delo iz drugih občin 

vozi 3.500 delavcev in Lenart, kamor se dnevno vozi 2.800 delavcev.   

Slika 12: Delovna mobilnost med regijami 
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Veliko delavcev se vsaki dan na delo opravi izven Podravske regije. Največ delavcev se vozi v 

Osrednjeslovensko (skoraj 10.000), Savinjsko (5.222) ter Pomursko regijo (2.228). Po neuradnih 

podatkih se več kot 10.000 delavcev dnevno vozi na delo v Avstrijo. V manjši meri, se delavci vozijo na 

delo v Podravsko regijo iz drugih slovenskih regij, največ iz Savinjske (4.181), Pomurske (3.701), 

Osrednjeslovenske (2.439) in Koroške regije (1.201).  

3.3.1 Letališka infrastruktura 

V regiji sta dve letališči – mednarodno letališče Edvarda Rusjana Maribor v občini Hoče-Slivnica in 

športno letališče Ptuj v Moškanjcih. V zadnjem obdobju je bilo izvedenih veliko aktivnosti z namenom 

razvoja Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Ministrstvo je pristopilo k projektu »Posodobitev letališke 

infrastrukture na letališču Maribor 2007–2013«, ki je bil delno financiran iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. V okviru projekta je bil junija 2014 zgrajen in prevzet v obratovanje potniški terminal 

na Letališču Edvarda Rusjana Maribor. Junija 2015 je Vlada RS sprejela Sklep o pripravi DPN za Letališče 

Edvarda Rusjana Maribor. V teku so dejavnosti za izdelavo strokovnih podlag ter prostorske, okoljske, 

investicijske in tehnične dokumentacije, potrebne za sprejetje uredbe o DPN. Sprejetje DPN bo osnova 

za nadaljnja vlaganja in prihod novih potencialnih investitorjev na območje letališča. Vendar se je z 

umikov kitajskih investitorjev nadaljnja priprava DPN ustavila, pristojno ministrstvo pa išče novo smer 

razvoja letališča.  

Trenutno na Letališču Edvarda Rusjana Maribor ni rednih ali čarterskih letov. Letališče bi v prihodnosti 

lahko priložnosti za nadaljnji razvoj gradilo na prevozu turistov iz sveta v Maribor ter prevoz turistov 

vzhodne Slovenije, severne Hrvaške in južne Avstrije v nasprotno smer z organiziranjem čarterskih 

prevozov z najetimi letali, ustanovitev start up letalske družbe ter vzdrževanjem letal, letalsko šolo za 

športna letala, organiziranjem prireditev in športnih dogodkov, povezanih z letalstvom. Za Letališče 

Ptuj je potrebno pripraviti načrt upravljanja. Na območju ORP Slovenske gorice se v Občini Cerkvenjak 

razvija vzletišče Cerkvenjak, ki je pomembno z vidika zaščite pred posledicami neviht, saj je Mariborski 

letalski center vzpostavil bazo za letalsko obrambo proti toči. Prav tako se na vzletišču načrtuje 

podaljšanje vzletne steze za uporabo manjših zasebnih letal v turistične namene in za izvajanje različnih 

športnih dogodkov v letenju. 

3.3.2 Cestna infrastruktura 

V regiji je najbolje razvita cestna infrastruktura, ki zajema omrežje avtocest (AC) ter državnih in lokalnih 

cest.  Avtocestno omrežje v Podravju, s katerim upravlja DARS,  je bilo z zadnjim odsekom avtocestnega 

omrežja med Ptujem in Gruškovjem zgrajeno. Še vedno pa ostaja velik problem v slabi regionalni 

povezavi na relaciji Ptuj – Ormož. Z izgradnjo tega odseka bo osnovno cestno omrežje, ki bo omogočalo 

hitro dostopnost med pomembnimi središči znotraj regije zaključeno. 

V preteklem obdobju je bila sprejeta Uredbe o DPN na odseku Ormož–Markovci, kjer se je v letu 2019 

začela gradnja viadukta Sejanci v Ormožu. Nadaljnja gradnja tega odseka se premika v prihodnja leta, 

saj se trenutno pridobivajo manjkajoča zemljišča ter okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

Še vedno pa manjka DPN na odseku Ptuj–Markovci, kjer je DARS v letu 2019 pričel z izdelavo okoljskega 

poročila in ponovne študije variant.   

Državno cestno omrežje, ki je v upravljanju DRSI, še vedno potrebuje veliko izboljšav, s katerimi bi 

dosegli višjo prometno varnost, boljšo pretočnost prometa ter umik tranzitnega prometa iz mestnih 
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središč. Razbremenitev mestnih središč bo lahko dosežena le z izgradnjo naslednjih obvoznic: 

zahodna/južna obvoznica Maribora, zahodna obvoznica Slovenska Bistrica, obvoznica Ruše, obvoznica 

Lenart. Izboljšati bi bilo potrebno vzdrževanje državnih in lokalnih cest, kar bo možno samo s 

povečanjem sredstev ter povečanjem varnosti z ureditvijo cest skozi naselja in gradnjo krožišč.   

Slika 13: Prometno omrežje v Podravju 

 

3.3.3 Javni potniški promet 

Javni potni prevoz doživlja podobno usodo kot v ostalih delih Slovenije. V zadnjih letih se število 

potnikov vztrajno manjša, število voženj z osebnimi avtomobili pa narašča. Dokaj dobro razvita je 

glavna železniška infrastruktura, ki pa je zaradi favoriziranja cestnega prometa v dokaj nezavidljivem 

položaju. Prometno zapostavljen je tudi javni avtobusni potniški promet, kateremu število prepeljanih 

potnikov se je v zadnje desetletju drastično zmanjšalo. 

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je v zadnjem obdobju pričela aktivnosti na več odsekih 

železniškega omrežja s poudarkom na TEN-T koridorjih: nadgradnja železniške proge Dolga Gora–

Poljčane, Maribor–Šentilj, Pragersko–Hodoš, Slovenska Bistrica–Pragersko, vozlišča Pragersko ter 

uvedba ETCS sistema na železniških odseku Pragersko–Maribor–Šentilj. Kljub večjemu številu investicij 

v železniško omrežje pa je zaradi pomanjkanja vlaganj v zelo slabem stanju regionalno železniško 

omrežje in je tako nekonkurenčno ostalemu prometu. V zelo slabem stanju so regionalne železniške 

proge: Maribor‒Holmec in Ormož–Središče ob Dravi. 

Večje modernizacije regionalnih prog v Strategiji razvoja prometa v RS dolgoročno ni predvidena (do 

2030). Zato je potrebno v tem obdobju pripraviti vso potrebno dokumentacijo za nadgradnjo prog v 

prihodnosti. Večji poudarek je potrebno tako na glavnih kot regionalnih progah nameniti 

konkurenčnosti potniškega prometa (večje hitrosti) ter prevozu koles (v turistične namene in dnevno 
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mobilnost). Največji potencial imajo povezave v smeri Ljubljane, Gradca, Celovca in Varaždina. 

Predvsem pa je potrebno izboljšati primestno in medmestne povezave znotraj regije na relaciji 

Maribor-Ruše, Maribor-Ptuj in Maribor-Lenart.   

Javni avtobusni potniški promet je  zaradi prevladujoče uporabe avtomobila v trajnem upadu. 

Povečujejo se časi med posameznimi vožnjami ter skoraj popoln manjko avtobusne ponudbe med 

vikendi, ki so pomembne tudi za razvoj turizma. Potrebno bi bilo razvija javni potniški promet tudi na 

reki Dravi v mestu Maribor. Gordijski vozel je nemogoče prerezati brez celovite trajnostno naravnane 

prometne strategije v regiji.  

V zelo slabem stanju je tudi žičniška infrastruktura, ki se v Podravju nahaja samo na območju Pohorja. 

Študija razvojnega stanja, potreb in ukrepov (2019) ugotavlja, da povprečna starost žičniških naprav v 

vodilnih gorskih centrih znaša več kot 30 let. Najstarejša je vlečnica Bolfenk (56 let) na Mariborskem 

Pohorju. Na podlagi Študije je razbrati, da bi v okviru kratkoročnih naložb morali na Mariborskem 

Pohorju zamenjati in modernizirati vlečnico Radvanje, Ruška in Sleme ter urediti vmesno postajo na 

gondoli. Nove naprave bodo morale biti prilagojene tudi prevozu koles s ciljem razvoja letne vseletne 

turistične ponudbe na Pohorju.    

3.3.4 Kolesarska infrastruktura 

Kolesarsko omrežje v regiji je nepovezano in še vedno slabo razvito, zato večina kolesarjev pri svojih 

kolesarskih potovanjih uporablja manj obremenjene cestne povezave. Z zadnjo finančno perspektivo 

in izdelavo CPS ter financiranjem z sredstvi EU se je pričela sistematična gradnja kolesarskih povezav 

za dnevno mobilnost znotraj mest, vendar le-ta zaradi pomanjkanja sredstev ne bo v celoti zaključena. 

Na območju ORP Slovenskih goric je v izvajanju gradnja kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne 

mobilnosti  174,4 km kolesarskih poti. Na območju ORP Prlekija je v izvajanju gradnja kolesarskih 

povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v dolžini 2,0 km.  Na območju Spodnjega Podravje je v 

izvajanju 53,8 km kolesarskih povezav. V Podravju se kažejo velike možnosti za razvoj turistično-

rekreativnega kolesarjenja. Čeprav regijo prečijo tri pomembne državne daljinske kolesarske povezave 

(D1-Eurovelo 9, D3-Dravska kolesarska pot in D8-Zdraviliščna kolesarska pot) se je regija šele v zadnjem 

obdobju začela tudi povezovati in načrtovati izgradnjo povezanih, atraktivnih ter varnih samostojnih 

kolesarskih poti. Regija potrebuje strateški pristop pri umeščanju državnih kolesarskih povezav, dober 

primer je načrtovanje in razvoj Dravske kolesarske poti, ki je zaenkrat edini primer celovito označene 

in s projektno dokumentacijo obdelane države kolesarske povezave v Podravju. Regija potrebuje 

regijski načrt državni kolesarskih povezav (daljinskih, glavnih in regionalnih), ki bodo dobile svoje mesto 

v proračunu RS, tako kot imajo urejene nekatere druge regije v Sloveniji (npr. Koroška in Savinjska 

regija).  

3.3.5 Plovnost 

Reka Drava, kot največja reka v Podravju, ki je bila v preteklosti glavna prometna žila regije, v večjem 

delu nima urejenega režima plovnosti. Prav tako je razvitost plovnosti zelo nizka tudi na odsekih reke, 

kjer so pravne podlage za plovnost urejene. Edino območje na reki Dravi, ki ima urejen status z Uredbo 

je Ptujsko jezero, kjer je v veljavi Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in 

Ptujskem jezeru iz leta 2004. Vendar je tudi na tem delu veliko omejitev, ki ne omogočajo resnega 

razvoja plovnosti. V zadnjih letih se je pričela priprava Uredbe na območju Brestrniškega in 

Mariborskega jezera, kjer je prepovedana plovba motornih plovil po Dravi zaradi varstva narave. 
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Težave se pojavljajo tudi zaradi neurejenega prehajanja hidroenergetskih objektov ter neurejenih 

vstopno izstopnih točk. V Mariboru se načrtuje vzpostavitev rečnega javnega potniškega prometa. S 

podobnimi izzivi se soočajo na območju ORP Slovenske gorice, kjer imamo večje število akumulacijskih 

jezer s potencialom za skupne aktivnosti razvoja plovbe po jezerih za potrebe turistične dejavnosti. 

3.3.6 Informacijska komunikacijska tehnologija 

Slovenija si je zastavila cilj, da do leta 2020 96 % prebivalstva zagotovi internetno hitrost v višini 

najmanj 100Mb/s. Delno se bo lahko približala cilju, saj Broadband Funda, s projektom RUNE, vrednim 

okoli 200 milijonov €, povezuje ozemlje Slovenije z ultra širokopasovno infrastrukturo. Gradnja naj bi 

zajela okoli 1/3 vseh gospodinjstev v Sloveniji. Na območjih, ki jih projekt RUNE ne bo zajel, pa bo 

internetno povezavo zagotovil projekt GOŠO3, ki ga vodi Ministrstvo za javno upravo (MJU). Kljub temu 

pričakujemo, da bodo ostale nepokrite bele lise, ki so najbolj oddaljene in najtežje izvedljive. Cilj je, da 

se nadgradi obstoječo infrastrukturo na hitrost 1 Gb/sekundo ter da se pokrije celotno območje 

Podravja z zmogljivimi širokopasovnimi povezavami. 

V Podravju je kar nekaj občin, ki so na repu pokritosti z  možnostjo dostopa do optičnih priključkov 

kakor tudi do možnosti višjih internetnih hitrosti. 

Naslednje občine v Podravju nimajo optičnega priključka: Cerkvenjak, Cirkulane, Kungota, Makole, 

Podlehnik in Žetale. Med občine, ki sicer imajo možnost priklopa na optične priključke imajo pa nizke 

internetne hitrosti spadajo še: Destrnik, Juršinci, ter Zavrč. 

3.4 Družba 

3.4.1 Trg delovne sile 

Povprečna mesečna bruto plača v Podravju  je v letu 2019 znašala 1.605,09 EUR kar znaša 91,5% 

slovenskega povprečja, ki je bilo 1.753,84 EUR, za povprečno mesečno bruto plačo v Osrednjeslovenski 

regiji, ki je znašala 1.934,45 EUR je zaostajala za kar 17%. 

Tabela 9: Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega in  indeks, SL=100) na območju Podravja 

 2011 2014 2019 

Območje 
Povp. bruto 

plača 

Indeks 

SL= 100 

Povp. bruto 

plača 

Indeks 

SL= 100 

Povp. bruto 

plača 

Indeks 

SL= 100 

SLOVENIJA 1.524,65 100,0 1.540,25 100,0 1.753,84 100,0 

PODRAVJE 1.398,14 91,7 1.404,54 91,2 1.605,09 91,5 

ORP Spodnje Podravje 1.255,75 82,4 1.262,48 82,0 1.500,80 85,6 

ORP Slovenske gorice 1.352,06 88,7 1.324,29 86,0 1.494,97 85,2 

ORP Prlekija 1.448,82 95,0 1.389,10 90,2 1.566,30 89,3 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Za Podravje je pomembna tudi primerjava s plačami v sosednji avstrijski Štajerski, kjer je povprečna 

bruto mesečna plača  za leto 2018 znašala 2.591,16 EUR oz. 1.896,66 EUR neto. Primerjava je 

pomembna predvsem iz vidika bega možganov in deficitarne delovne sile iz Podravja v Avstrijo. S tem 

pojavom se sooča celotna Slovenija, Podravska regija pa je pri tem še posebej izpostavljena. Podravju 

namreč občutno primanjkujejo delovna mesta. To dejstvo dela Podravje še posebej ranljivo v času 

https://pxweb.stat.si/SiStat
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ekonomskih kriz, saj se število brezposelnih v tem času nesorazmerno poveča v primerjavi z povprečno 

brezposelnostjo v Sloveniji. 

Slika 14: Prikaz razmerja med ponudbo visoko izobražene delovne sile in povpraševanjem po njej po regijah v 

Sloveniji 

 

Decembra 2019 je bilo v Podravju skupaj zaposlenih 123.704 oseb, od tega 11.355 (10,80 %) 

samozaposlenih. Glede na strukturo zaposlitve v Podravju vidimo, da je največ zaposlenih v panogi 

predelovalnih dejavnostih, ki ji sledi panoga trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Ti dve 

panogi skupaj ustvarita 35% zaposlitve. Na tretjem in četrtem mestu pa sta panogi zdravstvo in socialno 

varstvo ter izobraževanje, kjer je v letu 2015 izobraževanje predstavljajo 9%, zdravstvo in socialno 

varstvo pa 8,7%; v letu 2019 pa se je razmerje obrnilo v prid zdravstva in socialnega varstva 9,3% in 

izobraževanje 8,9%. Skupno tako te štiri panoge zaposlujejo preko 50% vsega aktivnega prebivalstva. 

Ob tem je pa je potrebno poudariti, da je bilo 2019 v Podravju skupaj 151.448 delovno aktivnih 

prebivalcev, od tega 137.074 (90,51%) zaposlenih in samozaposlenih skupaj ter 14.374 (9,49%) 

brezposelnih. Iz tega je razvidno, da 123.704 delovnih mest v regiji predstavlja zgolj za 81,68% delovno 

aktivnega prebivalstva. Skupno je kar 80.955 (65,44%) vseh zaposlitev  v 6 občinah Podravja. 

Tabela 10: Število zaposlenih in samozaposlenih po delovnem mestu na območju Podravja 

 2011 2014 2019 

Območje Zaposleni Samozaposleni Zaposleni Samozaposleni Zaposleni Samozaposleni 

SLOVENIJA 720.050 94.917 703.040 94.752 801.909 92.320 

PODRAVJE 103.724 15.731 99.539 14.514 110.996 13.265 

ORP Spodnje Podravje 18.622 4.151 19.629 3.647 21.671 3.159 

ORP Slovenske gorice 8.333 2.760 8.069 2.410 8.298 1.927 

ORP Prlekija 3.623 1.250 3.599 1.003 3.562 846 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 
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Število zaposlenih v Podravju se je od leta 2011 povečalo za slabih 7%, še posebej v občinah Sp. 

Podravja ter v ostalih občinah, ki niso povezane v območna razvojna partnerstva. Medtem ko se je 

število zaposlenih zmanjšalo na območjih Slovenskih goric ter podravskega dela ORP Prlekije. Delež 

samozaposlenih zadnjih 10 let upada v celotni regiji. 

Od leta 2014 dalje, je bila stopnja registrirane brezposelnosti v statistični regiji Podravje med najvišjimi 

v Sloveniji, zgolj Pomurje je imelo konstantno zabeleženo višjo stopnjo brezposelnosti. Stopnja 

registrirane brezposelnosti je v Podravju vse do leta 2013 naraščala in je takrat znašala 15,0 %, v 

Sloveniji pa 13,5 %. Nato je začela postopoma upadati in je konec leta 2018 znašala 8,4 %, kar je bilo 

manj kot v Sloveniji (8,7 %). Na območju Spodnjega Podravja je bilo januarja 2020 2.354 brezposelnih 

oseb, stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 7,8, medtem ko je še v letu 2014 ta znašala 12,7. 

Na območju ORP Prlekija je bilo septembra 2020 631 brezposelnih oseb, stopnja registrirane 

brezposelnosti je znašala 9,3%, medtem ko je še v letu 2014 povprečna stopnja brezposelnosti ta 

znašala 12,9%. Na območju ORP Slovenske gorice je bila stopnja registrirane brezposelnosti prav tako 

nižja od povprečja v Podravju kakor tudi v Sloveniji. 

Tabela 11: Stopnja delovne aktivnosti in stopnja registrirane brezposelnosti na območju Podravja 

 2011 2014 2019/2020 

Območje % DAP % reg. brezp. % DAP % reg. brezp. % DAP % reg. brezp. 

SLOVENIJA 58,1  11,8  57,2  13.1  66,0  8,7 * 

PODRAVJE 54,7  12,5  54,0  12.1  61,2  8,4 * 

ORP Spodnje Podravje 56,4  11,7  56,4  10,9  62,9  7,5 * 

ORP Slovenske gorice 56,9  10,8  55,4  10,9  58,2  7,7 * 

ORP Prlekija 58,7  14,0  59,3  12,9  67,0  9,7 * 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Posledice COVID-19 se kažejo že v mesečni statistiki Zavoda RS za zaposlovanje. V Sloveniji je bilo konec 

aprila 2020 88.648 brezposelnih oseb, kar 51.451 v Vzhodni Sloveniji. Zaostajanje pri povprečni bruto 

plači v primerjavi z Slovenijo je zadnjih 10 let skorajda enako in znaša  v letu 91,5 povprečja Slovenije. 

Povprečna bruto plača se je povečala v Sp. Podravju in ostalih občinah, zmanjšala pa se je na območju 

Slovenskih goric ter dela Prlekije. 

Decembra 2019 je bilo v Podravju 1.561 prostih delovnih mest. Med temi je bilo največ povpraševanja 

po naslednjih poklicih: varilci, orodjarji, elektroinštalaterji; zidarji; čistilci; strežniki in gospodinjski 

pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah; zdravniki specialisti (razen splošne medicine); 

prodajalci; vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev; natakarji; strokovnjaki za zdravstveno nego, 

bolničarji negovalci v zavodih; strokovni sodelavci za zdravstveno nego; pripravljavci in monterji 

kovinskih konstrukcij; kuharji; komercialni zastopniki za prodajo ipd. Po koncu epidemije maja 2020 je 

bilo vseh prostih mest le še 548. 

3.4.2 Demografija 

Staranje prebivalstva in nizka rodnost sta povzročili pomembne spremembe v sestavi gospodinjstev in 

družin – več enočlanskih gospodinjstev, več ostarelih gospodinjstev in izrazito prevladujoč delež družin 

z enim ali dvema otrokoma. Sprememba velikosti in sestave gospodinjstev ima odločilen vpliv na 

https://pxweb.stat.si/SiStat
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ustreznost in izkoriščenost stavbnega fonda ter na stanovanjsko politiko. Za starejšo populacijo je 

značilen tudi visok delež lastniških stanovanj in hkrati nadpovprečno visok delež starejših, ki živijo na 

kmetijah ali v samostojnih hišah (UMAR 2016), kar ob njihovem odmiranju pomeni tudi težave z 

opuščenim lastniškim stavbnim fondom. Prebivalstvo bo po rezultatih demografskih projekcij do 2080 

(SURS 2017a) v naslednjih desetletjih ob sedanjih vrednostih naravne rasti in priseljevanja pričelo 

številčno upadati ter bo leta 2080 za 6 % manjše kot leta 2015. Regionalne projekcije prebivalstva 

nakazujejo neenakomerno staranje prebivalstva po regijah (UMAR 2016), kar kaže, da sta vloga in 

pomen razvojnega in prostorskega načrtovanja na regionalni ravni velika. 

V Podravju skupno živi 325.994 ljudi (2020), od tega je zgolj 151.448, ali 46,73 % celotnega prebivalstva 

delovno aktivno. Med leti 2010 in 2020 je števlo prebivalstva naraslo s 2.651 prebivalcev. Naravni 

prirast prebivalstva je (med 2010 in 2018) bil vseskozi negativen, tako da gre prirast prebivalstva 

pripisati selitvenemu prirastu tako med regijami znotraj Slovenije kakor zlasti iz tujine. Število 

prebivalcev se je znižalo na območju Sp. Podravja ter dela Prlekije, v ostalih delih Podravja pa počasi 

narašča. 

Tabela 12: Število prebivalcev in naravni prirast na območju Podravja 

Območje 

2011 2014 2019 

Št. prebiv. 
Naravni 

prirast 
Št. prebiv. 

Naravni 

prirast 
Št. prebiv. 

Naravni 

prirast 

SLOVENIJA 2.052.496 3.248 2.061.623 2.279 2.089.310 -1.260 

PODRAVJE 322.843 -264 323.034 -119 324.875 -606 

ORP Spodnje Podravje 69.399 -51 68.493 -12 68.938 -105 

ORP Slovenske gorice 41.785 -57 41.922 -51 42.276 -55 

ORP Prlekija 16.840 -38 16.560 -41 15.917 -58 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Podravska statistična regija bo po rezultatih osnovne projekcije od leta 2018 do 2038 izgubila 7 % 

prebivalstva, kar je še enkrat več kot celotna država (3,3 %). Skupno število prebivalcev bo prvo 

desetletje projekcije stagniralo oziroma upadalo počasi, hitrejše upadanje je pričakovati po letu 2028. 

Prebivalstvo območij ruralno 1 in urbano 1 bo med leti 2018 in 2038 naraslo za 1,5 oziroma 3 %, na 

območjih urbano 2 in ruralno 2 pa upadlo za dobrih 10 %. Vsaj del negativnih razvojnih trendov na 

območju urbano 2 je mogoče pripisati odseljevanju iz večjih mest v okoliške podeželske občine 

(preglednica 36). Statistična regija kot celota v obdobju 2008 do 2017 ni imela negativnih migracijskih 

trendov, izjema je bilo le občine, ki so zelo odmaknjene od večjih mest, ki je letno zaradi odselitev 

izgubljalo 1,8 osebe na 1000 prebivalcev. Nizka pa je v statistični regiji rodnost, v desetletju 2008 do 

2017 je število živorojenih na 1000 žensk v starosti 15 do 44 let znašalo le 49, nižje vrednosti sta imeli 

samo pomurska in obalno-kraška statistična regija. Regija sodi med tiste, kjer je močnejše odseljevanje 

državljanov v razvite države – v obdobju 2008/2017 je znašal povprečni negativni selitveni neto okrog 

900 oseb ali -2,8 na 1000 prebivalcev (SiStat 2019). 
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Slika 15: Projekcija upadanja števila prebivalcev po obdobjih po občinah 

 

Zaradi nizke rodnosti se bo prebivalstvo staralo, indeks starosti se bo z 146 leta 2018 dvignil na 282 

leta 2038, kar je več kot vrednost za celotno državo - 238. Višji porast indeksa starosti je mogoče 

pričakovati v občinah območij večjih mest in mest, ki so bolj oddaljena teh naselij. Delež starih 65 in 

več let v skupnem prebivalstvu bo narasel z 20 na 31 %, delež starih 0 do 24 let pa upadel s 23 na 20 % 

(slika 53). Za četrtino bo upadlo število žensk v starosti 20 do 39 let, ki so v obdobju 2008 do 2017 v 

Sloveniji rodile 96 do 97 % otrok (preglednica 38). Posledici nizke rodnosti bosta tudi upadanje 

številčnosti aktivnega kontingenta prebivalstva (25 do 64 let) in staranje delovne sile. Aktivni 

kontingent naj se bo od leta 2018 do 2038 znižal s 182.200 na 146.600 oseb. Delež starejših aktivnih 

(45 do 64 let) od vseh aktivnih bo v istem obdobju narasel z 52 na 58 % (preglednica 39). 

Med pomembnimi nevarnosti za regijo je potrebno omeniti razpršeno urbanizacijo, velike razlike 

demografskih trendov, pojavljanje območji z odmiranjem prebivalstva, obmejna območja ter konflikt 

med poselitvijo in drugimi rabami prostora.  

3.4.3 Revščina in socialna izključenost  

Revščina in socialna izključenost sta družbena pojava, ki predstavljata velik družbeni problem, saj 

posameznikom onemogočata zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. V sklopu projekta 2SoKrog 

je bila izvedena analiza na področju prejemnikov denarnih socialnih pomoči (v nadaljevanju DSP) v letih 

2016, 2017 in 2018, ki je pokazala, da narašča število upravičencev do denarne socialne pomoči. Število 

upravičencev do denarne socialne pomoči se v celotnem opazovanem obdobju postopno zvišuje. 

Starostna struktura je relativno stabilna, število upravičencev do DSP se zvišuje v vseh starostnih 

razredih. Glede na tip gospodinjstva med prejemniki ne prevladujejo družine ampak samska 

gospodinjstva. Med dolgotrajnimi upravičenci do DSP je delež oseb, ki niso registrirane pri Zavodu RS 

za zaposlovanje (ZRSZ) kot aktivni iskalci zaposlitve, še nekoliko višji kot med odraslimi upravičenci do 
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DSP. Na osnovi analize se lahko poda ocena, da gre pri okoli eni četrtini odraslih upravičencev do DSP 

za osebe, ki zelo verjetno niso zaposljive in ki verjetno tudi v prihodnje ne bodo zaposljive, bodo pa 

ostale med upravičenci do DSP. V ugodnih gospodarskih pogojih bi lahko pričakovali zmanjšanje števila 

upravičencev do DSP, vendar podatki kažejo, da temu ni tako, saj delež dolgotrajnih upravičencev do 

DSP narašča tudi v letih ugodnih gospodarskih razmer in ugodnih razmer na trgu dela, torej po letu 

2014.  

Število oseb pod pragom tveganja revščine se je na območju regije Podravje v letu 2018 v primerjavi z 

letom 2010 zmanjšalo za 14,29 %, Stopnja tveganja revščine, se je tako od leta 2010 iz 17,9 % zmanjšala 

na 15,6 % do leta 2018. Za celotno opazovano obdobje pa je značilno, da je regija Podravje v stopnji 

tveganja revščine bila nad slovenskim povprečjem, kakor tudi nad povprečjem obeh kohezijskih regij. 

Tabela 13: Stopnja tveganja revščine po kohezijskih in statističnih regijah 

 Območje 2010 2014 2018 

Stopnja tveganja revščine  

(% oseb) 

Slovenija 12,7 14,5 13,3 

Vzhodna Slovenija 15,6 16,4 14,7 

Zahodna Slovenija 9,5 12,3 11,6 

Podravska 17,9 17,3 15,6 

Število oseb pod pragom tveganja 

revščine 

Slovenija 254.000 290.000 268.000 

Vzhodna Slovenija 164.000 175.000 160.000 

Zahodna Slovenija 90.000 116.000 108.000 

Podravska 56.000 52.000 49.000 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad 

Število upravičencev do socialnih transferjev, odvisnih od materialnega položaja oziroma družine, v 

posamezni regiji odraža socialno in delno tudi starostno sliko prebivalstva posamezne regije. Najvišje 

število oseb, ki prejemajo DSP, je tako kot v preteklih opazovanih letih v Pomurju, slabih 61 oseb na 

1000 prebivalcev, sledi pa Podravska regija s približno 55 oseb na 1000 prebivalcev in Savinjska regija 

s približno 49 oseb na 1000 prebivalcev. 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti se je na območju regije Podravje v obdobju od leta 2010, ko je 

znašala 7,5 % oseb, do leta 2018 zmanjšala na 4,7 % vseh oseb. V letu 2018 je tako bila še vedno nad 

državnim povprečjem, nad povprečjem Zahodne kohezijske regije, vendar pa za 0,3 % pod povprečjem, 

ki je veljalo za Vzhodno kohezijsko regijo. 

Stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti se je na območju regije Podravje v obdobju od leta 2010, ko 

je znašala 9,3 % oseb, do leta 2018 zmanjšala na 6,9 % vseh oseb. Vendar pa je bila v letu 2018 še vedno 

nad državnim povprečjem ter nad povprečjem obeh kohezijskih regij. 

3.4.4 Zdravje 

Manj kot šestdeset odstotkov prebivalcev Podravja ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro/zelo 

dobro. To nas uvršča nižje od slovenskega povprečja, v mednarodnih okvirjih so nam najbližje prebivalci 

Madžarske, Poljske, in Češke . V kar 28 podravskih skupnostih prebivalci ocenjujejo zdravstveno stanje 

primerjalno nižje kot v Sloveniji, od tega najnižje v občinah: Pesnica (41,8 %), Šentilj (42,5 %), Kungota 

(43,3 %), Cerkvenjak (47,3 %), Sveti Jurij v Slovenskih goricah (49,4 %) in Sveta Ana (49,6 %). Nad 
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slovenskim povprečje (ki znaša 66 %) so občine Podlehnik (70,5 %), Juršinci 67,7 %, Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah 67,1 %, Makole 67 %, Ptuj 66,9 %, Slovenska Bistrica 66,8 %, Gorišnica 66,4 % in 

Cirkulane s Poljčanami 66,3 %. Kot izhaja iz slike v nadaljevanju je dobro zdravstveno stanje oseb 

najvišje med osebami, ki se izobražujejo, tem sledijo zaposleni/samozaposleni, najnižje je med 

neaktivnimi in upokojenimi. Skladno s pričakovanji ocenjujejo najslabše lastno zdravstveno stanje 

osebe starejše od 65 let. Več moških kot žensk ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot zelo dobro in 

dobro, pri oceni "zelo slabo" pa sta spola izenačena.  Osebe, ki živijo v višjih dogodkovnih skupinah, 

ocenjujejo svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro v več odstotkih kot tiste v nižjih dohodkovnih 

skupinah.  

Graf 6: Splošno zdravstveno stanje oseb v Podravju 

 

Pričakovana življenjska doba žensk v Podravju znaša 81,1 leta, moških pa občutno manj, tj. 73,3 leta. 

Za ženske smo ob rojstvu v letu 2016 pričakovali 57,9 let zdravega življenja, za moške pa 58,7 let. V 

Podravju se je absentizem, merjen v letih 2014, 2018 in 2019 povečal in sicer iz 4,3 % na 5,3 % 

bolniškega staleža in je nad slovenskim povprečjem. Tako so delodajalci izgubili v letu 2019 kar 

2.511.416 koledarskih dni oziroma 19 koledarskih dni na zaposlenega, pri čemer je posamezna bolniška 

odsotnost v povprečju trajala 16 dni, na 100 zaposlenih pa kar 116 dni. V primerjavi s povprečjem 

Slovenije je v Podravju višja splošna umrljivost kot tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, vseh vrst 

raka in še posebej zaradi samomorov (leta 2014–2018). Podravje ima med vsemi slovenskimi regijami 

najvišje absolutno število samomorov (podatki za leto 2017) , tj. 82 posameznikov, pri čemer je 4 krat 

več samomorov med moškimi kot ženskami. Najvišji samomorilni količnik je med populacijo starejšo 

od 80 let, sledi ji skupina med 50 in 59 let. 

Graf 7: Bolniška odsotnost in vzroki umrljivosti 
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Po umrljivosti je Podravje nad slovenskim povprečjem (11,2 osebe na 10.000 prebivalcev napram 9,9 

oseb v Sloveniji). 21 % vseh prebivalcev Podravja je starejših od 65 let (Slovenija, 20 %). Po podatkih v 

Sloveniji trpi za demenco približno 32.000 ljudi, število pa naj bi se podvojilo do leta 2035. Med 

diagnosticiranimi, starimi od 30 let do 95 let je skoraj dva in pol krat več žensk kot moških. Prav tako 

ne gre prezreti dejstva, da je delež starejših prebivalcev, ki živijo sami okrog 34 %.  

Med dejavniki tveganja v Podravju velja izpostaviti kajenje, prekomerno prehranjenost oseb, tako 

otrok kot odraslih, prometne nesreče z alkoholiziranimi vozniki, visoko tvegano opijanje ter nižjo 

sosedsko povezanost kot je v slovenskem povprečju. 

V podravski statistični regiji imajo sedež pomembne zdravstvene ustanove kot so: Univerzitetni klinični 

center Maribor, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter druge. Odličnost zdravstvenih ustanov v Podravju 

se je izkazala tudi ob COVID-19, saj je v času razglašene epidemije imel Maribor samo 35 obolelih za 

virusom. COVID-19 je hkrati opomin, da država potrebuje močno javno zdravstvo, če želi zagotavljati 

zdravo populacijo, ne glede na njen socio-ekonomski položaj. 

Med leti 2014 in 2018 se je v Podravju povečalo število zdravstvenega osebja, vendar je ostalo enako 

oziroma se zmanjšalo število babic, defektologov, inženirjev radiologije in višjih fizioterapevtov. SRIP 

Zdravje – medicina združuje deležnike četvorne vijačnice, ki delujejo na področju zdravja/medicine. 

SRIP Zdravje – medicina zastopa šest fokusnih področij Strategije pametne specializacije: 1. 

Translacijska medicina 2. Odporne bakterije 3. Aktivno in zdravo staranje 4. Biofarmacevtika 5. 

Zdravljenje raka 6. Naravna zdravila in kozmetika. Podravski člani SRIP Zdravje - medicina so odlični a 

maloštevilni: Medicinska fakulteta Maribor (UM), Alma Mater Europeana in IOS Inštitut za 

okoljevarstvo in senzorje. 

Tehnološki napredek omogoča na individualni ravni nove možnosti preventive in zgodnjega odkrivanja 

bolezni (npr. genski testi), varovanja/ohranjanja zdravja, diagnostike, izven-bolnišnične obravnave, 

nege (npr. negovalni roboti) in rehabilitacije. Na področju zdravstvenega sistema vplivajo tehnološke 

spremembe na nove procese (npr. odločitve na podlagi algoritmov), strukture in oblike sodelovanja 

(poslovne modele kot je telemedicina). 

Nadalje doprinaša tehnološki napredek v zdravstvu k rasti BDP, predvsem storitvenega sektorja. Izvoz 

storitev zdravljenja  je v letu 2018 znašal 54 milijonov, uvoz pa 0,7 milijona. Ne glede na spodbudno 

trgovinsko bilanco na področju zdravstvenih in zdraviliških storitev, približno pet odstotkov prebivalcev 

nima urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja.  

Demografske in družbene spremembe kažejo akutne znake staranja prebivalstva, pri čemer se zdrava 

leta ne podaljšujejo sorazmerno. Izziv torej ostaja: kako ohraniti prebivalstvo čim dlje zdravo in kako 

jim omogočiti popolno in dostojno oskrbo na stara leta. V ta namen je potrebno prevetriti tudi sistem 

financiranja/sofinanciranja javnega zdravstva v Sloveniji. Ravno COVID-19 je pokazal šibkost socialnega 

varstva v domovih za ostarele in krizo odsotnosti dolgotrajne zdravniške oskrbe v Podravju/Sloveniji. 

T.i. pomoč na domu ne more rešiti vseh tegob s katerimi se srečujejo starostniki in za katero bi veljalo 

premisliti, ali je v regiji moč vzpostaviti enotni model dolgotrajne oskrbe starejših. 

Rešitev seveda ne more biti zgolj v razvoju novih aplikacij. Le-te ponujajo gospodarske družbe za pomoč 

starejšim prebivalcem in so povezane z njihovim zdravstvenim stanjem in dobrim počutjem in 

predstavljajo dodatne stroške tako za ponudnika teh storitev (npr. zdravstveni dom) kot tudi za 

starostnika kot končnega koristnika storitev. 



OSNUTEK 

 

51 Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027 

3.4.5 Vzgoja in izobraževanje 

Stanje na področju vzgoje in izobraževanja 

Sistem predšolske vzgoje in šolski sistem je na območju Podravja relativno dobro razvit, predvsem na 

področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. V regiji je prav tako 

dobro razvita  mreže srednjih šol kakor tudi srednjih poklicnih in strokovnih šol. V Podravju ima sedež 

tudi druga največja Univerza v Sloveniji, ki ima sedež v Mariboru. Zraven Maribora se na Ptuju  izvajajo 

trije višješolski in en visokošolski program. 

Predšolska vzgoja 

V Podravju imamo dobro razvit sistem predšolske vzgoje. Vsaka občina ima vsaj en vrtec, ki zagotavlja 

varstvo predšolskih otrok. Število vključenih otrok v vzgojno varstvenih zavodih/vrtcih v Podravju se je 

v šolskem letu 2018/2019 v primerjavi s šolskim letom 2010/2011 povečalo za 10,42 % oz. za  1.188 

otrok. Število vrtce in enot se je v obravnavanem obdobju povečalo za 6. 

Tabela 14: Število predšolskih otrok in število vrtcev z enotami na območju Podravja 

Območje 
Število otrok Število vrtcev in enot 

2010/11 2014/15 2018/19 2010/11 2014/15 2018/19 

SLOVENIJA 75.972 84.750 87.147 891 979 968 

PODRAVJE 11.396 11.739 12.584 132 137 138 

ORP Spodnje Podravje 2.315 2.472 2.596 25 29 29 

ORP Slovenske gorice 1.443 1.522 1.716 19 19 16 

ORP Prlekija 559 564 538 8 8 8 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Osnovnošolsko izobraževanje 

Tudi osnovnošolsko izobraževanje je na območju Podravja dobro dostopno in razvito. Na območju 

regije je 115 šol in njenih podružnic. Število se je glede na leto 2011 zmanjšalo za 3.  Število 

osnovnošolskih otrok pa se je povečalo za 3.371 kar znaša 14,5 % povečanje. Število učencev se je 

povečalo na vseh območjih razen ORP Prlekija. 

Tabela 15: Število osnovnošolskih učencev in število šol s podružnicami na območju Podravja 

Območje/študijsko leto 

2010/11 2014/15 2018/19 

Učenci 
Šole in 

podružnice 
Učenci 

Šole in 

podružnice 
Učenci 

Šole in 

podružnice 

SLOVENIJA 161.046 843 169.101 838 186.328 822 

PODRAVJE 23.231 118 24.065 115 26.602 115 

ORP Spodnje Podravje 5.103 28 5.197 27 5.731 27 

ORP Slovenske gorice 3.351 21 3.391 21 3.623 20 

ORP Prlekija 1.337 9 1.252 9 1.333 9 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

https://pxweb.stat.si/SiStat
https://pxweb.stat.si/SiStat
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Srednješolsko izobraževanje 

V Podravju imamo velik nabor srednjih šol ter poklicnih in strokovnih šol. Sedeži šol so v 5 občinah (MO 

Maribor in MO Ptuj, Ormož, Ruše in Slovenska Bistrica. Število dijakov se je od leta 2011 zmanjšalo na 

vseh območjih, najmanj na območju Slovenskih goric. Skupno število dijakov se je v Podravju zmanjšalo 

za 13,03 %. 

Tabela 16: Število dijakov po prebivališču v Podravju 

Območje/študijsko leto 2010/11 2014/15 2018/19 

SLOVENIJA 82.267 75.325 73.110 

PODRAVJE 12.159 10.982 10.575 

ORP Spodnje Podravje 2.771 2.504 2.289 

ORP Slovenske gorice 1.658 1.639 1.568 

ORP Prlekija 719 681 530 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Študijsko izobraževanje 

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij, 

ki poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. 

V študijskem letu 2018/2019 je na območju regije študiralo 9.917 študentov Število študentov 

terciarnega izobraževanja se je v primerjavi s študijskim letom 2010/11 zmanjšalo tako na ravni države, 

celotne regije Podravje (-30,85 %). 

Tabela 17: Število študentov po prebivališču 

Območje/študijsko leto 2010/11 2014/15 2018/19 

SLOVENIJA 104.003 85.616 76.728 

PODRAVJE 14.341 12.013 9.917 

ORP Spodnje Podravje 3.242 2.753 2.095 

ORP Slovenske gorice 1.791 1.517 1.207 

ORP Prlekija 736 660 520 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Število diplomantov na 1000 prebivalcev se je prav tako zmanjšalo za cca 20 % kar je podoben trend 

kot velja za celotno ozemlje Slovenije. 

Tabela 18: Število diplomantov na 1000 prebivalcev 

Območje 2011 2014 2017 2019 

SLOVENIJA 10,0 9,1 8,0 7,7 

PODRAVJE 8,6 8,3 7,3 7,1 

ORP Spodnje Podravje 7,4 8,0 6,4 6,0 

ORP Slovenske gorice 7,8 7,7 7,3 6,6 

ORP Prlekija 8,7 9,2 7,6 8,4 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

https://pxweb.stat.si/SiStat
https://pxweb.stat.si/SiStat
https://pxweb.stat.si/SiStat
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V Podravju je poskrbljeno tudi za izobraževanje  odraslih oziroma vseživljenjsko učenje. V vseh večjih 

mestih imamo Ljudske univerze, ki  ponujajo številne programe izobraževanja in usposabljanja 

odraslih. 

3.4.6 Ocena socialne ekonomije in nevladnih organizacij   

V Podravju je v 2019 delovalo in poslovalo 95 subjektov, ki so statusno ustrezala definiciji socialne 

ekonomije, dodatnih 13 pa ni imelo finančnega toka in se smatrajo za neaktivne. Največja koncentracija 

je razvidna v Mariboru in bližnji okolici, kjer je združenih več kot polovica le teh. Tipično gre za mikro 

podjetja, saj več kot dve tretjini le teh ne dosega 100.000 € letnega prihodka in ima manj kot 3 

zaposlene. Ta se pretežno ukvarjajo s storitveno dejavnostjo na področjih turizma, izobraževanja in 

poslovnega svetovanja. Med večjimi subjekti z letnim prihodkom do 500.000 € se nahajajo nevladne 

organizacije in podjetja na področju turizma, gostinstva ter socialnih in poslovnih storitev. Največje 

organizacije, nad 500.000 € letnega prometa so skoraj izključno subjekti na področju proizvodnje in 

prodaje primarnih dobrin, tipično kmetijske ali gozdarske zadruge, tudi s  ter zadruge za prodajo 

opreme slednjim. Kmetijske in gozdarske zadruge predstavljajo štiri petine finančnega toka v sektorju 

socialne ekonomije. 

Številna podjetja v sektorju SE  so bila ustanovljena kot nevladne organizacije, ki  pogosto nimajo znanj 

za preusmeritev iz financiranja svoje dejavnosti na podlagi projektov, financiranih iz javnih virov v 

zagotavljanje virov za izvajanje dejavnosti na trgu ali vsaj v hibridni poslovni model. V zadnjih letih se 

je število SE močno povečalo, verjetno zaradi posebnih spodbud v zvezi z javnim financiranjem, ki je 

zahtevalo status socialnih podjetij. Posledično obstaja velik delež SE, ki nimajo podjetniških, poslovnih 

in finančnih znanj. dejavnost pogosto izvajajo brez ustreznih tržnih raziskav, izvedljivega poslovnega 

modela in posledično poznavanja trga.  

V sektorju SE v Sloveniji, kot tudi v Podravju je precej izpostavljena potreba po povezovanju in 

medsebojni izmenjavi znanja in izkušenj. Mrežno povezovanje je potrebno zlasti na področju trženja: 

skupna promocija in podpora pri prodaji, skupna internetna platforma, skupni nastop na trgu. 

Pomembno podporo je treba podpirati v mreženje, izmenjavo in prenos znanja ter razvoj inovativnih 

oblik poslovnega sodelovanja med socialnimi podjetji, da se ustvarijo sinergije pri njihovem načinu 

reševanja družbenih  problemov.  

Ocena potencialov 

Po oceni podpornih organizacij vključenih v podporni ekosistem socialne ekonomije Podravja, SocioLab 

je kot področja potenciala največkrat omenjen turizem. Pogosto se kot potenciali kažejo posamične 

naravne in kulturne znamenitosti, ki so sicer v javni lasti a tipično zanemarjene in počasi propadajo. 

Pogosto so izpostavljeni lokalni gradovi (Grad Borl, Grad Muretinci, Grad Turnišče, itd.) pa tudi druge 

markantne lokacije, ki trenutno samevajo brez prave uporabe. Na področju turizma je pogosto 

izpostavljeno, da se izgubljajo priložnosti zaradi nepovezanosti posamičnih akterjev na področju 

turizma, npr., med ponudniki prenočitvenih kapacitet in organizatorjev kulturnih dogodkov, festivalov, 

upravniki geografskih ali obrtnih znamenitosti ali ponudniki lokalno pridelane ekološke hrane ali 

butičnih izdelkov. 

Opozarjajo, da je potencial tudi v razmahu ekološkega kmetovanja z večjo dodano vrednostjo, še 

posebej če bi se to razvijalo v spregi s turističnimi dejavnostmi, kot je urejanje starih domačij, oživitvijo 

obrti in podobno, saj bi tako lahko razvili tudi predelovalne dejavnosti za butične visokokvalitetne 
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produkte. Kot potencial se identificira usmeritev določenih občin, predvsem Hoče-Slivnica, v izgradnjo 

kapacitet za starostnike, ki bodo potrebovali vrsto podpornih storitev. Nenazadnje je potencial tudi v 

skupnostnih oblikah stanovanjskih rešitev. Ob obuditvi iniciative za stanovanjsko zadrugo v Mariboru 

bi lahko ob uspešni implementaciji nastal enostavno prenosljiv model za reševanje stanovanjske 

problematike, ki izhaja iz desetletja dolge odsotnosti stanovanjske politike na državnem nivoju. 

Deficitarna področja 

Deficitarna območja katera bi se dalo nasloviti preko konceptov socialne ekonomije (socialna podjetja 

& zadruge), ki jih identificirajo stične točke v okviru podpornega sistema Socialne ekonomije Podravja,  

SocioLab so med različnimi občinami precej sorodna. Brez izjeme v skoraj vseh občinah identificirajo 

pomanjkljive kapacitete za podporo starostnikom. Posebej je to izpostavljeno na podeželju, kjer 

starostniki ob zmanjšani mobilnosti obstanejo v domačijah, kjer jim je normalna oskrba otežena, 

pogosto pa niti ne morejo vzdrževati socialnih stikov potrebnih za mentalno zdravje. Kapacitete v 

javnih in zasebnih institucijah za oskrbo starostnikov so nezadostne. na tem področju obstaja velik 

potencial za razvoj storitev v okviru sektorja socialne ekonomije, seveda ob ustrezni zakonski ureditvi 

dolgotrajne oskrbe. 

V mnogih občinah je problematična predvsem povezanost z vodovodom in reševanje kanalizacijskih 

voda. Rešitve se ponujajo v organizaciji lokalnih manjših vodovodnih sistemov v skupnostnem 

upravljanju (dober primer je v okviru SocioLaba podprta ustanovitev Vodovodne zadruge v Zavrhu).  

Nedostopnost primernih stanovanjskih kapacitet se opaža v mnogih občinah, tudi takšnih, kjer prihaja 

do odseljevanja, kar je posledica neobstoječe stanovanjske politike na nivoju države. Tudi to so 

področja, kjer obstajajo rešitve in potencial za realizacijo le-teh na področju socialne ekonomije. V 

Mariboru, kjer je največja koncentracija subjektov SE je bilo zaznati, da subjekti pogrešajo tudi storitve 

računovodstva in davčnega svetovanja, ki bi poznal specifike poslovanja subjektov SE. 

Podporne organizacije in lokalna samouprava 

Podpora subjektom SE je v Podravju na ravni  lokalne samouprave in obstoječih podpornih organizacij, 

ki delujejo na področju gospodarstva je zelo splošna. Tipično organi lokalne samouprave ne razpolagajo 

z znanji o socialni ekonomiji, ne poznajo edinstvenih potreb in potencialov socialne ekonomije in se 

nanje ne znajo odzivati ali jih spodbujati. Pri pregledu finančnih mehanizmov za podporo se ugotavlja, 

da finančni mehanizmi za podporo področju SE na lokalni ravni praktično sploh ne obstajajo (z redkimi 

izjemami, kot je bila npr. podpora socialnim podjetjem v občini slovenska Bistrica in v krajšem obdobju 

tudi z brezplačnim najemom poslovnih prostorov v MOM).  

Tudi pri dostopu do možnosti javnih naročil so subjekti SE pogosto prikrajšani, če je edino merilo za 

izbiro cena. Čeprav nacionalna zakonodaja omogoča pridržana javna naročila (javna naročila, 

namenjena SE), je njihova uporaba v praksi precej redka, najverjetneje zaradi nepoznavanja te 

možnosti.  

Izziv za sektor SE je  tudi pomanjkanje ali popolna odsotnost statističnih podatkov, ki bi jih lahko 

uporabili pri dokazovanju svoje družbene vrednosti. Razen različnih zakonov, ki urejajo področje 

socialnega podjetništva, za ustreznejšo podporo tako v Podravju, kot na ravni Slovenije, še vedno žal 

manjkajo strategije in ukrepi, ki podpirajo vzpostavitev novih poslovnih modelov v SE sektorju. 

Finančna podpora je potrebna v fazi (družbenega) zagona podjetij v sektorju SE, pa tudi v fazi razvoja, 

vendar ne bi smela voditi do odvisnosti SE od finančne podpore, temveč do njihove krepitve, da bi se 

lahko sami upravljali. 
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Pojav novih subjektov  SE in njihova rast je v veliki meri odvisna od podporne poslovne infrastrukture 

v obliki poslovnega in inovacijskega podpornega okolja ter finančnih mehanizmov in vlagateljev. 

Obstoječe okolje za podporo »klasičnim« podjetjem je dobro uveljavljeno, vendar le redko ponuja 

storitve, ki ustrezajo specifičnim potrebam sektorja SE, kar velja tudi za mreženje in prenos znanja. Na 

splošno v Sloveniji obstajajo podporne organizacije SE, vendar nimajo enotnih strokovnih standardov, 

niso dobro povezane in nimajo sistemskih virov za delovanje.  

V Podravju pa so  se te organizacije (10) povezale v regionalno mrežo podpornih organizacij za izgradnjo 

poslovni inovacijskega ekosistema socialne ekonomije Podravja,  SocioLab, ki je oblikovala in testira 

celovit portfolijo podpornih storitev za sekto SE na regionalni ravni, ki lahko postane podlaga za 

vzpostavitev enotnih standardov podpornega okolja SE za Slovenijo.  

Potrebno pa bo zagotoviti sistemske vire za sofinanciranje delovanja takšnega podpornega okolja tudi 

v prihodnje (po zaključku pilotnega projekta SocioLab) kot tudi ustrezne finančne mehanizme za zagon 

in rast subjektov SE. Ob tem pa ugotavljamo še, da je obstoječe politično in zakonodajno okolje v 

Sloveniji  in tudi v Podravju je »dovolj dobro« za razvoj sektorja SE, vendar pa manjka jasna in močna 

strategija z delovnim programom in ustreznimi ukrepi na vseh ravneh (lokalna, nacionalna, regionalna, 

sektorska). Znotraj bančnega sistema ni dovolj ugodnih virov za SE in osebno obravnavanje njihovih 

projektov, do bančnih posojil SE pa je težko dostopati pod enakimi pogoji kot za tradicionalna podjetja. 

Finančni ukrepi države so sporadični, premalo, pogosto za neprimerno vsebino in (zaskrbljujoče) s 

padajočim trendom. Subjekti SE imajo sicer večinoma dostop do finančnih mehanizmov, ki so 

namenjeni podpori gospodarstvu na splošno, vendar ker ti mehanizmi ne upoštevajo specifik subjektov 

SE, se le ti znajdejo v manj ugodnem položaju. 

Tudi pri podpornih organizacijah v Podravju za razvoj gospodarstva se ugotavlja, da le redke (skoraj 

izključno tiste, ki so del projekta / in ekosistema SE Podravja,  SocioLab ) razpolagajo s specialističnimi 

znanji za razumevanje sektorja SE. Pri drugih podpornih organizacijah za podjetništvo v Podravju (izven 

partnerstva projekta SocioLab) nismo  identificirali zaposlenih oseb, ki bi bile specializirane za podporo 

socialnim podjetjem ali zadrugam. Za razliko od organov lokalne samouprave pa so nekatere podporne 

organizacije v preteklosti že izvajale programe podpore specifično za subjekte socialne ekonomijo, 

pogosto v navezavi na določene državne spodbude ali EU programe. Večinoma so ti programi izpadli 

manj uspešni zaradi napak pri snovanju državnih spodbud kot tudi zaradi pomanjkanja znanja o socialni 

ekonomiji na strani podpornih organizacij in pomanjkanja poslovnih veščin na strani socialnih podjetij 

in zadrug, ter so po zaključku javnega financiranja usahnili.  

3.4.7 Nevladne organizacije – subjekt in partner razvoja v Podravju 

Sodobne mednarodne usmeritve na področju razvoja nevladnih organizacij kažejo, da so pomen in 

vlogo nevladnih organizacij prepoznale praktično vse razvite države, zato v zadnjih dvajset let beležimo 

razcvet nevladnih organizacij, predvsem pa pospešeno krepitev partnerstva med njimi in državo. To se 

kaže tako v vključevanju nevladnih organizacij v procese odločanja kot tudi v njihovem vse širšem 

vključevanju v mrežo izvajalcev storitev, ki delujejo v javnem interesu. 

V državah članicah Evropske unije so nevladne organizacije močno vpete v delovanje države, zlasti na 

področjih izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva ter kulture in športa. V povprečju zaposlujejo 

5,42 % aktivnega prebivalstva. Države Evropske unije namenjajo za programe, ki jih NVO izvajajo v 

javno korist v povprečju 2,2 % državnega BDP. NVO in prostovoljstvo predstavljajo pomemben segment 

slovenske družbe ter pomembno vplivajo na družbeno povezanost in solidarnost. 
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Od leta 2008 se v Sloveniji razvija infrastrukturno podporno okolje za nevladne organizacije v okviru 

katerega se je razvila vrsta nacionalnih in regionalnih subjektov podpornega okolja, 

katerih ključna naloga je, da v različnih  fazah razvoja  podprejo  nove  in  inovativne  iniciative 

nevladnih organizacij. Za dodatno krepitev delovanja nevladnih organizacij se je pri Ministrstvu za 

javno upravo ustanovil proračunski sklad, ki je namenjen financiranju NVO na področju krepitve 

profesionalizacije in razvoja podpornega okolja. Področje profesionalizacije nevladnih organizacij je 

ključnega pomena za njihov razvoj, saj  več kot 92% NVO nima zaposlenih. NVO v Podravju zaposlujejo 

422 oseb v društvih in 732 v zavodih in ustanovah. Profesionalizacija NVO vodi k večji strokovnosti, 

učinkovitosti in uspešnosti.  

Nevladne organizacije bodo s svojim delovanjem, poznavanjem področij in strokovnostjo pomemben 

partner in akter na področjih dela, ki se nanašajo na prednostne naloge Evropske komisije v obdobju 

2019-2024: 

• Evropski zeleni dogovor s ciljem postati prva podnebno nevtralna celina; 

• Gospodarstvo za ljudi s ciljem zagotavljati socialno pravičnost in blaginjo za vse ljudi; 

• Evropa, pripravljena na digitalno dobi, s ciljem opolnomočenost državljanov za novo generacijo 

tehnologij; 

• Spodbujanje našega evropskega življenja, s ciljem zaščite državljanov in vrednot; 

• Nova spodbuda za evropsko demokracijo, s ciljem spodbujanja, varovanja in krepitve 

demokracije. 

Na vseh teh področjih so NVO dejavne tudi na lokalnem in regionalnem območju in jih bo potrebno 

vključevati v pripravo in izvajanje projektov v okviru kohezijske politike v podravski regiji, saj gre za 

področja, ki morajo predstavljati razvojni izziv tudi podravske regije. 

V podravski regiji deluje (AJPES, 2018): 

• 3490 društev s 422 zaposlenimi, ki so ustvarile 72.760.299 EUR prihodkov od tega s pridobitno 

dejavnostjo 20.329.924 EUR prihodkov; 

• 426 zavodov in ustanov s 732 zaposlenimi, ki so ustvarili 52.299.859 EUR prihodkov. 

Največje število NVO deluje na področju športa in rekreacije, sledijo jim organizacije na področju 

kulture in sociale, varovanja ter zdravja, okolja in drugih dejavnosti. 

Glavni izzivi NVO v Podravju so naslednji: 

• povečanje števila redno zaposlenih, 

• vključevanje NVO v raznolike projekte na regionalnem nivoju, 

• institucionalna krepitev NVO ter  

• povečanje vloge in pomena NVO pri regionalnem razvojnem načrtovanju. 

3.4.8 Turizem 

Razvojna regija Podravje se na področju turizma umešča med dve makro destinaciji: Alpsko Slovenija z 

vodilno destinacijo Maribor - Pohorje ter Termalno Panonska Slovenija z vodilno destinacijo Ptuj. 

Nosilni produkti v makrodestinaciji Alpska Slovenija so "Počitnice v gorah": outdoor, športni turizem, 

poslovna srečanja in dogodki. Sekundarni podporni produkti: gastronomija, kultura, doživetja narave, 

krožna potovanja, igralništvo in turizem na podeželju. Posebno vlogo v razvoju povezanih treh vodilnih 

destinacij ima reka Drava, ki nizdolno posega v Panonsko-termalno makro destinacijo. Nosilni produkti 
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v Panonsko-termalni makro destinaciji: zdravje in dobro počutje, gastronomija, turizem na podeželju. 

Sekundarni podporni produkti: outdoor, kultura, posebni interesi, doživetja narave. 

Vse podravske lokalne skupnosti niso vključene v vodilne destinacije. Po podatkih Slovenske turistične 

organizacije so bile v letu 2017 v vodilno destinacijo Maribor vključene naslednje lokalne skupnosti: 

Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, 

Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, 

Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj. Vse občine  

v tej destinaciji se niso povezovale z Mariborom temveč so razvijale svojo destinacijo oz. ponudbo z 

povezovanjem v Slovenske gorice, Ravno polje, Haloze ali Slovenska Bistrica. V vodilno destinacijo Ptuj 

je vključena zgolj lokalna skupnost Ptuj. V vodilno destinacijo Rogla-Pohorje je vključena podravska 

občina Oplotnica (ob Slovenskih Konjicah, Vitanju in Zrečah). Lokalne skupnosti, ki niso vključene v 

nobeno vodilno destinacijo so: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 

Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti 

Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. Za slednje velja, da se lahko povezujejo na terenu. Model 

vodilnih destinacij je bil oblikovan leta 2017 in postavljen glede na že obstoječe produktne navezave 

in strategije razvoja turizma ter izvedene razgovore na terenu. Kljub temu so se nekatere občine 

povezale v manjše destinacije, kot npr. destinacija Jeruzalem Slovenija, ki zajema občine Ormož, 

Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.  Na območju ORP Slovenske gorice je razvita blagovna znamka 

Slovenske gorice – preprosto čudovite, ki se v zadnjih letih s povezovanjem turistične ponudbe 

intenzivno razvija v mikro destinacijo v regiji. Slovenskim goricam bi kot samostojni mikro destinaciji  

bo s tem omogočen dostop do finančnih sredstev s področja turizma, za katera trenutno ni mogoče 

kandidirati. Povezovanje na nivoju mikro destinacij in skupnem povezovanju v regiji je ključno za celovit 

razvoj. 

Slika 16: Nočitve turistov v Podravju po občinah 
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Problemi turizma v Podravju so predvsem razdrobljenost, nepovezanost, slaba osnovna infrastruktura 

ter slabo upravljanje produktov ter pomanjkljivo promoviranje produktov preko agencij, ki bi 

privabljale turiste iz tujine. Kljub temu je v zadnjem obdobju nastalo nekaj pozitivnih iniciativ za 

povezovanje, razvijajo se mikro destinacije, ki zaokrožujejo geografska območja: na območju ORP 

Slovenske gorice – preprosto čudovite, v Spodnjem Podravju Haloze – dežela tisočerih gričev, Ravno 

polje in  Jeruzalem – Ormož. 

Kljub temu je v zadnjem obdobju nastalo nekaj pozitivnih iniciativ za povezovanje. Vodilne destinacije, 

in sicer Koroška, Maribor in Rogla-Pohorje se povezujejo v skupno iniciativo, Partnerstvo za Pohorje, ki 

jo od leta 2019 vodi RRA Podravje - Maribor. V pripravi je strategija, ki bo vključevala tudi pregled 

turistične infrastrukture in predvsem potreb za umestitev vodilnih treh turističnih destinacij na skupni 

svetovni turistični zemljevid. Z namenom ustvarjanja turističnih in športno-rekreacijskih doživetij je 

nujen razvoj sekundarne turistične infrastrukture (kolesarske in pohodniške poti, žičniška 

infrastruktura, tematski parki, interpretacijske poti doživljanja narave, plezalni parki itd.). Vodilne 

destinacije Koroška, Maribor in Ptuj pod koordinatorstvom RRA Podravje - Maribor se povezujejo v 

skupnem projektu razvoja Dravske kolesarske poti in razvoja turizma na reki Dravi.   

V letu 2019 beležimo v vodilni destinaciji Maribor - Pohorje več prihodov turistov kot leto poprej 

(286.593), vendar pa se je zmanjšalo število njihovih prenočitev (616.013). V celotni vodilni destinaciji 

Maribor - Pohorje je največ turistov obiskalo Maribor, in sicer 217.817, ki so ustvarili 454.004 nočitev 

(od tega 398.780 nočitev tujih turistov). Vodilna destinacija Ptuj je beležila v letu 2019 66.970 prihodov 

turistov in zabeležila 156.668 nočitev. Za Oplotnico, ki spada v VD Rogla-Pohorje so podatki statistično 

zaupni. 

Tabela 19: Prihodi in prenočitve domačin in tujih turistov, 2019 

 Prihodi turistov Prenočitve turistov 

 domači tuji skupaj domači tuji skupaj 

Podravje 87.621 297.522 385.143 215.102 612.489 827.591 

ORP Spodnje Podravje 23.690 59.373 83.063 70.632 114.049 184.681 

ORP Slovenskih goric 2.735 13.132 15.867 4.316 20.144 24.460 

ORP Prlekija 1.272  3.580 1.860 4.837 6.697 

Vir: SiStat, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164525S.px 

V celotni regiji Podravje je bilo v letu 2019 skupaj 385.143 prihodov turistov, od tega kar 77,3 % tujih. 

Ustvarjenih je bilo 827.591 prenočitev, od katerih je bilo 612.489 s strani tujih turistov. Območje 

Spodnjega Podravja je ustvarilo 21,6 % vseh prihodov turistov v Podravsko regijo, ter ustvarilo 22,4 % 

vseh prenočitev v regiji. Od prihodov turistov, kakor tudi prenočitev so prevladovali tuji turisti. 

Območje ORP Slovenskih goric je ustvarilo 4,1 % vseh prihodov turistov v Podravsko regijo. Ustvarilo 

je 2,9 % vseh prenočitev v regiji. Razloga za tako nizka procenta sta izjemno nizko število prenočitvenih 

kapacitet in pa zelo visok delež enodnevnih turistov, kar pa ne pomeni, da je turistov tako malo. Le 

mehanizmi za zbiranje podatkov so ozko usmerjeni. 

Statistična slika Podravske razvojne regije na področju turizma kaže, da so prihode in nočitve turistov 

v letu 2019 beležile samo naslednje občine: Maribor, Ptuj, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica, Šentilj, 

Hajdina, Kungota, Selnica ob Dravi, Videm, Ormož, Pesnica, Benedikt, Miklavž na Dravskem polju, Rače-

Fram, Cerkvenjak, Cirkulane. V navedenih 16 občinah je bilo skupaj 368.382 turistov in 798.418 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164525S.px
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prenočitev. Samo 4 občine v Podravju (Maribor, Ptuj, Hoče-Slivnica in Slovenska Bistrica) beležijo 90 % 

vseh prihodov in nočitev.   

Tabela 20: Štiri vodilne občine v Podravju po številu prihodov turistov in nočitev (2019)   

Občina/regija prihodi 
% prihodov  

v regiji 
 nočitve 

% nočitev  

v regiji 

Maribor 217.817 59,13  454.004 56,86 

Ptuj 66.970 18,18  156.668 19,62 

Hoče-Slivnica 28.452 7,72  56.658 7,09 

Slovenska Bistrica 20.389 5,53  49.138 6,15 

Skupaj 4 občine 333.628 90,57  716.468 89,74 

Podravje 368.382 100  798.418 100 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Turizem bo med najbolj prizadetimi gospodarskimi panogami, ki se bo s posledicami COVID-19 soočal 

ne samo zaradi »karantene« temveč tudi zaradi politike sosednjih držav in njihovega odpiranja mej, saj 

večina turistov prihaja iz Srednje Evrope (Nemčija, Avstrija, Poljska, Italija, Hrvaška). Pričakuje se, da 

bo turizem za okrevanje potreboval največ časa med vsemi gospodarskimi panogami. 

3.5 Kmetijstvo in gozdarstvo 

3.5.1 Kmetijstvo 

Kmetijstvo v Sloveniji in Podravju ohranja svoje prostorske in socialne razsežnosti, hrana pa vedno bolj 

postaja strateška dobrina. Poleg gospodarske (strogo pridelovalne)  se kmetijstvu vse bolj pripisujejo 

tudi druge družbeno pomembne funkcije, ki jih tržni mehanizmi žal danes še ne uravnavajo. Med njimi 

lahko izpostavimo številne pozitivne vplive kmetijstva na okolje (ohranjanje biodiverzitete, številne 

ekosistemske funkcije idr), vplive na socialno ravnovesje, na podobo kulturne pokrajine, na ohranjanje 

naravnih vrednot in kulturne dediščine. 

Skupna kmetijska politika (SKP) se mora nenehno prilagajati izzivom, s katerimi se srečuje evropsko 

kmetijstvo. SKP po letu 2020 bo enostavnejša in še bolj prilagojena potrebam kmetom, temeljila pa bo 

na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih. Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim ciljem in 

razširjanjem znanja, dodaten poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih 

območjih.  

Trije splošni cilji: 

• spodbujanje prehranske varnosti; 

• krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov; 

• krepitev podeželskih območij. 

S kmetijsko politiko se podpira trajnostni razvoj kmetijstva, ki naj bo ekonomsko učinkovito in 

konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno, hkrati pa tudi okolju prijazno in vzdržno. V prihodnje 

bo potrebno zagotoviti prehransko varnost s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku 

dostopne hrane, ohraniti čisto okolje in rodovitno zemljo ter zagotoviti poseljenost in skladen razvoj 

podeželja. 

https://pxweb.stat.si/SiStat
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Gospodarsko stabilnost kmetijskih gospodarstev se na nacionalni ravni spodbuja s finančnimi 

podporami, prilagojeno davčno politiko, poenostavljenim računovodskim sistemom in možnostjo 

številnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V Sloveniji je po podatkih zadnjih razpoložljivih podatkih 

iz leta 2016 69.902 kmetijskih gospodarstev (tj. kmetijskih podjetij in družinskih kmetij skupaj) in za 

6,36% manj kot leta 2010. Največ kmetijskih gospodarstev je v podravski regiji, ki ji sledita savinjska in 

pomurska statistična regija, daleč najmanj pa v zasavski statistični regiji.  

V Podravski regiji je leta 2016 bilo 10.990 kmetijskih gospodarstev kar pomeni 10% upad števila glede 

na leto 2010. Od celotne površine zemljišč v regiji Podravje v uporabi prevladujejo kmetijska zemljišča 

katerih delež znaša 69,63%, vendar so se kmetijska zemljišča v uporabi v primerjavi z letom 2000 

zmanjšala za 1.606 ha oz. za 2%. Nerodovitnih površin je 1,66%, medtem, ko delež gozda obsega 

28,71% vseh zemljišč v uporabi. Na območju Spodnjega Podravja prav tako prevladujejo kmetijska 

zemljišča, ki obsegajo 16,2% vseh kmetijskih zemljišč v regiji Podravje. Na območju ORP Slovenske 

gorice je bilo po zadnjih uradno dostopnih podatkih (SiStat, 2010) 16.797 ha kmetijskih zemljišč. Na 

območju ORP Prlekija prevladujejo kmetijska zemljišča, ki obsegajo 13,01% vseh kmetijskih zemljišč v 

regiji Podravje. V Sloveniji imamo več kot polovico kmetij na območjih z omejenimi dejavniki pridelave 

(OMD), kamor spada skoraj celotno območje ORP Slovenske gorice, Haloze, … Iz podatkov ARSKTRP je 

razvidno, da je na območju ORP Slovenske gorice skoraj 72,1 % obdelovalnih površin na območjih OMD 

(podatki za leto 2019). Število kmetijskih gospodarstev po letih upada, v letih od 2017 - 2019 se je na 

celotnem območju ORP SG zmanjšalo za 120 KMG, kar predstavlja cca. 7 % kmetijskih gospodarstev 

območja.  

Tabela 21: Skupna in kmetijska zemljišča  

 
Vrsta zemljišča  

SKUPAJ 
Kmetijska zemljišča Gozd Nerodovitno 

SLOVENIJA 897.650 494.641 387.868 15.142 

Podravje 115.030 80.100 33.021 1.909 

ORP Spodnje Podravje 34.244 25.793 7.757 690 

ORP Slovenskih goric 16.797 11.334 4.796 667 

ORP Prlekija 13.395 10.423 2.641 331 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 

Po tipu kmetovanja v regiji Podravje prevladujejo kmetijska gospodarstva za specializirano rejo pašne 

živine, tem pa sledijo kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s specializirano pridelovanjem poljščin, 

mešano rastlinska in mešano živinorejska kmetijska gospodarstva.  

Na območju regije Podravje, je bilo po zadnjih razpoložljivih podatkih registriranih 4.992 

vinogradnikov, ki obdelujejo 7.170 vinogradov na površini 3.949,6 ha. Na območju Spodnjega Podravja 

se nahaja 28,7% površin namenjenih vinogradništvu, na katerih je 1.955 pridelovalcev, po zadnjih 

razpoložljivih podatkih, pridelalo 3.8 milijonov sadik. Na območju ORP Slovenske gorice je 15,3 % 

površin vinogradov napram celotni regiji Podravje, posajenih pa 2.2 mio sadik trte. Na območju ORP 

Prlekija se nahaja 26,6% površin namenjenih vinogradništvu, na katerih je 1.029 pridelovalcev, po 

zadnjih razpoložljivih podatkih, pridelalo 3,76 milijonov sadik. 

 

https://pxweb.stat.si/SiStat
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Tabela 22: Pridelovalci, površina, število vinogradov in število sadik glede na sedež kmetijskega gospodarstva 

Območje Pridelovalci Površina (ha) Število vinogradov 
Število sadik 

(v 1000) 

SLOVENIJA 25.582 16.354,3 4.2970 58.914,1 

Podravska 4.992 3.949,6 7.170 14.326,4 

ORP Spodnje Podravje 1.955 1.134,4 2.781 3.851,2 

ORP Slovenske gorice 765 571,1 1.018 2.240,2 

ORP Prlekija 1.029 1.050,5 1.588 3.763,2 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 2009 

Slovenija ima tako v primerjavi z EU–15 kot tudi z EU–28 še vedno zelo neugodno velikostno strukturo 

kmetijskih gospodarstev. Na območju Podravske regije so v letu 2016 prevladovala KZU od 10 do pod 

20 ha, teh je bilo za 17.203 ha, oz. za 21,62 %. Na drugem mestu po velikostnem razredu so KZU v 

velikostjo od 5 do pod 10 ha, ki skupaj obsegajo 15.646 ha oz. 19,66 % KZU. Največji delež kmetijskih 

gospodarstev, kar 61,68% je tistih, ki razpolagajo z zemljišči od 0 do pod 5 ha KZU. 

Eden največjih razvojnih problemov slovenskega kmetijstva je zemljiška in posestna razdrobljenost, kar 

je značilno tudi za Podravje. Zaradi pretirane razdrobljenosti tudi večje kmetije ne dosegajo 

pridelovalnega optimuma. Tudi kmetije, ki z najemanjem ali z nakupom zemlje večajo svojo posest, 

praviloma s tem večajo tudi število parcel. Zanimanje kmetov po dodatnem najemu ali nakupu oz. 

oddaji ali prodaji obdelovalnih zemljišč kažejo trenutne razmere v kmetijstvu Podravja. Med kmetijami 

ni interesa ne po dodatnem najemu/nakupu oz. oddaji/prodaji obdelovalnih zemljišč. Takšen rezultat 

je pravzaprav presenetljiv, saj regijo označujejo podpovprečno velike kmetije. Razlogov za tako majhen 

interes kmetov je lahko več; pomanjkanje delovne sile (otroci se šolajo), staranje gospodarjev, ni 

potomca na kmetiji, razmeroma dobra dostopnost delovnih mest, splošen trend opuščanja kmetijskih 

zemljišč. Najmanj interesa po dodatnih zemljiščih pričakovano kažejo kmetje v Halozah. 

Največ njivskih površin je v Podravju, namenjenih pridelavi žit s katero se ukvarja 3.106 kmetijskih 

gospodarstev. Sledi pridelava krmnih rastlin, ki obsega 3.488 ha in se z njo ukvarja 1.735 kmetijskih 

gospodarstev in pridelava krompirja s katero se ukvarja 1.647 kmetijskih gospodarstev v Podravju. V 

živinoreji so spremembe v obsegu proizvodnje praviloma manjše kot v rastlinski pridelavi, čeprav so 

tudi pri tem med leti opazna nihanja. Dolgoročno šibak trend zmanjševanja proizvodnje na agregatni 

ravni se je, kot kažejo podatki, ustavil, saj se je ustavil negativni trend obsega prašičereje, ki je bil 

poglavitni razlog zmanjševanja obsega živinoreje. V letu 2018 se je živinorejska proizvodnja povečala, 

v primerjavi s predhodnim letom je bila večja za malo manj kot odstotek. 

Če primerjamo stopnjo zagotavljanja samooskrbe Spodnjega Podravja s slovenskimi razmerami pa je 

slika kljub vsemu izrazito pozitivna. Obseg obdelovalnih zemljišč na prebivalca Spodnjega Podravja je 

skoraj za štirikrat večji kot na prebivalca Slovenije in tudi presega površino, ki je potreba za 

zagotavljanje samooskrbe. Tako spodnje Podravje z vidika zagotavljanja boljše stopnje samooskrbe 

predstavlja nacionalno pomembno in posebej vredno regijo, kar bi morali upoštevati tako pri 

oblikovanju nacionalnih kot regionalnih, razvojnih ukrepov in usmeritev. 

Podatki za Slovenijo kažejo na znižanje stopnje samooskrbe v zadnjih 20 letih. Nizka stopnja 

samooskrbe je značilna za zelenjavo (39 %), sadje (48 %), krompir (48 %) in žita (68 %). Zadovoljiva je 

samooskrba  z mesom (81 %) in jajci (96 %). Zelo niha tudi samooskrba z medom. 

https://pxweb.stat.si/SiStat
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Tabela 23: Skupne površine za namakanje (2015-2019)   

 
Skupaj površina (ha) 

2015 2016 2017 2018 2019 

SLOVENIJA 6.084 5.810 5.997 6.497 6.673 

Vzhodna Slovenija 3.859 3.571 3.742 4.444 4.523 

Podravje 2.471 2.177 2.328 2.305 2.293 

Vir: Republika Slovenija, Statistični urad (https://pxweb.stat.si/SiStat) 2009 

Namakanje je eden ključnih ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Z 

namakanjem dosegamo okoljsko učinkovito kmetijsko pridelavo na varovanih področjih, na nivoju 

kmetij pa nam omogoča visoke, kakovostne in stabilne pridelke zelenjave in poljščin. V Podravju skupna 

površina zemljišč, ki so pripravljena za namakanje že od leta 2015 vztrajno pada, medtem ko v Sloveniji 

narašča, kar kaže na slabo gospodarjenje s tovrstnimi zemljišči in hkrati kaže na velik potencial v 

prihodnje. Še slabša je slika pri dejansko namakanih površina. Od leta 2015 (627 ha) se je površina 

zmanjšala za slabo tretjino, količina porabljene vode se je iz leta 2015 ko smo porabili 375 (1.000 m3) 

vode zmanjšala v letu 2019 na samo 74 (1.000 m3). V Sloveniji je poraba vode za namakanje ostala na 

ravni leta 2015. 

3.5.2 Dopolnilne dejavnosti in ekološko kmetijstvo 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, turizem in rekreacija so že elementi gospodarske rasti vendar še 

nezadostno izkoriščene. Zlasti v zadnjih desetih letih je prišlo do razmaha dopolnilnih dejavnosti na 

podeželju, predvsem turizma na kmetijah, v glavnem izletniškega. Žal je še vedno čutiti veliko 

pomanjkanje prenočišč in kulinarične ponudbe, predvsem pa programov, ki bi vključevali širšo, 

celostno in kakovostno ponudbo (kulinarika, prenočitvene kapacitete, izven penzionske aktivnosti,…). 

Še naprej bo potrebno spodbujati dopolnilne dejavnosti na kmetiji in kombinacijo dela v kmetijstvu z 

zaposlitvijo zunaj njega. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava pridelkov, turizem, storitve itd.) 

so elementi gospodarske rasti, ki so na tem območju še nezadostno izkoriščene. 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in naravnih ekosistemov v zadnjem času postaja 

v okviru okoljskih programov vse pomembnejše področje. Na spreminjanje krajine najbolj vplivajo 

posegi v naravo, med katerimi je tudi konvencionalno kmetijstvo. Usmerjanje v okolju bolj prijazne 

načine kmetovanja je zato v prihodnje edina možna alternativa konvencionalnemu načinu. Posebej ob 

dejstvu, da se potrošniki vse bolj zavedajo pomena zdrave prehrane, oziroma hrane, pri kateri je 

omogočena sledljivost, preverjanje njene kakovosti praktično od polja do krožnika. 

Na območju Spodnjega Podravja je zaradi različnih omejitvenih pogojev (vodovarstvena območja pitne 

vode, razgiban relief, ponekod slabša lokalna infrastruktura) potrebno zelo skrbno načrtovati bodoče 

usmeritve v kmetijstvu in širše na podeželju. Nedvomno ima z vidika ohranjanja naravnih virov in 

ekološke stabilnosti regije velik pomen postopen prehod iz trenutno prevladujočih intenzivnih v 

trajnostne oblike pridelave, predvsem ekološko kmetovanje. Ekološko kmetijstvo temelji na biološkem 

razumevanju medsebojnih povezav v kmetijstvu. Razvilo se je v celosten koncept kmetijskega 

gospodarjenja, ki si v sozvočju z naravo prizadeva za čim bolj sklenjen krogotok snovi in energije na 

kmetiji oziroma posestvu. 

https://pxweb.stat.si/SiStat
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Iz uradno dosegljivih podatkov je razvidno, da se veliko kmetov odloča za ekološko kmetovanje. Po 

zadnjih podatkih za leto 2019 deluje na območju Spodnjega Podravja 49 ekoloških kmetij in 197 

integriranih kmetij. Število pridelovalcev pa se še naprej povečuje, saj je v Spodnjem Podravju v tem 

trenutku še kar nekaj kmetij v postopku preusmeritve v ekološko kmetovanje. Ta trend je po podatkih 

KGZS Zavoda Ptuj in KGZS Zavoda Maribor ter AKTRP opazen tudi na območju ORP Slovenske gorice, 

kjer je bilo v letu 2019 72 ekoloških kmetij.  

3.5.3 Gozdarstvo 

Podravski regiji ima 9.842 kmetijskih gospodarstev tudi gozd. Trend kaže na upadanje števila le-teh, 

prav tako se zmanjšuje površina gozdov, ki jih kmetijska gospodarstva uporabljajo. Največ kmetijskih 

gospodarstev v Podravju 54,34% ima v uporabi površino gozdov velikostnega razreda pod 3 ha, 29,97% 

kmetijskih gospodarstev v uporabi površino gozdov velikostnega razreda 3 ha do pod 10 ha, medtem, 

ko ima 6,91 kmetijskih gospodarstev v uporabi površino gozdov večjo od 15 ha. Med kmetijskimi 

gospodarstvi, ki so imela gozd na območju regije Podravje, jih je v letu 2010 posek opravilo 5.753 ali 

58,45% v skupnem obsegu 130.369 m3 . Raziskave kmetijskih gospodarstev in podrobne analize poseka 

v gozdovih družinskih kmetij kažejo naraščajoč trend pridobivanja lesa. Povprečni posek na družinsko 

kmetijo, ki je imela posek, se je v zadnjih desetih letih s 15,66 m3 povečal na 22,64 m3. 

Več kot polovica gospodarjev kmetij na območju Podravja, oziroma 57,2 % gospodarjev je starejših od 

51 let. V kategorijo od 36-50 let se uvršča 40,5 % gospodarjev. Na drugi strani so mlajše kategorije 

gospodarjev (do 35 let) mnogo slabše zastopane, saj je takih le 2,3 %. Ti podatki so primerljivi s podatki 

za celotno Slovenijo, saj je v Sloveniji 58,4 % gospodarjev starejših od 55 let, podobno velja za celotno 

Statistično regijo Podravje. V Podravju, podobno kot v Sloveniji prevladujejo starejši gospodarji, saj je 

kar 77,9 % gospodarjev starejših od 45 let. Le 5,5 % je mlajših od 35 let. Starejših gospodarjev od 55 let 

je kar 55,3 %. Prevladujeta torej srednja in ostarela generacija gospodarjev. Izpostaviti je potrebno 

dejstvo, da je povprečna starost gospodarja-upravitelja na kmetijskih gospodarstvih v Podravju 57 let, 

kar se je v primerjavi z letom 2000 povečalo za 1 leto. Takšna lastniška in starostna struktura neugodno 

vpliva na nadaljnji razvoj kmetijstva, ki zahteva modernizacijo in prestrukturiranje. 

Splošna izobrazba gospodarjev na kmetijskih gospodarstvih se je v Podravju v zadnjih letih dvignila. 

Povečal se je delež gospodarjev, ki dosegajo srednjo splošno izobrazbo in več. V primerjavi s Slovenijo 

Podravska regija zaostaja za 2,5 % glede doseganja nižje poklicne in srednje poklicne izobrazbe 

gospodarjev, medtem ko za 0,3 % nad slovenskim povprečjem srednje strokovne in srednje splošne 

izobrazbe. 

Po značilnih pridelovalnih območjih se tudi v izobrazbi gospodarjev kažejo pomembne razlike. 

Izobrazbene razmere so ugodne zlasti na ravninskem območju, kjer ima kar 40 % vsaj srednješolsko 

izobrazbo, od tega je takih z višjo ali visoko 10 %. Slabša izobrazbena struktura gospodarjev je v 

Slovenskih goricah, saj tu prevladujejo gospodarji z nedokončano ali dokončano osnovno šolo, 

najslabša pa je v Halozah, saj delež gospodarjev, ki nimajo dokončano niti osnovne šole znaša kar 

17,6%. Prav tako kot splošna je pomembna tudi kmetijska izobrazba, saj pomembno vpliva na uvajanje 

novosti in razvoj različnih oblik kmetijske dejavnosti ter kvalitetnega napredka. V Podravju upravlja 

družinske kmetije 65,44 % gospodarjev, ki nimajo pridobljene formalne kmetijske izobrazbe (imajo le 

praktične izkušnje v kmetovanju), 23,15 % gospodarjev pa ima le tečaj iz kmetijstva, ne pa tudi 

formalne izobrazbe. 
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4 MULTIKRITERIJSKI OKVIR REGIJE PODRAVJA 

4.1 Swot analiza 

Swot analiza je bila izdelana na podlagi predhodnih analiz in dejstev predstavljenih v poglavju 3 ter 

izvedenih delavnicah in prejetih pobudah v sklopu priprave regionalnega razvojnega programa. 

Tabela 24: SWOT analiza   

D
O

ST
O

P
N

O
ST

 IN
 M

O
B

IL
N

O
ST

 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- odličen geostrateški položaj regije 

- zgrajeno avtocestno omrežje 

- delno obnovljeno glavno železniško 

omrežje  

- obnova železniške postaje v Mariboru 

in Pragerskem 

- obnovljen potniški terminal 

mednarodnega letališče Edvarda 

Rusjana Maribor 

- obstoj JPP v Mariboru in Ptuju 

- gondola na Mariborskem Pohorju kot 

JPP 

- urejena Uredba o plovnosti na 

Ptujskem jezeru 

- slabo stanje državnih in občinskih cest 

- pomankanje cestnih obvoznic večjih 

mest 

- pomanjkanje hitre ceste med 

Ormožem in Ptujem 

- pomanjkljivo in nepovezano omrežje 

državnih kolesarskih povezav 

- nekonkurenčne potniške železniške 

povezave 

- slabo stanje regionalnih železniških 

povezav in nekonkurenčnost 

avtobusnega JPP  

- nedelovanje mednarodnega letališča 

Edvarda Rusjana Maribor 

- nekonkurenčnost trajnostnih oblik 

mobilnosti v mestih 

- pomankanje P+R 

- slabo stanje žičniških naprav 

PRILOŽNOSTI TVEGANJA 

- razvoj mednarodnega letališča 

Edvarda Rusjana Maribor v 

turistično/poslovno letališče 

- veljaven DPN za hitro cesto Ormož – 

Markovci in nekaterih obvoznic 

- izdelava regionalne celostne 

prometne strategije 

- možnost ureditve 3 daljinskih 

kolesarskih povezav (D1, D3, D8) 

- ureditev plovnosti in JPP na reki Dravi  

- ureditev multimodalnih vozlišč 

- izboljšanje JPP 

- težave s pripravo DPN za 

pomembnejše prometne ureditve 

(letališče, hitra cesta, obvoznice) 

- nepovezanost regije pri projektih 

trajnostne mobilnosti 

- prevelika odvisnost od osebnega 

avtomobila 

- naravovarstvene ovire pri urejanju 

plovnosti na reki Dravi 
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P
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PREDNOSTI SLABOSTI 

- regija razpolaga z naravnim 

potencialom vodnih virov, zlasti 

območij podzemne in termalne vode; 

- območja naravne krajine so raznolika 

in sorazmerno dobro ohranjena 

(NATURA 2000) 

- glavni vodni viri, površinske vode, tla in 

podtalnica so onesnaženi; 

- za opredeljena območja naravne 

krajine ni celovitih strategij razvoja in 

varstva; 

- ni regionalnih konceptov razvoja na 

vseh ravneh varovanja okolja; 

- nerešeni problemi s celovitim 

ravnanjem z odpadki, 

- infrastruktura oskrbe s pitno vodo 

(zastarela omrežja, zajetja, velike 

izgube pitne vode 

- večje število manjkajočih ČN in 

kanalizacijskih sistemov do 2000 PE 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- razvoj integriranega poselitveno-

prometnega sistema, v katerem 

regionalna in subregionalna središča 

opravljajo ustrezne poselitvene 

središčne funkcije; 

- območja zavarovane narave – natura 

2000 kot razvojna priložnost 

- povišanje energetske 

samozadostnosti  

- izginjanje manjših območij, 

pomembnih za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti (močvirja); 

- povečevanje škod zaradi neustrezne 

rabe poplavnih in plazovitih območij 

 

Č
LO

V
EŠ

K
I V

IR
I 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- Visoka izobrazbena struktura 

prebivalstva, ki se še izboljšuje, 

razvita in dostopna možnost 

izobraževanja / univerza ter razviti 

programi vseživljenjskega učenja 

- razvejana društvena dejavnost, 

predvsem kulturna in športna (obstoj 

številnih aktivnih kulturnih in športnih 

društev) 

- negativen naravni in selitveni prirast  

- višanje deleža starejše populacije  

- neugodna starostna in izobrazbena 

struktura brezposelnih (visok delež 

brezposelnih nad 50 let, visok delež 

dolgotrajno brezposelnih) 

- nizka stopnja delovno aktivnega 

prebivalstva 

- pomanjkanje kakovostnih delovnih 

mest, še zlasti za mlade izobražene 

kadre – selitev na druga območja 

- pomanjkanje socialnih in neprofitnih 

stanovanj za mlade družine 

- pomanjkanje kakovostnih storitev 

zdravstveno socialno varstvene oskrbe 

-   
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- razvoj programov izobraževanja in 

usposabljanja prilagojenim potrebam 

gospodarstva 

- vzpostavitev mehanizmov 

povezovanja med gospodarstvom, 

univerzo ter raziskovalno-razvojnimi 

institucijami 

- krepiti zdravje in zagotoviti višjo 

stopnjo motiviranosti za športne 

aktivnosti in programe preventivnega 

zdravstvenega varstva 

- pomanjkanje visoko izobražene 

delovne sile ter delavcev v storitvenih 

dejavnostih zaradi odseljevanja – 

bistveno višje plače za primerljiva 

delovna mesta 
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PREDNOSTI SLABOSTI 

- relativna odprtost gospodarstva na 

tuje trge: v zadnjih letih se je okrepil 

izvoz na tuje trge, kar kaže porast 

čistih prihodkov od prodaje na tujem 

trgu, ki jih ustvarijo gospodarske 

družbe, 

- veliko število hitro rastočih podjetij  

- pomanjkanje zunanjih naložb 

- dolgotrajnimi in zapletenimi postopki 

pri investicijskih vlaganjih 

- premajhna povezanost gospodarstva, 

univerze in razvojno-raziskovalnih 

institucij  

- nizka vlaganja v R&R dejavnost  

- upad števila velikih razvojno 

naravnanih podjetij 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- Povezovanje med podjetji ter 

povezovanje podjetij z razvojnimi 

institucijami odpira možnosti za 

skupni razvoj izdelkov, storitev in 

postopkov ter skupne nastope na 

trgih, 

- izoblikovanje ugodnejšega okolja za 

tuje neposredne investicije (TNI) na 

splošno ter še posebej z namenom 

TNI  v raziskave in razvoj (R&R) ter 

druge dejavnosti z visoko vsebnostjo 

inovacij - priliv sredstev tujih 

vlagateljev, izboljšanje investicijske 

klime, izboljšanje trga kapitala 

- Večja konkurenčnost tujih podjetij 

predvsem v panogah z visoko dodano 

vrednostjo  

- neustrezno razvite in ne-integrirane 

platforma za tehnološki transfer in 

povezave med gospodarstvom in 

raziskovalnim sektorjem lahko vodijo k 

še nižjim donosom vlaganj v R&R, 

- prevlada tujih bolj konkurenčnih 

ponudnikov v različnih panogah, 

- velika potreba po »naših kadrih« 

predvsem čez mejo 
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PREDNOSTI SLABOSTI 

- Regija ima največji delež od celotne 

površine kmetijskih zemljišč v uporabi 

- regija ima ugodne naravne možnosti 

za povečanje konvencionalne kot tudi 

ekološke pridelave  v agroživilstvu; 

- obstaja veliko število lokalno 

značilnih izdelkov in ohranjenih starih 

obrti, kar ponuja možnosti za razvoj 

dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu in 

skupni nastop na tržišču, tudi v 

povezavi z živilsko predelovalno 

industrijo 

- kmetije so nizko produktivne zaradi 

majhnosti in velike razdrobljenosti  

kmetijskih posestev ter tehnološko 

zastarele in neučinkovite mehanizacije; 

- povečuje se zaraščanje kmetijskih 

zemljišč; 

- premalo je uveljavljenih blagovnih 

znamk za regijske proizvode; 

- neugodna starostna struktura nosilcev 

kmetijskih gospodarstev 

- nepovezanost v verigi proizvodnje in 

predelave ter prodaje 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- naravni potenciali za uvajanje 

sonaravnega kmetovanja ter 

izboljšanje samooskrbe s hrano; 

- naravni pogoji odpirajo možnosti za 

razvoj turizma in raznovrstnih drugih 

dopolnilnih dejavnosti. 

- povezovanje lastnikov kmetijskih 

zemljišč za skupen nastop na tržišču 

- neugodni pogoji za vlaganje v 

kmetijstvo ter razvoj podeželja; 

- klimatske spremembe (povečano 

pomanjkanje vode za zalivanje, toča in 

poplave) 

- globalizacija  trga hrane (cenovna 

politika, nekonkurenčnost, zmanjšanje 

tržnega deleža) 

- zaradi nekonkurenčnosti na kmetijskih 

trgih se opušča obdelava kmetijskih 

zemljišč 
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PREDNOSTI SLABOSTI 

- Ohranjena bogata kulturna in 

arhitekturna dediščina  

- regija se ponaša z bogato 

etnogastronomsko ponudbo; 

- obstaja vrsta tradicionalnih ter 

kakovostnih prireditev 

- primanjkuje kakovostnih integralnih 

turističnih produktov na turističnih 

kmetijah 

- objekti kulturne dediščine so močno 

ogroženi in slabo vzdrževani. 

- šibko sodelovanje med turističnimi 

ponudniki in organizacijami za trženje 

in promocijo 

- pomanjkanje podjetniške iniciative na 

podeželju  (premajhno število 

družinskih MSP) 

- turistična ponudba je sezonska in zato 

ostaja neizkoriščen potencial letnega 

turizma in pohodnih, kolesarskih in 

vodnih poti, kulturnega, mestnega 

turizma itd. 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- povečanje kakovostnih integralnih 

turističnih proizvodov ter skupnih 

promocijskih nastopov za povečanje 

prepoznavnosti destinacije, 

- vključevanje materialne in 

nematerialne kulturne dediščine v 

oblikovanje regionalnih razvojnih 

priložnosti in prepoznavnosti 

turistične destinacije in regije v 

mednarodnem  

- celostna revitalizacija objektov 

kulturne dediščine v okviru razvoja 

turistične infrastrukture. 

- razvoj zelenega turizma v območjih 

natura 2000, Pohorje in Slovenske 

gorice, Haloze – Drava 

- izguba prepoznavnosti tradicionalne 

kulturne krajine, banalizacija 

materialne in nematerialne kulturne 

dediščine pri razvoju turističnih 

programov in produktov ter 

izključevanje kulturne dediščine in 

najrazličnejših tradicij pri načrtovanju 

regionalnega razvoja. 

- prepočasna implementacija modela 

javno zasebnega partnerstva za razvoj 

turističnih produktov in infrastrukture 

- možnost omejevanje integralnega 

razvoja turizma s strani inštitucij 

varstva naravne in kulturne dediščine 
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PREDNOSTI SLABOSTI 

- naravne danosti, ki omogočajo 

gibanje na prostem ter rekreacijo 

(ugodna klima skozi vso leto, Pohorje, 

pohodne poti, Dravska kolesarska 

pot…) 

- obstoječa infrastruktura (pohodne in 

kolesarske poti, športne dvorane in 

objekti za izvedbo športnih dejavnosti 

ter prireditve), ki omogoča gibanje 

ter zdrav življenjski slog 

- obstoječi ponudniki lokalne prehrane 

znanega izvora 

- svetovni trend, ki podpira programe 

pospeševanja zdravega življenjskega 

sloga 

- nadpovprečno visok delež obolelosti 

prebivalstva za tipičnimi boleznimi 

povezanimi z nezdravim življenjskim 

slogom (npr. visoka prekomerna 

prehranjenost, visok delež prejemnikov 

zdravil zaradi obolelosti s sladkorno 

boleznijo ter povišanim krvnim tlakom, 

obolelost za boleznimi srca in ožilja ter 

rakom). 

- Nadpovprečno visok delež obolelih za 

duševnimi boleznimi in umrljivostjo 

zaradi samomora 

- Pomanjkanje strateške usmeritve regije 

ter nepovezanost deležnikov na 

področju pospeševanja zdravega 

življenjskega sloga 

- demografsko neugodna struktura 

prebivalstva (nižja povprečna 

izobrazba, višja povprečna starost) 

- pomanjkanje sodelovanja med 

deležniki na področju gibanja, 

prehrane in zdravega načina življenja 
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PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- strateška revitalizacija regije v smeri 

povezovanja življenjskega sloga, 

zdravja ter digitalizacije 

- vzpostavitev regijskega središča za 

promocijo zdravega življenjski slog 

(povezovanje občin, univerz, šol, 

zdravstvenih domov, društev in 

ostalih ponudnikov) 

- programi za dvig zavedanja 

prebivalstva o lastni odgovornosti in 

skrbi za zdravje (v družini, v skupnosti 

in življenjskem okolju, v šoli in na 

delovnem mestu) 

- programi za dvig splošne stopnje 

vsakodnevne fizične aktivnosti in 

splošne skrbi za zdrav življenjski slog 

prebivalstva vseh demografskih 

skupin  

- programi za dvig zavedanja o lastni 

odgovornosti za duševno zdravje 

- generalno slaba odzivnost na programe 

pospeševanja zdravega življenjskega 

sloga (kot npr. Svit, Zora) 

- nepovezanost deležnikov v regiji 

- financiranje programov 

- neizkoriščen potencial za sodelovanje 

zdravstvenih, izobraževalno-

raziskovalnih institucij in gospodarstva 

 

4.2 Ključne razvojne ovire, dileme in trendi  

4.2.1 Podravje (ne)povezana regija 

Podravska regija je po številu prebivalcev druga najmočnejša regija v Sloveniji, po številu občin pa 

zaseda prvo mesto. Vendar po razvitosti precej zastaja za Osrednjeslovensko regijo in zaseda mesta v 

spodnjem delu razpredelnice. Z večjim povezovanjem občin, predvsem največjega mesta v regiji z 

ostalimi mesti in občinami, bi regija lahko postala močnejša in prodornejša ter konkurenčnejša v 

slovenskem prostoru. Ob tem je zelo pomemben tudi razmerje do regij v sosednjih državah. Velike 

priložnosti sodelovanja znotraj regije so na področju turizma, privabljanja investitorjev, trajnostne 

mobilnosti, samooskrbe in mariborskega letališča.   

4.2.2 Odseljevanje visoko izobraženega kadra v tujino 

Univerza v Mariboru, kot druga največja univerza v Sloveniji predstavlja pomemben element 

gospodarskega razvoja ne samo Podravja temveč celotne Vzhodne Kohezijske regije. Vendar vedno več 

visoko izobraženih tehničnih kadrov ter tudi kadrov drugih strok odhaja na delo v Avstrijo. Najboljšim 

študentom tuja podjetja ponuja zaposlitev že v času študija. Gospodarstvo v Podravju težko zagotavlja 

podobne pogoje dela ter zaslužka kot podjetja v Avstriji, zato je ključen dvig dodane vrednosti ter 

posledično dvig povprečne plače v Podravju, ki je nižji od slovenskega povprečja. Predvsem pa je 

potrebno zagotoviti pogoje za razvoj inovativnih podjetij ter boljšega sodelovanja gospodarstva in 

univerze že v času študij. Ob tem bo potrebno poskrbeti, da se zmanjša odseljevanje mladih, zato je 

potrebno poskrbeti za kvalitetno bivalno okolje, kvalitetno šolstvo ter javne storitve in predvsem dovolj 
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najemniških stanovanj oz. stanovanj po ugodnih cenah. Na drugi strani pa si moramo prizadevat, da v 

regijo privabimo visoko izobražen kader iz razvite Evrope, za kar bo potrebno vzpostaviti tudi osnove 

pogoje, kot npr. mednarodno osnovo šolo in vrtec.    

4.2.3 Pomanjkanje kvalitetnih delovnih mest 

Izboljšanje konkurenčnih prednosti gospodarstva in subjektov socialne ekonomije ter nova delovna 

mesta z višjo dodano vrednostjo in večjo pravičnostjo so osnova za rast in razvoj, zato jih bomo morali 

z uporabo načel trajnostnega razvoja, tako na področju Izboljšanja zdravja in aktivnega staranja, 

kmetijske in prehrambno predelovalne dejavnosti, turizma z razvojem podeželja in novih tehnologij in 

materialov, znati ohranjati in na novo ustvarjati. Za dvig potencialne rasti bodo ukrepi usmerjeni v 

ustrezno kombinacijo politik, ki bo združevala investicije v človeške vire, aktivacijo, mobilnost s 

tehnološkimi in ne-tehnološkimi investicijami, RRI in večjo energetsko in snovno učinkovitostjo ter 

krepitev družbenih inovacij. Na področju gospodarstva bomo spodbujali razvoj gospodarske 

infrastrukture, tehnološke (npr. odprte in trajnostne inovacije) in netehnološke inovacije ter finančne 

sheme za podporo gospodarstvu. Priložnost za zagon lokalnega gospodarstva vidimo v izrabi 

energetskega potenciala ter učinkovite rabe energije, ter v spodbujanju naložb podjetij v inovacije in 

raziskave ter vzpostavljanjem povezav in sinergij med visokošolstvom, znanostjo in gospodarstvom.   

4.2.4 (Ne)izkoriščenost odličnega geostrateškega položaja 

Podravje ima odličen geostrateški položaj, saj skozi regijo potekajo pomembni evropski koridorji. Zelo 

dober je tudi položaj mariborskega letališča, ki je v neposredni bližini avtoceste in železnice ter ima v 

slovenskem prostoru najboljše pogoje za nadaljnji razvoj predvsem tovornega ter tudi potniškega 

prometa. Ob glavnih prometnih koridorjih manjkajo močne poslovno-proizvodne cone, na katerih bi 

regija v prihodnje privabljala nove investitorje. Nujna je povezanost letališča z železniško progo ter 

sprejetje ustreznih prostorskih načrtov.  

4.2.5 Turistična (ne)povezanost regije 

Problemi turizma v Podravju so predvsem razdrobljenost, nepovezanost, slaba osnovna infrastruktura 

ter slabo upravljanje produktov ter pomanjkljivo promoviranje produktov preko agencij, ki bi 

privabljale turiste iz tujine. Vodilne destinacije v regiji zajemajo predvsem mestni občini, medtem ko 

se nekatere preostale občine povezujejo v manjše destinacije. Samo 4 občine v Podravju ustvarijo 90 

% turističnih nočitev. Polovica občin statistično ne ustvari letno niti ene nočitve. Potrebna je 

vzpostavitev skupnega upravljanja, razvoja in trženja povezovalnih/skupnih turističnih produktov na 

območju regije, ki bo temeljilo na sodelovanju vseh zainteresiranih skupin in posameznikov ob 

upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter ohranjanju štajerske tradicije. Občinske meje bodo tako 

postale manj pomembne, kajti v ospredje stopi skupni cilj: atraktivna, prepoznavna skupna turistična 

destinacija. 

4.2.6 Trajnostna mobilnost 

Za vzpostavitev trajnostne mobilnosti je nujen regijski pristop načrtovanja upravljanja s prometom. 

Regija nima izdelanega regijskega načrta razvoja trajnostne mobilnosti. Ključna področja sodelovanja 

med občinami so potrebna pri načrtovanju sistema P+R, kolesarskih povezav ter javnega potniškega 

prometa. Avtobusne linija mestnega prometa so večinoma omejene na meje mestne občine, kar 

zmanjšuje ugodne povezave s primestnimi občinami. Javni železniški potniški promet je podrejen 
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železniškemu tovornemu prometu in posledično ne zagotavlja konkurenčnih povezav. Potrebno bi bilo 

vzpostaviti boljše povezave večjih mest z zaledjem s primestnimi železniškimi linijami. Ureditev javnega 

potniškega prometa na reki Dravi bo možna samo ob ustrezni ureditvi zakonodaje, ki bo omogočala 

plovbo ustrezno hitrih plovil na motorni pogon.  

4.2.7 Demografija 

Podravje spada med demografsko bolj ogrožene regije v Sloveniji, predvsem bodo v prihodnje 

poslabšale razmere v prometno odročnih in obmejnih delih regije. Demografske spremembe 

spreminjajo potrebe po kapacitetah v izobraževanju v smeri krepitve vseživljenjskega izobraževanja in 

zagotavljanja veščin za življenje in delo. Ob ohranjanju skromnih migracij tudi večja delovna aktivnost 

mladih in starejših ne bo zadostovala za pokritje potreb po večjem zaposlovanju zaradi krepitve 

gospodarske aktivnosti. Med starejšimi je že sedaj nadpovprečno visok delež socialno izključenih, ob 

povečanju njihovega števila bi problem lahko postal še izrazitejši. Pomembno bo zagotavljanje 

zadostnih kapacitet v zdravstvu ter socialno varstvenih zavodih. Demografske spremembe povečujejo 

potrebo po starejšim prilagojenemu prostorskemu načrtovanju, gradnji objektov in prometni politiki. 

4.2.8 Prehransko samooskrbna regija 

V Podravski regiji je največ kmetijskih gospodarstev med vsemi slovenskimi regijami, kar daje veliko 

možnost za specializacijo regije ter prodajo izdelkov višje dodane vrednosti v preostale regije. Kljub 

temu je viden trend upada števila kmetijskih gospodarstev, med njimi največ malih kmetij in kmetij z 

dopolnilno dejavnostjo. Na drugi strani potrošniki postajajo vedno bolj ozaveščeni, zanima jih zdravo 

prehranjevanje in s tem način pridelave in predelave hrane. V prihodnje bi bila potrebna kontinuirana 

promocija lokalne in kakovostne hrane, saj se spreminja vedenje porabnikov, opazno je staranje 

prebivalstva in drugačen način življenja in prehranjevanja. Povečati bi bilo potrebno vrednost lokalne 

ekonomije s povečanjem nakupa hrane od lokalnih ponudnikov. Dvig prepoznavnosti lokalnih 

ponudnikov in lokalno pridelane hrane. Pomembna je povezana in celovita ponudba ter skupno trženje 

in prodaja pridelkov in izdelkov. Velik potencial je povečanje naročene domače pridelane hrane v javnih 

ustanovah ter vključitev prebivalcev v pridelavo hrane. 

4.2.9 Varovanje naravne in kulturne dediščine 

Ohranjenost stavbne, kulturne dediščine vseh zvrsti lahko na območju Podravja poveča možnosti 

turistične ponudbe s strokovno prenovo in prezentacijo stavb in njihovo oživitvijo z ustreznimi 

dejavnostmi. V smislu konkretnih vlaganj javnih sredstev v kulturne spomenike je treba načrtovati 

ustrezno sanacijo in prezentacijo potencialno zanimivih stavb. Potrebno jim je poiskati ustrezno 

vsebino v povezavi s turistično ponudbo in njenim kvalitetnim dvigom oziroma s potencialnimi 

razvojnimi programi celotne regije. Iz vidika ohranjanja narave je izjemnega pomena tudi reka Drava 

in zemljišča neposredno ob njej, ki so prepoznana ne le znotraj območij Natura 2000, ampak tudi kot 

posebne naravne vrednote. Velik pomen predstavlja tudi ovršje Pohorja, kjer se načrtuje vzpostavitev 

Regijskega parka. Ne glede na to, da so zlasti na lokalni ravni zavarovana območja in v zadnjih letih 

predvsem območja Natura 2000 v Sloveniji prepoznana kot pomembne razvojne ovire, bo v 

prihodnosti potrebno to miselnost preseči in začeti sprejemati tovrstna območja kot edinstven regijski 

kapital in razvojni potencial predvsem na področju turizma 
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4.2.10  Problemska območja 

Obmejna problemska območja so kljub neugodnim naravnim in geografskim razmeram, slabo 

dostopnostjo, depopulacijo, reliefnimi oblikami in režimi varovanja prostora, hkrati tudi območja s 

posebnimi priložnostmi, saj predstavljajo velik potencial za krepitev endogenega razvoja teh območij, 

v navezavi in s sodelovanjem s čezmejnimi območji. Iz tega vidika so obmejna problemska območja, ki 

ne predstavljajo funkcionalno zaledje večjih urbanih središč v Sloveniji, strateška območja, saj lahko z 

majhnimi vložki spodbudimo gospodarsko in družbeno pestrejši razvoj, hkrati pa zadostimo ciljem 

ohranitve poseljenosti ter okrepitve obmejnega pasu tudi z novimi investicijami in možnostjo novega 

zaposlovanja ter ustvarimo danosti za izboljšanje demografske slike tega prostora. Zmanjšali pa bi 

sedanje dnevne delovne migracije iz tega območja v sosednje države in v osrednji del države ter s tem 

prispevali k okoljevarstvenim ciljem, dvigu kakovosti življenja in socialnega standarda v teh območjih. 

Znotraj problemskih območij v Podravju imajo lokalne skupnosti na območju Haloz in Slovenskih goric 

še vedno zelo veliko potrebo po zagotavljanju osnovni infrastrukturnih pogojev. Kajti samo z izgradnjo 

osnovne komunalne in razvojne infrastrukture, bodo lahko svojim občanom zagotovile razvoj 

gospodarstva na tem območju in s tem izboljšale kakovost življenja. 

Zato je eden ključnih programov te prioritete Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj 

gospodarstva v občinah, na podlagi načrtov razvojnih programov občin in območnih razvojnih 

partnerstev, kot komplementarni ukrep spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva. Podpora pri 

pripravi in izvajanju razvojnih projektov na območju Haloz in Slovenskih goric je eden ključnih 

horizontalnih ukrepov. Potrebna je prednostna obravnava programov in projektov na teh območjih pri 

kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in politike 

razvoja podeželja na posameznih področjih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNUTEK 

 

73 Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027 

4.3 PREDLOG RAZVOJNE SPECIALIZACIJE PODRAVSKE REGIJE 

Na podlagi analize razvojnih potencialov, pregleda gospodarstva podravske regije, Strategije razvoja 

Univerze v Mariboru ter analize raziskovalnega potenciala v Podravski regiji v povezavi s strategijo 

pametne specializacije Slovenije smo definirali predlog razvojne specializacije regije. 

Prednostna razvojna področja za regijo Podravje, kjer obstaja največja možnost za trajen vpliv in pri 

čemer bodo hkrati upoštevane konkurenčne prednosti gospodarstva ter osredotočanje regionalnih ter 

lokalnih akterjev in virov za vizijo odličnosti ter njihovo realizacijo v prihodnosti vidimo predvsem na 

naslednjih področjih: 

 

Osredotočenost na ta področja so utemeljena s potrebo po kratkoročnih ukrepih za povečanje 

dostopnosti do finančnih virov za podjetja, raziskave in spodbude, za povečanje zaposlenosti in 

zaposljivosti s hkratnim ustvarjanjem dolgoročnega stabilnega okolja, ki bo spodbudilo razvoj 

kakovostnih delovnih mest s spremenjeno strukturo gospodarstva ter uvajanjem novih ekonomskih 

modelov. 

Za regijo Podravje je tako potrebna splošna preusmeritev vlaganj k raziskavam in inovacijam, vključujoč 

socialne (družbene) inovacije, podpori malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter socialnim 

podjetjem, kakovostnemu izobraževanju in usposabljanju, vključujočemu trgu dela, ki spodbuja 

trajnostno zaposlovanje, socialno kohezijo, zagotavljanju  povečevanja produktivnosti in dodane 

vrednosti, vključevanju ciljev vezanih na podnebne spremembe ter prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo z učinkovito rabo virov, na vseh zgoraj omenjenih področjih. 

Izboljšanje konkurenčnih prednosti gospodarstva in subjektov socialne ekonomije ter nova delovna 

mesta z višjo dodano vrednostjo in večjo pravičnostjo so osnova za rast in razvoj, zato jih bomo morali 

z uporabo načel trajnostnega razvoja, tako na področju Izboljšanja zdravja in aktivnega staranja, 

kmetijske in prehrambno predelovalne dejavnosti, turizma z razvojem podeželja in novih tehnologij in 

materialov, znati ohranjati in na novo ustvarjati. Za dvig potencialne rasti bodo ukrepi usmerjeni v 
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ustrezno kombinacijo politik, ki bo združevala investicije v človeške vire, aktivacijo, mobilnost s 

tehnološkimi in ne-tehnološkimi investicijami, RRI in večjo energetsko in snovno učinkovitostjo ter 

krepitev družbenih inovacij. Na področju gospodarstva bomo spodbujali razvoj gospodarske 

infrastrukture, tehnološke (npr. odprte in trajnostne inovacije) in netehnološke inovacije ter finančne 

sheme za podporo gospodarstvu. Priložnost za zagon lokalnega gospodarstva vidimo v izrabi 

energetskega potenciala ter učinkovite rabe energije, ter v spodbujanju naložb podjetij v inovacije in 

raziskave ter vzpostavljanjem povezav in sinergij med visokošolstvom, znanostjo in gospodarstvom. Pri 

tem bomo spodbujali tudi razvoj socialnih (družbenih) inovacij in socialnega podjetništva, ki bodo 

prispevale k trajnostnemu razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest..  

Na področju turizma bomo spodbujali investicije v povečanje konkurenčne prednosti, kreiranje 

inovativnih ITP (integralnih turističnih produktov), izboljšanje turistične infrastrukture, kvalitetna 

promocija, profesionalna prodaja in vlaganja v turistično infrastrukturo, povezano z gradnjo 

kakovostnih produktov, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma zlasti v destinacijah 

in na področjih turistične ponudbe, spodbujali razvoj regionalnih in lokalnih organizacijskih struktur s 

poudarkom na izboljšanju kakovosti in povečanju obsega promocije posameznih turističnih destinacij, 

ter spodbujali  lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki bodo prispevale 

k povečanju števila kakovostnih integralnih turističnih produktov in dvigu konkurenčnosti turističnega 

gospodarstva. Razvoj inovativnega turizma vidimo v povezavi z razvojem podeželja ter ohranjanje 

biotske raznovrstnosti kot osnove za družbeno odgovoren razvoj. Želimo podati sugestijo o 

upoštevanju trendov turizma in potrebah v Sloveniji po vzpostavitvi inovativnih integralnih turističnih 

produktov skozi Tematska doživetja in Tematske parke.   

Spodbujali bomo tudi vse kmetijske in prehrambno predelovalne procese s poudarkom na samooskrbi, 

ter skrbeli za varstvo in ohranitev biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujali ekosistemske storitve, 

vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. Na področju živilsko predelovalne 

industrije, ki v Podravju predstavlja kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, in ima inovacijski 

potencial za razvojno oživitev celotne vzhodno kohezijske regije, namreč obstaja največja možnost za 

trajen vpliv na učinkovita in uspešna vlaganja sredstev, ki bodo doprinesla k višji dodani vrednosti in 

tako najbolj pripomogla k uresničevanjem ciljev trajnostne, pametne in vključujoče rasti. 

Področje živilsko predelovalna industrije je torej vsekakor tista panoga, na področju katere lahko 

združimo potenciale in tehnologije in razvijemo čim bolj profilirane in celovite rešitve, s katerimi bi 

lažje in z višjo dodano vrednostjo prodrli v mednarodne verige in mreže vrednosti, hkrati pa bi s tem 

podprli pridelavo hrane višje kakovosti, proizvodov višje dodane vrednosti in vzpostavitev kratkih 

oskrbnih verig s hrano. Hkrati pa v regiji rešili nemalo izzivov, s katerimi se soočajo mikro, mala in 

srednje velika podjetja na podeželskih območjih, ter izpolnili strateške zahteve, definirane v Strategiji 

pametne specializacije, kjer je poseben poudarek namenjen ukrepom lokalnega razvoja, ki temelji na 

kratkih dobavnih verigah na lokalnih trgih. 

Novi materiali, predvsem silikatni in alumosilikatni materiali predstavljajo možnost trajnostne izrabe 

naravnih potencialov zemlje. Razvoj novih generacij proizvodov in tehnologij na podlagi uporabe in 

vgradnje obnovljivih virov za izboljšanje ogljičnega odtisa in prehajanju proizvodnje v nizko ali brez-

ogljično trajnostno proizvodnjo. Ena veja proizvodov predstavlja izdelke z visoko dodano vrednostjo, 

druga veja pa izdelke, ki neposredno zmanjšujejo CO2 emisije z zmanjšanjem toplotnih izgub zgradb 

ter izboljšanjem učinkovite rabe energije..  
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Z vzpostavljanjem razvojnega partnerstva vzpostavljamo verigo, ki omogoča ne le razvoj področja 

kakor tudi izobraževanje kadrov ter uvajanje novih tehnologij v regijo, ki omogočajo povečanje rabe 

lokalno dostopnih obnovljivih energetskih in surovinskih virov. Intenzivnejše sodelovanje omogoča 

delovanje v mednarodnih projektnih mrežah ter povezovanje podjetij in raziskovalnih inštitucij. 

Razvoj materialov v končne produkte z visoko dodano vrednostjo in izvoznim potencialom ter s 

potencialom zniževanja energijske porabe in s tem emisij CO2 v zgradbah predstavlja razvojno možnost 

specializacije v smeri, ki strogo podpira uporabo obnovljivih virov in trajnostni razvoj. Specializacija 

nedvomno omogoča usmerjanje razvoja regije v željeno »zeleno« in trajnostno smer. 
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5 VIZIJA IN CILJI RAZVOJA 

5.1 Vizija 

Vizija razvoja Podravske regije izhaja iz narejene SWOT analize in se glasi: 

»PODRAVJE – SAMOOSKRBNA REGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, INOVATIVNEGA IN   

KREATIVNEGA GOSPODARSTVA TER ZADOVOLJNIH LJUDI« 

 

PODRAVJE – NAJBOLJŠI PROSTOR ZA KREATIVNOST, INOVATIVNOST, ODDIH  

IN KVALITETNO BIVANJE  

Vizijo namerava podravska regija doseči: 

• Z večjimi vlaganji in razvojem človeškega potenciala, 

• Z vzpostavitvijo platforme znanstveno izobraževalnih ustanov ter drugih razvojnih institucij v 

povezavi z tehnološko prenovljenimi in inovativnimi podjetji, 

• Z večjim in učinkovitejšim vlaganjem v raziskave, inovacije in tehnološki razvoj v skladu s 

pametno specializacijo regije ter s vzpostavitvijo centrov kreativnih in kulturnih industrij, 

• S kreativno in odgovorno souporabo naravnega potenciala (virov) regije, (materialni in 

nematerialni viri) 

• Z boljšo prometno povezanostjo in dostopnostjo v regiji ter uvajanjem trajnostnih oblik in 

metod pri načrtovanja in izvajanju posegov v prostor, 

• Z izboljšanjem bivalnih pogojev v regiji, 

• S povečanjem družbene blaginje in socialne kohezije. 

• S spodbujanjem sodelovanja med sektorji 

5.2 Strateški cilji 

Cilj 1 – Pametnejša, konkurenčna in trajnejša regija 

• Krepitev razvojno-raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti 

• Spodbujanje digitalne preobrazbe 

• Krepitev rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 

• Razvijanje znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo  

• Trajnostni razvoj in promocija vzdržnega turizma s poudarkom na spodbujanju in varovanju 

naravne in kulturne dediščine 

• Razvoj kmetij, spodbujanje lokalne samooskrbe in ohranjanje vitalnega podeželja 

 

Cilj 2  − Nizkoogljična in bolj zelena regije 

• Večja energetska učinkovitost  

• Spodbujanje rabe energije iz obnovljivih virov 

• Razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe energije  

• Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter krepitev odpornosti na nesreče 
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• Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri 

• Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo 

• Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju in 

zmanjšanje onesnaženja 

• Izboljšanje javnega potniškega prometa 

• Izboljšanje kolesarskega prometa 

• Urbana multimodalna mobilnosti 

 

Cilj 3 – Bolj povezana regija 

• Razvoj širokopasovnih povezav 

• Izboljšanje cestne infrastrukture  

• Posodobitev železniškega prometa 

• Posodobitev letališke infrastrukture 

• Posodobitev žičniške infrastrukture 

 

Cilj 4 – Bolj privlačna in socialna regija 

• Izboljšanje učinkovitosti trga dela in dostopa do kakovostne zaposlitve preko razvoja družbenih 

inovacij in infrastrukture 

• Izboljševanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev v izobraževanju, usposabljanje in 

vseživljenjsko učenje preko razvoja infrastrukture 

• Povečevanje socialno-ekonomske integracije marginaliziranih skupnosti, migrantov in ranljivih 

skupin preko integriranih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami 

• Zagotavljanje enakosti dostopa do zdravstvene oskrbe preko razvoja infrastrukture, vključno s 

primarno oskrbo 

• Zagotavljanje ustreznih pogojev bivanja in drugih vidikov kakovosti življenja, vključno z oskrbo 

starejših 

 

Cilj 5 − Regija, ki je bliže državljanom 

• Trajnostni razvoj mest 

• Podjetno in konkurenčno podeželje 

• Razvoj problemskih območij 

• Regionalno prostorsko načrtovanje ter institucionalna krepitev kapacitet na regionalni ravni 

• Nadgradnja delovanja in razvoj nevladnih organizacij 
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»PODRAVJE – SAMOOSKRBNA REGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, INOVATIVNEGA IN   KREATIVNEGA 
GOSPODARSTVA TER ZADOVOLJNIH LJUDI« 

 

PODRAVJE – NAJBOLJŠI PROSTOR ZA KREATIVNOST, INOVATIVNOST, ODDIH IN KVALITETNO BIVANJE  

RRP PODRAVJE 2021 - 2027 

Razvojni cilj 1  
Pametnejša, konkurenčna 

in trajnejša regija 
 

Razvojni cilj 2 
Nizkoogljična in bolj 

zelena regija 
 

Razvojni cilj 3 
Bolj povezana regija 

Razvojni cilj 4 
Bolj privlačna in socialna 

regija 

Razvojni cilj 5 
Regija, ki je bliže državljanom 

1.1: Krepitev razvojno-

raziskovalnih in inovacijskih 

zmogljivosti in spodbujanje 

digitalne preobrazbe 

1.2: Krepitev rasti in 

konkurenčnosti MSP 

1.3: Trajnostni razvoj in 

promocija turizma 

1.4: Razvoj in ohranjanje 

vitalnega podeželja  

2.1: Trajnostna raba energije 

2.2: Spodbujanje prilagajanja 

podnebnim spremembam ter 

krepitev odpornosti na 

nesreče  

2.3: Spodbujanje 

trajnostnega gospodarjenja z 

vodnimi viri 

2.4: Spodbujanje prehoda na 

krožno gospodarstvo 

2.5: Izboljšanje in ohranjanje 

biotske raznovrstnosti, zelene 

infrastrukture v urbanem 

okolju in zmanjšanje 

onesnaženja 

2.6: Trajnostna mobilnost 

 

3.1: Širokopasovne povezave 

3.2: Prometna infrastruktura 
4.1: Izboljšanje učinkovitosti trga 

dela 

4.2: Izboljševanje dostopa do 

storitev v izobraževanju, 

usposabljanju in vseživljenjskem 

učenju 

4.3: Povečevanje socialno-

ekonomske integracije 

4.4: Zagotavljanje enakosti 

dostopa do zdravstvene oskrbe 

in ustreznih pogojev bivanja 

5.1: Trajnostni razvoj mest 

5.2: Podjetno in 

konkurenčno podeželje 

5.3: Razvoj obmejnih 

problemskih območij 

5.4: Regionalno prostorsko 

načrtovanje ter regijsko 

prometno načrtovanje 

5.5: Podpora razvoju 

nevladnih organizacij 
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6 RAZVOJNI CILJI REGIJE 

6.1 Razvojni cilj 1: Pametnejša, konkurenčna in trajnejša regija 

V okviru Razvojnega cilja 1 z ukrepi naslavljamo izzive konkurenčnosti in gospodarskega razvoja 

Podravja. Gospodarstvo potrebuje vzvod za svojo rast, krepitev in dvig dodane vrednosti v okrepljeni 

razvojno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki bo omogočila uspešno aplikacijo raziskovalnih 

rezultatov v tržne dejavnosti ter nova visoko kakovostna delovna mesta. Cilji obsegajo tudi ukrepe, ki 

bodo omogočili in spodbudili rast in konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij in ki bodo 

omogočili razvoj znanj in spretnosti (kompetenc) za pametno specializacijo. Pomemben potencial 

razvoja Podravja predstavlja turizem kot gospodarska panoga in podeželje, zato se ukrepi te prioritete 

usmerijo še v razvoj in promocijo trajnostnega turizma s poudarkom na spodbujanju in varovanju 

naravne in kulturne dediščine ter v razvoj kmetijske dejavnosti ter z njo povezanim spodbujanjem 

lokalne samooskrbe ter na ta način ohranjanjem vitalnega podeželja. 

V okviru Razvojnega cilja 1 bomo z ukrepi: 

• Povečali obseg in kvaliteto raziskovalno-razvojnega in inovacijskega področja. 

• Ustvarili trajnejše povezave med raziskovalnimi organizacijami, subjekti podjetniško 

inovacijskega podpornega okolja, gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. 

• Prispevali k zagotavljanju raziskovalne infrastrukture na območju Podravja za razvoj 

znanstveno-raziskovalne dejavnosti, podjetništva. 

• Omogočili digitalno preobrazbo. 

• Prispevali k dvigu ekonomske moči Podravja s spodbujanjem gospodarske transformacije, 

dviga konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij in spodbujanjem rasti števila 

visokotehnoloških podjetij. 

• Zagotovili podporno okolje za strateško in usmerjeno privabljanje novih gospodarskih panog 

in investitorjev, za prenos najnovejših tehnologij v podjetja in javni sektor za spodbujanje 

podjetništva in za konkurenčen razvoj turizma.. 

• Zagotovili razvoj inovativnih visoko kakovostnih doživetij in konkurenčnih integralnih 

turističnih produktov, ki vključujejo lokalne proizvode in ponudnike storitev. 

• Zagotovili celovit pristop v povezovanju izobraževalnih in študijskih programov s potrebami 

gospodarstva in na ta način spodbudili ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. 

• Okrepili trajnostne pristope v perspektivnih dejavnostih in razvoj zelenih delovnih mest. 

• Omogočili trajnostni razvoj kmetijstva z ohranjanjem najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišč, 

vključno z vzpostavitvijo uspešnih prodajnih verig in trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. 
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Tabela 25: Kazalniki razvojnega cilja 1  

kazalniki V
ir

 Izhodiščna vrednost 

Podravje 2019 

Ciljna vrednost za 

leto 2027 

Podravje 

Izhodiščna vrednost 

SLO 2019 

Bruto domači proizvod na 

prebivalca, v SKM, EU=100 Eu
ro

-

st
at

 

70 80 87 

Povprečna plača na zaposlenega 

v GD, EUR A
jp

es
 

1.564 (91,2) 95 1.714 

Neto dodana vrednost na 

zaposlenega pri GD, EUR A
jp

es
 

36.281 (77,6) 90 46.752 

Povprečna plača na zaposlenega 

v SP, EUR A
jp

es
 

1.100 110 1.106 

Neto dodana vrednost na 

nosilca dejavnosti in njegove 

zaposlene, EUR 

A
jp

es
 

15.865 (102,3) 

110 

 

Leto 2027 

15.498 

Prihod turistov 

Si
-S

ta
t 

Skupaj: 

385.143 (6,2%) 

Domači: 

87.621 (5,7%) 

Tuji: 

297.522 (6,3%) 

Skupaj: 

8,5% 

Domači: 

10% 

Tuji: 

8,5% 

Skupaj: 

6.229.573 

Domači: 

1.527.695 

Tuji: 

4.701.878 

Prenočitve turistov 

Si
-S

ta
t 

Skupaj: 

827.591 (5,2%) 

Domači: 

215.102 (4,9%) 

Tuji: 

612.489 (5,4%) 

Skupaj: 

7,5% 

Domači: 

6,5% 

Tuji: 

7,0% 

Skupaj: 

15.775.331 

Domači: 

4.404.565 

Tuji: 

11.370.766 

Delež prihodov domačih 

turistov, % Si
-

St
at

 

26,74 40% 27,86 

Delež prihodov tujih turistov, % Si
-

St
at

 

73,26 60% 72,14 

Skupne površine za namakanje, 

ha Si
-

St
at

 

2.293 (34,4%) 40% 6.673 

 

Razvojna prioriteta 1.1: Krepitev razvojno-raziskovalnih, inovacijskih zmogljivosti in 

spodbujanje digitalne preobrazbe 

V okviru ukrepov za krepitev razvojno raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti naslavljamo potrebe po 

večjem obsegu in kvaliteti razvojno raziskovalnih in inovacijskih aktivnosti ter prioritete spodbujanja 

digitalne preobrazbe, ki sledijo potrebam uporabe naprednih digitalnih tehnologij v poslovanju 

podjetij, javnega sektorja, organizacij v poslovni in širši družbeni sferi. 
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Ukrepi: 

1.1.1: Spodbujanje raziskav, razvoja in inovacijske dejavnosti 

Spodbujanje projektnega ter strateškega in trajnostnega sodelovanja med visokošolskimi in 

raziskovalnimi organizacijami ter gospodarstvom, ki bo skladno z evropskimi politikami, S4 in 

potrebami gospodarstva, vključno z razvojem novih tehnologij in energentov za prehod v nizkoogljično 

družbo. 

1.1.2: Spodbujanje vlaganj v razvojno raziskovalno in inovacijsko infrastrukturo 

Spodbujanje potrebnih naložb v ustrezno razvojno raziskovalno in inovacijsko infrastrukturo, za 

doseganje in ohranitev znanstvene ravni v regiji. 

1.1.3: Razvoj kadrov in kompetenc za razvojno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost 

Ukrepi naslavljajo spodbujanje prehoda visoko izobraženega kadra v podjetja in obratno ter krepitev 

kompetenc za učinkovito implementacijo odprtih inovacijskih metod v podjetjih in oblikovanjem 

sodelujočih poslovnih modelov za optimizacijo in vitko poslovanje. 

1.1.4: Spodbujanje digitalne preobrazbe 

Vlaganja v povečevanje znanja in kompetenc zaposlenih, razvoj in uvedba novih digitalnih storitev 

projektom povezovanja v pametne občine/regije, spodbujanje uvajanja digitalnih tehnologij za namen 

povečevanja deleža oskrbe z energijo iz obnovljivih virov in za uvajanje storitev prožnosti energije ter 

oblikovanje občin sodelovalnih platform za neposredno komunikacijo med vsemi ključnimi deležniki. 

 

Razvojna  prioriteta 1.2: Krepitev rasti in konkurenčnosti MSP 

Podjetniška aktivnost je pomemben dejavnik dolgoročne rasti produktivnosti, saj predstavlja potencial 

za prenos znanja in pretvarjanje novih idej v tržno uspešne inovacije.  

Ukrepi: 

1.2.1: Podporno okolje in spodbude za ustanavljanje, rast in razvoj MSP  

Ukrep je usmerjen v ustvarjanje spodbudnega podjetniško-inovacijskega podpornega okolja za razvoj, 

krepitev rasti in konkurenčnosti MSP z vzpostavitvijo finančnih mehanizmov.  

1.2.2: Vlaganja v ekonomsko poslovno infrastrukturo 

Omogočanje ugodnih pogojev za investitorje in aktivno privabljanje investitorjev v regijo. Potreben je  

razvoj MSP: zagon novih, rastočih in inovativnih podjetij.  

1.2.3: Razvoj kompetenc za podjetništvo  

Vzpostavitev sistema povezovanja subjektov inovacijsko podpornega okolja (podjetniški inkubatorji, 

razvojne agencije, karierni centri, projektne pisarne itd.) za potrebe razvoja novih delovnih mest v 

podjetništvu. 
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1.2.4: Kompetence za industrijsko tranzicijo 

Izboljšanje koordinacije vseh subjektov podjetniško-inovacijskega podpornega okolja regije Podravje, 

z boljšim dostop do informacij, hitrejši prenos znanja med deležniki (kibernetska varnost, računalništvo 

v oblaku, velepodatki in robotika). 

 

Razvojna prioriteta 1.3: Trajnostni razvoj in promocija turizma  

Trajnostno naravnan razvoja turizma je ključen  minimalen vpliv na okolje, družbo in kulturo, obenem 

pa povečuje družbene in gospodarske koristi za lokalne skupnosti.  

Ukrepi: 

1.5.1: Razvoj in upravljanje trajnostnih turističnih produktov 

Usmerjanje v razvoj novih inovativnih turističnih produktov in storitev, dvig kakovosti in razvoja 

turističnih destinacij s spodbujanjem turističnih podjetij (MSP), z vključevanjem lokalnih surovin in 

izdelkov v redno turistično ponudbo ob upoštevanju sinergije med gospodarstvom in varstvom 

naravne ter varstvom kulturne dediščine. 

1.5.2: Valorizacija naravne in kulturne dediščine  

Ukrep izpostavlja potrebe varovanja naravne in kulturne dediščine, ki celostno ohranja dediščino kot 

temelj nacionalne identitete in kulturne raznolikosti ter tako prispeva k kakovostni življenja in 

izboljšanju odnosa do dediščine. 

1.5.3: Turistična infrastruktura 

Vlaganje v osnovno turistično infrastrukturo, vključno z njeno nadgradnjo. 

1.5.4:  Promocija trajnostnih turističnih destinacij 

Ukrep je usmerjen v promocijo turistične ponudbe  z učinkovitim in inovativnim trženjem. 

 

Razvojna prioriteta 1.4: Razvoj in ohranjanje vitalnega podeželja 

Za skladen in enakomeren razvoj regije je potrebno pozornost poleg mestnih in ostalih urbanih naselij 

nameniti tudi podeželju. Kmetijstvo poleg ekonomske opravlja tudi ekološko in socialno funkcijo ter 

močno vpliva na podobo krajine. Trenutna raba kmetijskih zemljišč presega samo pridelavo kmetijsko-

živilskih izdelkov in vključuje tudi  rekreacijo, izobraževanje v naravi, ohranjanje okolja, razvoj 

infrastrukture, ipd. Na ta način podeželska območja postajajo protiutež mestnemu in urbanemu okolju. 

Ukrepi: 

1.6.1: Razvoj in ohranjanje kmetij 

Pomemben je tehnološki razvoj kmetij, z ohranjanjem majhnih kmetij njihove konkurenčnosti in 

produktivnosti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost.  
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1.6.2: Ekološko in sonaravno kmetovanje  

Poudarek je na trajnostnem razvoju kmetijstva, predvsem ekološkega kmetovanja, povezovanju in 

prenosu novih inovativnih pristopov v pridelavi, predelavi in trženju na izvajalce kmetijske dejavnosti. 

1.6.3: Poseljenost podeželja in urejenost kmetijske krajine 

Ključnega pomena ostaja trajnostno prostorsko načrtovanje z ohranitvijo in razvojem najbolj 

kakovostnih kmetijskih zemljišč. Izkazujejo se potrebo po varstvu tradicionalne krajine in stavb ter 

ohranjanje identitete podeželja. Na območjih z omejenimi oziroma težjimi pogoji za kmetovanje je 

pomembno ohranjanje kmetij in poseljenosti.  

1.6.4: Vlaganje v razvoj človeških virov na podeželju 

Krepitev in prenos znanj raziskovalnih inštitucij in univerz s svetovalnimi službami do kmetij ter razvoj 

delovnih mest na podeželju (diverzifikacija kmetijskih dejavnosti). 

1.6.5: Trženje produktov in vzpodbujanje lokalnih prehrambnih verig 

Izkazane so potrebe po okrepitvi trženja, oblikovanja prodajnih verig v ključno z marketingom ter 

prenos primerov dobrih kmetijskih praks. 

6.2 Razvojni cilj 2: Nizkoogljična in bolj zelena regija 

V okviru Razvojnega cilja 2 naslavljamo izzive trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Negativne 

posledice podnebnih sprememb zahtevajo ukrepanje na različnih področjih delovanja od varovanja 

pred poplavami, kakor tudi do prilagajanja nanje. Za zmanjšanje izpustov TGP bo treba spremeniti 

potovalne in potrošniške navade, povečati rabo OVE ter izboljšati URE. Za zagotavljanje zdravstveno 

neoporečne pitne vode bo potrebno zaščititi vodne vire, zmanjšati izgube v vodovodnih sistemih, 

rekonstruirati celoten vodooskrbni sistem, ter urediti kanalizacijske sisteme z izgradnjo čistilnih naprav 

tudi za aglomeracije pod 2.000 PE. Z zmanjšanjem vseh vrst odpadkov na izvoru, njihovo ponovno 

uporabo, zapiranjem snovnih krogov ter povečanjem snovne in energetske učinkovitosti bomo 

omogočili hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Z učinkovitim zavarovanje in upravljanjem 

zavarovanih območij bomo izboljšali biotsko raznovrstnost ter omogočili razvoj trajnostnih oblik 

turizma. Z uporabo zelenih tehnologij v privatnem in javnem sektorju, ob upoštevanju naravnih 

omejitev ter zmanjšanju vseh vrst onesnaževanja, bomo izboljšali pogoje za življenje. Z izboljšanjem 

prometne in neprometne infrastrukture ter spodbujanjem vseh oblik trajnostne mobilnosti bomo 

zmanjšali izpuste toplogrednih plinov iz prometa. 

V okviru Razvojne prioritete 2 bomo z ukrepi: 

• Spodbudili trajnostno ravnanje z viri. 

• Povečali ozaveščenost o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb in načinih prilagajanja 

nanje. 

• Povečali varnost pred posledicami podnebnih sprememb. 

• Zagotovili kakovostno in zdravstveno neoporečno pitno vodo.  

• Spodbudili prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo. 

• Povečali uporabo oblik trajnostne mobilnosti. 

• Zmanjšali količino izpustov TGP. 
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• Povečali delež OVE in URE. 

• Spodbudili uporabo trajnostnih načel pri razvoju gospodarskega sektorja. 

• Zmanjšali količino vseh vrst odpadkov in spodbudili njihovo ponovno uporabo, predelavo ter 

energetsko rabo. 

• Spodbudili prebivalstvo k rabi in investicijam v trajnostne zelene energetske tehnologije. 

• Postopno zmanjševali rabo fosilnih goriv. 

• Ohranili in izboljšali biotsko pestrost. 

 

Tabela 26: Kazalniki razvojnega cilja 2 

Kazalnik 

V
ir

 

Izhodiščna vrednost 

Podravje 

Ciljna vrednost za 

leto 2027 

Podravje 

Izhodiščna vrednost 

SLO 

Investicije za varstvo okolja, 

1.000 EUR 

Si
-S

ta
t 8.971 (3,8) 

Leto: 2018 

5 

 

237.766 

Leto: 2018 

Delež prebivalcev (v %), ki živijo 

v kilometrski oddaljenosti od 

postajališč javnega potniškega 

prometa z različno pogostostjo 

voženj 

U
M

A
R

 

Primerna pogostost 

voženj: 59% 

Zadovoljiva 

pogostost 

voženj: 84 

Vsa postajališča: 93 

Leto: 2019 

Primerna pogostost 

voženj:n70% 

Zadovoljiva 

pogostost 

voženj: 90% 

Vsa postajališča: 95 

 

Primerna pogostost 

voženj: 60 

Zadovoljiva 

pogostost 

voženj: 79 

Vsa postajališča: 92 

Leto: 2019 

Funkcionalno degradirana 

območja (FDO) 

U
M

A
R

 

Število FDO: 101 

Površina FDO (ha): 

419 

Povprečna velikost 

FDO (ha): 4,1 

(124,2) 

Leto: 2020 

Število FDO: 90 

Površina FDO (ha): 

350 

Povprečna velikost 

FDO (ha): 100 

 

Število FDO: 1.132 

Površina FDO (ha): 

3.695 

Povprečna velikost 

FDO (ha): 3,3 

Leto: 2020 

Delež priključenosti na javno 

kanalizacijsko omrežje (JKO), % M
O

P
 81,8 

Leto: 2018 
90 

78,8 

Leto: 2018 

Število vodovodnih priključkov 

Si
-

St
at

 83.452 

Leto: 2018 
87.500 

454.487 

Leto: 2018 

Količina nastalih komunalnih 

odpadkov kg/prebivalca 

Si
-S

ta
t 485 

Leto: 2018 
400 

495 

Leto: 2018 
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Razvojna  prioriteta 2.1: Trajnostna raba energije  

V regiji je potrebno okrepiti prizadevanja na področju trajnostne rabe energije. Velik delež starejšega 

stanovanjskega fonda, tako stanovanjskih hiš kot predvsem večstanovanjskih objektov, v kombinaciji z 

negativnimi trendi večanja potencialne energetske revščine predstavlja veliko finančno obremenitev 

za lastnike, posredno pa tudi zdravstveno tveganje, saj v starejših stavbah večinoma ni zagotovljena 

ustrezna kakovost bivalnega ugodja. Zato je treba je zagotoviti nadaljevanje celovite energetske 

prenove stavb ali sosesk, povečati ozaveščenost in dostopnost do nepovratnih sredstev energetskih 

prenov stanovanjskih stavb. Pri tem je posebno pozornost potrebno nameniti celovitemu, 

transparentnemu in avtomatiziranemu spremljanje porabe energije v realnem času, ki je osnova za 

dobro planiranje investicij v energetsko učinkovitost in sisteme energetsko učinkovitega upravljanja z 

energijo. Slovenija se pri zagotavljanju deleža 25 % obnovljivih virov energije (OVE) v končni bruto rabi 

energije do leta 2020 srečuje s številnimi težavami, zaradi česar je treba še povečati delež OVE v 

proizvodnji električne energije, nadoknaditi zaostanek pri vpeljavi OVE v mobilnosti in transportu, 

bistveno povečati delež OVE pri virih toplotne energije, zlasti s toplotnimi črpalkami in drugimi OVE.  

Ukrepi: 

2.1.1: Ozaveščanje in spodbujanje trajnostne rabe energije 

Ukrepi zraven ozaveščanje o pristopih, ki prispevajo k učinkoviti in trajnostni rabi energije v 

vsakdanjem življenju, naslavljajo izdelavo programov lokalne energetske samooskrbe, spodbujanje 

procesnih izboljšav energetske učinkovitosti v gospodarskem sektorju ter informiranje o trajnostni 

gradnji in prenovi z uporabo naravnih materialov skoraj nič energijskih stavb v javnem in zasebnem 

sektorju. Spodbujali bomo uporabo energetsko učinkovitih naprav in sistemov.  

2.1.2: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti ter uporabe in razvoj OVE 

Ukrep naslavlja učinkovite energetske prenove in novogradnje skoraj ničenergijskih stavb v javnem in 

zasebnem sektorju. Pri tem je pomembna tudi uporaba naravnih materialov oz, materialov z čim 

manjšim negativnim okoljskim vplivom. Ukrep zajema tudi energetsko prenovo javne razsvetljave in 

vzpostavitev sistemov daljinskega spremljanja tudi preko razvoja energetskega pogodbeništva. Ukrep 

naslavlja investicije v OVE, predvsem pa v izrabo vetrne, sončne ter geotermalne energije, kakor tudi 

povečanje samooskrbe z električno energijo. Podpira spodbujanje in podpora proizvodnje in 

distribucije energije iz OVE kakor tudi vlaganja v pametne daljinske sisteme (ogrevanja in hlajenja). 

2.1.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij vključno z gradnjo in razvojem učinkovite 

hrambe energije 

Zlasti v obdobjih povečane uporabe električne energije iz OVE, ki je na določenem območju na 

razpolago hkrati na vseh proizvodnih enotah oz. v primerih, ko je dobava energije omejena, je s ciljem 

nemotene dobave, izogibanja preobremenjenosti omrežja (električni mrki) in nesorazmerno velikih 

investicijskih stroškov distributerjev električne energije pri večanju kapacitet omrežij, potrebno uvajati 

prožno upravljanje, ki vključuje tako časovno prilagajanje virov energije kakor tudi porabnikov, v 

kombinaciji s hranilniki energije. Zaradi tega je potrebno razvijati in implementirati pametna 

energetska omrežja z mikroomrežji ter vpeljevati uporabo hranilnikov energije. Poleg kratkoročnega 

hranjenja energije je treba  razvijati in vpeljevati tudi dolgoročnejše hranjenje energije, zlasti sezonsko 

hranjenje za obdobje v mesecu decembru in januarju, ko v našem območju primanjkuje največ energije 
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in je tudi največ potrebujemo. Ena izmed možnosti je v smeri hranjenja energije v obliki proizvodnje in 

shranjevanja vodika, kar bi lahko omogočilo sezonsko akumulacijo. Pri tem je treba v razvoju naslavljati 

tudi varnostne vidike. 

Ukrepi bodo usmerjen tudi v zagotavljanje kakovostnega električnega omrežja, spodbujanje tehnologij 

za razvoj pametnih energetskih sistemov ter nastajanje lokalnih energetskih skupnosti. 

Razvojna prioriteta 2.2: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter krepitev 

odpornosti na nesreče 

Pomemben poudarek je tudi spopadanje s podnebnimi spremembam, prilagajanjem nanje in 

preprečevanju tveganj. Regija se zaradi geografskih značilnosti in spreminjajočega podnebja sooča z 

burnimi vremenskimi nihanji na območjih kolizij različnih zračnih gmot. Zaradi izpostavljenih tveganj, 

ki jih potencirajo podnebne spremembe, želimo izboljšati pretočnosti visokih vod, razširiti sisteme 

protitočne obrambe, trajnostno urediti obvodni prostor in izvesti protipoplavne ukrepe na 

prepoznanih območjih, urediti zelene retenzijske površine, ki bodo služile zbiranju viškov meteornih 

vod in majhnih delcev ter hkrati zniževale temperaturne maksimume v poletnem času ter celoletno 

zagotavljale kvalitetne rekreacijske površin za lokalno prebivalstvo kot tudi turiste. Za povečanje 

samooskrbe je v regiji treba zagotoviti nemoteno in učinkovito uporabo obstoječih namakalnih 

sistemov ter njihova razširitev v povezavi z novimi tehnološkimi rešitvami v kmetijstvu. 

Ukrepi: 

2.2.1: Ozaveščanje o podnebnih spremembah in upravljanje s tveganji 

Ukrepi bodo prednostno usmerjeni v osveščanje o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb in 

priprava načrtov tveganja in vlaganje v posodobitev sistemov za merjenje in obveščanje ter okrepitev 

odpornosti lokalnih skupnosti in ciljnih skupin o pravilnem ukrepanju.  

2.2.2: Naložbe v prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev odpornosti 

Ukrepi naslavljajo izgradnjo zelene infrastrukture, ki bi pomagala omiliti posledice podnebnih 

sprememb,  krepitev aktivnosti za zmanjšanje vpliva  podnebnih sprememb na kmetijsko pridelavo          

(naložbe v protitočno zaščito, namakalne sisteme ter uvajanje novih kmetijskih tehnik in sort). Naložbe 

v  zagotavljanje rezervnih vodnih virov za intervencije ob naravnih nesrečah, ter investicije v poplavno 

varnost kakor tudi zagotavljanje rentenzijskih površin v primeru visokih vod. 

Razvojna  prioriteta 2.3: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri 

Regija se predvsem na območjih razpršene podeželske poselitve še vedno sooča z nezadostno oskrbo 

s kvalitetno pitno vodo kljub velikemu številu vodnih virov, ki izkazujejo predvsem na podeželskih 

območjih trend povečanega onesnaževanja z nitrati, tudi z ostanki pesticidov. Težava z oporečnostjo 

se vedno pogosteje pojavlja zaradi slabega vzdrževanja vodovodnega omrežja in njegove dotrajanosti. 

Glavni ukrepi v regiji bodo naslavljali zagotovitev dostopa do čiste in kakovostne pitne vode za vse 

prebivalce, kar bo doseženo z izgradnjo vodovodov na območjih brez javnih vodovodnih sistemov. Na 

območjih s starejšimi vodovodnimi sistemi, kamor spada celotni vodovodni sistem Spodnjega Podravja, 

se srečujemo zraven slabe kvalitetne pitne vode, tudi z velikimi izgubami pitne vode zaradi 

dotrajanosti, zato bo poudarek na zmanjševanju vodnih izgub in obnovi obstoječe dotrajane 

infrastrukture, ki je marsikje še iz zdravstveno in okoljsko spornih salonitnih cevi. 
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Nezadostno je tudi zbiranje in čiščenje odpadnih voda na aglomeracijah z manj kot 2000 PE. Velika 

težava ostajajo manjša, razložena naselja pod 2000 PE, kjer so investicije v tovrstno infrastrukturo 

velike, a nujno potrebne za zagotavljanje nacionalnih ciljev čiščenja odpadnih voda. Hkrati s tem se 

naslavlja zagotavljanje kakovosti podzemnih voda (tudi s sanacijo obstoječih, dotrajanih omrežij) in 

možnost privabljanja gospodarskih investicij v ruralna območja. 

Ukrepi naslavljajo sanacija obstoječih in izgradnja novih vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s 

pitno vodo, uvedba novih tehnologij za optimizacijo porabe vodnih virov ter izgradnja in obnova 

infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih vod in priključitev dodatnih uporabnikov na to 

infrastrukturo (kanalizacija, ČN, MČN in individualne rešitve izven aglomeracij), posebej za manjše 

aglomeracije pod 2000 PE. 

Ukrepi: 

2.3.1: Oskrba z vodo 

Sanacija obstoječih in izgradnja novih vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, uvedba 

novih tehnologij za optimizacijo porabe vodnih virov (vključno s senzoriko in pametnimi merilnimi 

napravami ter trajnimi zapisi – sledljivimi evidencami porabe) ter ozaveščanje o trajnostnem 

upravljanju z vodo. Izvajanje investicij za izboljšanje kakovosti vode naravnih vodotokov in podtalnice. 

Zagotavljanje usklajenosti glede rabe prostora na območjih vodnih virov (ustrezni vodovarstveni 

režimi) ter renaturacija in revitalizacija vodotokov, travišč, mokrišč in ostalih habitatov. 

2.3.2: Varovanje vodnih virov 

Izgradnja in obnova infrastrukture za čiščenje komunalnih odpadnih vod in priključitev dodatnih 

uporabnikov na to infrastrukturo (kanalizacija, ČN, MČN in individualne rešitve izven aglomeracij), 

posebej za manjše aglomeracije pod 2000 PE. Z uporabo kmetijskih praks, ki ne ogrožajo vodnih virov, 

povečati zanesljivost oskrbe z neoporečno vodo (izobraževanje in večji monitoring).  

Razvoj  in vzpostavitev zelenih tehnologij za čiščenje odpadne vode ter izgradnja infrastrukture za 

učinkovito odvajanje meteorne vode. 

 

Razvojna  prioriteta 2.4: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo 

Gospodarstvo v regiji se sooča z zastarelimi energetskimi sistemi ter težavami pri zagotavljanju surovin. 

Zato potrebuje ukrepe, ki bodo zagotavljali večjo izkoriščenost in uporabo materialov iz lokalnega 

okolja oziroma večjo reciklabilnost odpadkov za njihovo uporabo kot sekundarne surovine ter 

zmanjšanje energetske intenzivnosti v proizvodnji, storitvenem in stanovanjskem sektorju. Zagotoviti 

je treba celostni pristop k načrtovanju zagotavljanja energije za podjetja in koriščenja odvečne toplote 

pri proizvodnji, denimo za vključitev v lokalni sistem daljinskega ogrevanja, ogrevanje športnih 

objektov ipd.  

Prav tako se gospodarstvo sooča s problematiko pretirane uporabe pitne vode v proizvodne namene 

ter s problematiko vezano na čiščenje in odvajanje odpadnih tehnoloških voda. Povečuje se nujnost 

hitrejšega vključevanja v krožno gospodarstvo. To pa poleg dviga snovne in energetske produktivnosti 

zahteva tudi spremembo potrošniških navad ter dosedanjih življenjskih vzorcev. Spremembe lahko 

dosežemo z dodatnim izobraževanjem in osveščanjem ter povezovanjem vseh deležnikov v družbi, še 

posebej pa s spodbujanjem inovacij, invencij ter novih kreativnih rešitev v gospodarstvu. 
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Ukrepi: 

2.4.1: Ozaveščanje in spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo 

Ukrep zajema nadaljevanje ozaveščanja o pravilnem ločevanju odpadkov na izvoru za različne ciljne 

skupine (gospodinjstva, javni sektor, gospodarstvo), spodbujanje kreativnih rešitev na področju 

načrtovanja celotnega procesa ravnanja z viri. Namenjen je tudi dvigu kompetenc in usposobljenosti 

vseh ključnih skupin deležnikov (gospodarstvo, javni sektor, lokalni deležniki) na tem področju, pa tudi 

pri vključevanju ustreznih vsebin v izobraževalne procese. Naslavlja spodbujanje koristne rabe odvečne 

toplote, recikliranja in ponovne uporabe reciklatov, deževnice, razvoj etičnih verig vrednosti, 

spodbujanje sprememb potrošniških navad in s tem povezanih vrednot, podpora nagrad podjetjem z 

etičnim delovanjem itd.  

2.4.2: Nadgradnja obstoječe infrastrukture in storitev podpornega okolja 

Ukrep bo usmerjen na vzpostavitev in krepitev ustreznega podpornega in inovativnega okolja na 

področju prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo za mala in srednje velika podjetja ter zagonska 

podjetja, in na oblikovanje ustreznih instrumentov za podporo pri transformaciji gospodarskega 

sektorja (MSP, zagonska podjetja, verige vrednosti) v smeri podnebne nevtralnosti in učinkovite rabe 

virov. Pri tem bo imel pomembno vlogo tudi kreativni in kulturni sektor, saj je eko dizajn eden od 

ključnih omogočevalcev prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo.  

 

Razvojna  prioriteta 2.5: Izboljšanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene 

infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja 

Glede na dejstvo, da je v Sloveniji skoraj 40 % celotnega območja opredeljenega kot Natura 2000, je 

zelo pomembno, na kakšen način bomo ta območja varovali, upravljali in tudi uporabili za razvoj 

trajnostnih oblik gospodarjenja. Za ohranitev biotske pestrosti je ključnega pomena umno upravljanje 

in pravočasna zaščita ogroženih življenjskih prostorov, tako živali kot rastlin. V povezavi z ukrepi 

blaženja podnebnih sprememb je treba v mestnih območjih z primernimi ukrepi zagotavljati čim večje 

zelene površine, saj bomo le tako lahko vplivali na počasnejše zviševanje temperature v mestih. Z 

zmanjšanjem avtomobilskega prometa bomo v mestih znižali hrup in onesnaževanje z TGP in PM delci. 

Zelo pomembni so tudi ukrepi uvajanja novih oblik daljinskega ogrevanja ter zamenjava individualnih 

kurišč na trda goriva. Negativne trende zadnjih desetletij s širjenjem razpršene pozidave želimo skupaj 

z nacionalno strateško politiko omejiti in prednostno zagotavljati površine za stanovanjsko gradnjo z 

revitalizacijo zemljišč znotraj obstoječih naselij in v neposredni bližini postaj javnega potniškega 

prometa. Poseben izziv predstavlja revitalizacija in ponovna aktivacija ter po potrebi dekontaminacija 

funkcionalno degradiranih zemljišč, ki ob uspešni revitalizaciji predstavljajo tovrstna območja velik 

razvojni in gospodarski potencial.  

Ukrepi: 

2.5.1: Zaščita in ohranjanje biotske raznovrstnosti (še posebej v varovanih območjih narave) 

Ukrepi bodo usmerjeni v zaščito in izboljšanje biotske raznovrstnosti, prenos dobrih praks na temo 

razvojnih možnosti, ki jih nudijo varovana območja narave in zelena infrastruktura ter obnovo, zaščita 

in trajnostno uporabo območij Natura 2000 ter vzpostavitev upravljanja območij Natura 2000. 
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2.5.2: Zagotavljanje zelene infrastrukture 

Ukrepi bodo naslavljali vlaganja (tudi odkupi zemljišč) v zagotovitev zelene infrastrukture. Pomembna 

je  revitalizacija površin v mestih (obnova, rušitev in gradnja novih objektov, ureditev okolice, ureditev 

novih zelenih površin) kakor tudi omejitev vpliva nesmotrne rabe prostora na suburbanih območjih.  

Podpora trajnostni uporabi funkcionalno degradiranih območij in njihova dekontaminacija. 

2.5.3: Naložbe v zmanjševanje onesnaženja  

Ukrep zajema vzpostavitev sistemov za spremljanje kakovosti zraka v mestih in vseh ogroženih 

območjih ter zmanjšanje obremenjenosti okolja s delci MP 10 (opremljanje tudi manjših kurišč na lesno 

biomaso s filtri za trde delce, zamenjava starih kurišč, izgradnja in/ali širitev sistemov daljinskega 

ogrevanja v vseh urbanih središčih z visoko gostoto poselitve in energetskih potreb po ogrevanju);  

Razvojna  prioriteta 2.6: Trajnostna mobilnost 

Promet je eden večjih onesnaževalcev z toplogrednimi plini. Zmanjšanje izpustov in drugega 

onesnaževanja je možno samo z spremembo vsakdanje mobilnosti v trajnostno mobilnost, ki daje 

prednost javnem potniškem prometu pred osebnim, nemotoriziranim prevoznim sredstvom pred 

motoriziranimi.  Z spremembo potovalnih navad bomo pomembno vplivali na zmanjšanje zdravstvenih 

tveganj ter s tem prispevali  k boljši kvaliteti  življenja, še posebej v mestih. Pomemben je povezan 

sistem načrtovanja poti v realnem času, ki bo s pomočjo pametnih tehnologij omogočil uporabo 

različnih prevoznih sredstev kot tudi drugih oblik mobilnosti (souporaba, najem, delitev).  Trajnostna 

mobilnost zajema tudi zmanjšanje uporabe fosilnih goriv.  

Ukrepi: 

2.6.1: Spodbujanje uporabe in razvoj vseh oblik trajnostnega prometa   

Javni promet je najbolj trajnostni način mobilnosti v večjih urbanih okoljih in na večjih razdaljah, kjer 

ni na voljo drugih oblik javnega potniškega prometa. Ukrep naslavlja izboljšanje kvalitete storitev 

medkrajevnega linijskega prevoza potnikov z avtobusi, vključno z nizkopodnimi avtobusi za dostopnost 

ranljivejših skupin potnikov, zagotavljanje večje vloge občin in razvojnih regij pri načrtovanju 

medkrajevnega linijskega prevoza potnikov z avtobusi – pri čemer zagotovitev financiranja ostaja na 

ravni države, uvajanje turističnih linij in/ali možnosti prevoza koles ob bolj obiskanih kolesarskih 

povezavah ter vzpostavitve in/ali nadgradnja oblik mobilnosti na podeželju, ureditev vodnega javnega 

potniškega prometa.  

Ureditev varnih kolesarskih in peš površin je osnova za izboljšanje dnevne mobilnosti v urbanih in 

podeželskih okoljih, na daljših relacijah pa ureditev sklenjenih in varnih kolesarskih povezav. Ukrep ob 

regijski koordinaciji načrtovanja, vzpostavljanja, upravljanja in vzdrževanja kolesarskih povezav s 

pomočjo pametnih tehnologij naslavlja tudi nadaljevanje vzpostavljanja državnih kolesarskih povezav 

s poudarkom na izgradnji daljinskih kolesarskih povezav kot hrbtenice kolesarskega omrežja ter 

vzpostavljanje celovitih kolesarskih omrežij in spremljajoče infrastrukture. 

2.6.2: Načrtovanje in upravljanje multimodalne mobilnosti  

Največjo izkoriščenost infrastrukture bomo dosegli z vzpostavitvijo urbane in regionalne multimodalne 

mobilnosti. Kažejo se potrebe po medsektorskem horizontalnem (promet, prostorsko načrtovanje, 
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turizem) in vertikalnem sodelovanju (občine, regije, država). Ukrepi te razvojne prioritet naslavljajo 

vzpostavitev regionalnega prostorskega načrtovanja kot podlage za izboljšanje načrtovalskih praks 

znotraj občinskih uprav, upravljanje mobilnosti, zagotavljanje infrastrukture za spodbujanje 

multimodalnih načinov potovanj, vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometu in 

zagotavljanje vozil gospodarskih javnih služb na alternativna goriva, vključno z zagotavljanjem 

infrastrukture za umiritev motornega prometa ter blažitev hrupa in emisij. Zagotavljanje infrastrukture 

za spodbujanje multimodalnih načinov potovanj (npr. združevanje infrastrukture za prestopanje med 

različnimi potovalnimi načini javnega potniškega in drugega prometa, pokrite kolesarnice, varne 

pešpoti, parkirišča za P&R in sopotništvo). 

 

6.3 Razvojni cilj 3: Bolj povezana regija 

V okviru Razvojnega cilja 3 z ukrepi naslavljamo izzive regionalnega, medregionalnega in 

mednarodnega povezovanja. Dobra povezanost regije je ključna za uspešen razvoj gospodarstva in 

skladen regionalni razvoj. Nadaljevali bomo z razvojem hitre širokopasovne povezave. Ob tem bomo 

izboljšali medregonalno in regionalno povezovanje z ureditvijo navezav na TEN-T omrežje s hitrimi in 

drugimi cestnimi ter regionalnimi železniškimi povezavami.  

V okviru Razvojne prioritete 3 bomo z ukrepi: 

• Povečali prometno povezanost in dostopnost znotraj regije. 

• Povečati prometno povezanost in dostopnost do Ljubljane in Gradca. 

• Povečali zračno dostopnost do evropskih letališč. 

• Izkoristili logistični potencial umeščenosti med evropske prometne koridorje. 

• Izboljšati zelen dostop v gorskem območju.   

• Izboljšali dostopnost do širokopasovnih povezav. 

Tabela 27: Kazalniki razvojnega cilja 3 

Kazalnik Vir 
Izhodiščna vrednost 

Podravje 

Ciljna vrednost 

za leto 2027 

Podravje 

Izhodiščna vrednost 

SLO 

Umrli udeleženci v cestnem 

prometu, št, na 10.000 preb. 

JA
R

SV
P

 

0,59  (115) 

Leto: 2018 

100 

Leto 2027 

0,51 

Leto: 2018 

Dolžina hitrih cest v regiji 

D
A

R
S 8,7 km 

Leto: 2018 

29 km 

Leto: 2027 

73,3 km 

Leto: 2018 

Dolžina elektrificiranih železniških 

prog v regiji D
R

SI
 103 km 

Leto: 2018 

140 km 

Leto: 2027 

609,7 km 

Leto: 2018 

Število potnikov na Letališču 

Edvarda Rusjana Maribor D
R

I 8.800 

Leto: 2016 

50.000 

Leto: 2027 

1.810.000 

Leto: 2018 

Pokritost širokopasovnega 

omrežja z optičnim omrežjem A
K

O
S 

Ni podatka  Ni podatka 
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Razvojna  prioriteta 3.1: Širokopasovne povezave 

Ključna je zagotovitev hitrih širokopasovnih povezav na celotnem območju regije. Za uspešno izvajanje 

digitalne transformacije v okviru različnih ciljev, postavljenih v tem dokumentu, se je treba vključiti v 

uvajanje tehnologije 5G v skladu s cilji EU. Skladno z Akcijskim načrtom za 5G v Evropi naj bi vsaka 

članica EU do konca leta 2020 opremila s tehnologijo 5G vsaj eno večje mesto, do leta 2025 pa bi 

morala imeti vsa večja mesta in glavne prizemne prometne poti nemoteno pokrivanje z omrežjem 5G. 

Pri uvajanju tehnologije 5G je potrebno preveriti morebitno škodljivo delovanje na človeka in okolje. 

Ukrepi: 

3.1.1: Razvoj širokopasovnih povezav 

Ukrep zajema zagotovitev širokopasovnih povezav na vseh belih lisah in zagotovitev hitrost 1 

Gb/sekundo na vseh obstoječih širokopasovnih povezavah, kar je skladno s strategijo EU Proti evropski 

Gigabitni družbi. 

3.1.2: Izgradnja potrebne infrastrukture za dosego nemotene pokritosti z omrežjem 5G 

Ukrep zajema izgradnja infrastrukture za pokritosti z omrežjem 5G in razvoj pripadajočih storitev 

vzpostavitve platform za povečanje dostopnosti. 

 

Razvojna  prioriteta 3.2: Prometna infrastruktura 

Prometna infrastruktura v Podravju zajema cestno, železniško, letališko in žičniško infrastrukturo.  

Izboljšanje dostopnosti v nekaterih delih regije je možno zgolj z izboljšanjem novih cestnih povezav oz. 

razvojnih osi. Potrebna so vlaganja v modernizacijo regionalnih železniških prog, ki napajajo glavno 

TEN-T omrežje, in izboljšanje povezanosti regionalnih središč. Ob tem je potrebno izboljšati storitve na 

področju prevoza potnikov in turistov, kjer je pomembna predvsem optimizacija upravljanja in sledenje 

potrebam po izboljšanju konkurenčnosti. Za dostopnost regije in hitrejši razvoj logističnih storitev je 

potrebno izkoristiti obstoječe letališče Edvarda Rusjana v Hočah. Razvoj letališke infrastrukture je prav 

tako pomembna za izboljšanje pogojev v turizmu. Žičniška infrastruktura je ključna za razvoj letnega in 

zimskega turizma na Pohorju. Povprečna starost žičniških naprav v znaša več kot 30 let. Najstarejša 

vlečnica na Mariborskem Pohorju Bolfenk je stara 56 let.  Brez sodelovanja države smučarski centri v 

prihodnje ne bodo mogli konkurirati centrom v tujini. Potreba je večja uporaba in ureditev plovbnih 

režimov ter točk za vstop v reko Dravo na celotni potezi od Dravograda do Središča ob Dravi.  

Ukrepi: 

3.2.1: Izboljšanje cestne infrastrukture  

Ukrepi zajemajo modernizacijo, rekonstrukcijo, gradnjo/novogradnjo in obnovo državnih in lokalnih 

cest ter uvajanje pametnih tehnologij za optimizacijo procesov v cestnem prometu. Pomembno je 

ozaveščanje o varnosti v cestnem prometu. Med večjimi projekti je gradnja hitre ceste Ptuj–Ormož, za 

zagotovitev projekta bo potrebno sprejeti DPN na odseku Gorišnica–Ptuj. Potrebna je ureditev 

obvoznic (Slovenska Bistrica, Lenart, Maribor, Ptuj, Ruše, idr.) in novih navezovalnih cest (Zavrč–

Formin, tunel v Mariboru, podaljšek Ulice Pariške komune, idr.). Večje modernizacije so potrebne 

državne ceste na Pohorju, ki so velik del še vedno v makadamu (Areh–Trije Kralji–Lukanja, Cezlak–
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Lukanja–Pesek in Lovrenc na Pohorju–Pesek). Potrebna je prenova obmejnih cest za razvoj 

gospodarstva in turizma. 

3.2.2: Posodobitev železniškega prometa 

Ukrepi naslavljajo izboljšanje medregionalne in čezmejne povezljivosti, izboljšanja garnitur vlakov z 

avtomatizacija in elektrifikacija regionalnih železniških prog ter prenova železniških postajališč. 

Elektrifikacija in avtomatizacije potrebna na regionalni progi Maribor–Prevalje in Ormož–Središče ob 

Dravi. Potrebna je hitrejša železniška povezava na relaciji Maribor–Ljubljana in Maribor–Ptuj. Potrebna 

je vzpostavitev hitrih primestnih vlakov in ureditev kolesarnic in parkirišč ob železniških postajališčih.  

3.2.3: Naložbe v letališko infrastrukturo 

Ukrepi naložb v letališko infrastrukturo so usmerjeni v podaljšanje letališče steze, sprejem DPN za 

letališče ter navezava letališča na železniško progo. Potrebna so vlaganja v lokalna letališča in narediti 

nove načrte upravljanja (Maribor in Ptuj).  

3.2.4: Izgradnja in zamenjava žičniških naprav na Pohorju 

Ukrep v infrastrukturno posodobitev žičniških naprav naslavlja ureditev žičniških naprav Radvanje, 

Ruška, Sleme ter ureditev vmesne postaja Pohorske vzpenjače. Potrebna je ureditev umetnega 

zasneževanja med smučišči Stop in Ruška na Pohorju.  

3.2.5: Razvoj plovnosti 

Namen ukrepa je vzpostavitev ustreznih pogojev za zagotavljanje različnih dejavnosti na rekah, kar 

zahteva ureditev brežin ob rekah. Previdene aktivnosti so sprejetje Uredb oz. Odlokov o plovnosti, 

povečanje izrabe obrečnega prostora ter določitev in ureditev vstopno/izstopnih točk ob rekah.   

 

6.4 Razvojni cilj 4: Bolj privlačna in socialna regija 

Razvojni cilj 4 razumemo kot področje, ki naslavlja na eni strani problematiko, nanašajočo se na stanje 

na trgu dela, ter na drugi strani na t.i. družbeni razvoj, kjer gre za vsa tista področja, ki hkrati prispevajo 

k zviševanju kakovosti življenja prebivalstva v regiji in zagotavljajo zdravo in kakovostno delovno silo. 

V okviru Razvojne prioritete 4 bomo z ukrepi: 

• Izboljšali učinkovitost trga dela;  

• Razvili kompetence za 21. stoletje; 

• Zagotovili večjo vključenost ranljivih skupin v družbo; 

• Zagotovili dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce v regiji; 

• Omogočili večjo kakovost življenja in dela za vse prebivalce v regiji. 
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Tabela 28: Kazalniki razvojnega cilja 4 

Kazalnik Vir 
Izhodiščna vrednost 

Podravje 

Ciljna vrednost 

za leto 2027 

Podravje 

Izhodiščna vrednost 

SLO 

Stopnja delovne aktivnosti 

prebivalstva (v preb. 20-64), v % SU
R

S 75,6 

Leto: 2019 
78 

76,4 

Leto: 2019 

Delež prebivalcev, starih 25-64 let, 

s terciarno izobrazbo, v % 

(indeks, SI=100) 

SU
R

S 32,2 

Leto: 2019 
100 

33,3 

Leto: 2019 

Neto razpoložljiv dohodek na 

prebivalca, v EUR 

(indeks, SI=100) 

SU
R

S 11.306 (95,2) 

Leto: 2018 
100 

11.872 

Leto: 2018 

Stopnja tveganja socialne 

izključenosti, v % 

SU
R

S 

(E
U

-S
ilc

) 

19,2 (118,5) 

Leto: 2018 

100 

Leto 2027 

16,2 

Leto: 2018 

Pričakovano trajanje življenja ob 

rojstvu, po spolu, leta 

(indeks, SI=100) 

N
IJ

Z 

Moški: 76,7 (97,9) 

Ženske: 82,7 (98,5) 

Leto: 2018 

Moški: 100 

Ženske: 100 

Leto: 2027 

Moški: 78,3 

Ženske: 84,0 

Leto: 2018 

Indeks razvojne ogroženosti 

(indeks, SI=100) U
M

A
R

 

133,4 

Leto: 2019 
115,0 

100,0 

Leto: 2019 

Stopnja registrirane brezposelnosti 

(indeks, SI=100) ZR
SZ

 

9,7 (118,3) 

Leto: 2020/I 
100 

8,2 

Leto: 2020/I 

Stopnja delovne aktivnosti (% 

(indeks, SI=100)) Si
-S

ta
t 

61,20 (92,7) 

Leto: 2019 
98 

66,00 

Leto: 2019 

Stopnja tveganja revščine, % oseb 

(indeks, SI=100) Si
-S

ta
t 

15,6 (117,3) 105 13,3 

Število oseb pod pragom tveganja 

revščine Si
-S

ta
t 49.000 

Delež: 18,3% 

Leto: 2018 

 

12% 

268.000 

Leto: 2018 

Število diplomantov na 1000 

prebivalcev 

(indeks, SI=100) Si
-S

ta
t 

7,1 (92,2) 

Leto: 2019 
98 

7,7 

Leto: 2019 

Povprečna mesečna bruto plača 

(indeks, SI=100) Si
-S

ta
t 

91,50 

Leto: 2019 
98 

100,0 

Leto: 2019 

Povprečna mesečna neto plača 

(indeks, SI=100) Si
-S

ta
t 

92,50 

Leto: 2019 
98 

100,0 

Leto: 2019 

 

Razvojna prioriteta 4.1: Izboljšanje učinkovitosti trga dela 

V okviru ukrepov za izboljšanje učinkovitosti trga dela naslavljamo razvojne izzive, ki so tesno povezani 

z ukrepi, načrtovanimi v okviru Razvojnega cilja 1. Gre za izziv pomanjkanja kakovostnih delovnih mest 

in kakovostnih pogojev za delo ter zaznavanja nezadostnih priložnosti za kakovostno življenje. Na ravni 
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države in regije beležimo višji odstotek bolniške odsotnosti, kar nakazuje na potrebo po višji kulturi 

varnosti in zdravja pri delu v delovnih organizacijah, ki se posledično odraža v boljšem psihofizičnem 

zdravju zaposlenih, kar je pomemben dejavnik podaljševanja delovne aktivnosti. Podatki kažejo tudi 

na trend odseljevanja prebivalstva v sosednje regije, še posebej mlada in visoko izobražena populacija 

pa odhaja tudi v tujino, kar ocenjujemo kot nevarnost za področje razvoja človeških virov ter  

gospodarstva nasploh.  

Ukrepi: 

4.1.1: Podpora razvoju delovnih mest preko razvoja družbenih inovacij in infrastrukture 

Ukrep je usmerjen v podporo razvoju obstoječih delovnih mest in ustvarjanju novih delovnih mest s 

spodbujanjem družbenih inovacij in nadgradnjo obstoječe in vzpostavitvijo potrebne infrastrukture. 

4.1.2: Kakovostni delovni pogoji in medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu  

Ukrep naslavlja stalno izboljšanje delovnih pogojev ob aktivnem sodelovanju delodajalcev za 

prilagajanje delovnega okolja in usklajevanje potreb delovnega procesa s specifičnimi značilnostmi 

delovne sile v smeri spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in podpora 

izvajanju karierne orientacije zaposlenih. 

4.1.3: Podpora prehodu iz izobraževanja v zaposlitev 

Ukrep je usmerjen v spodbujanje dejavnosti za uspešen prehod iz izobraževalnih sistemov na trg dela 

(npr. z razvojem karierne orientacije, štipendiranje, krepitvijo medpodjetniških centrov, uvajanjem 

vajeništva in prakse, mojstrstva, mentorstva, s promocijo poklicev, karierni sejmi itd.) ob sočasnem 

razvijanju podpornih storitev za vključevanje ranljivih skupin na trg dela. 

4.1.4: Krepitev podjetnosti 

Ukrep naslavlja spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ranljivih skupin, z razvojem kadrov in z večjo 

osredotočenostjo na socialne inovacije in podjetništvo, z nadaljnjim razvojem obstoječega podpornega 

okolja ter s povečanjem ponudbe in kakovosti obstoječih programov in ukrepov na področju 

podjetništva. 

 

Razvojna prioriteta 4.2: Izboljševanje dostopa do storitev v izobraževanju, usposabljanju in 

vseživljenjskem učenju  

V okviru tega poglavja naslavljajmo izziv pomanjkanja ustreznih kompetenc1 delovne sile, ki morajo biti 

prilagojene potrebam regijskega trga dela. Kompetence morajo slediti tako sektorsko specifičnim 

zahtevam kot tudi sodobnim izzivom gospodarstva in ostalih sektorjev na trgu dela. Pri tem je potrebno 

zagotoviti tudi primerno odzivnost izobraževalnega sistema, ki bo prilagojen potrebam trga dela. 

Specifični cilj dopolnjuje tudi ukrepe Razvojnega cilja 1. 

 

 

1 V tekstu uporabljamo koncept kompetence, ki jih razumemo kot aktivacijo, uporabo in povezanost celote znanj, sposobnosti, veščin, 
motivov, samopodobe in vrednot, ki jih posameznik zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v kontekstu in okolju dane situacije (Kohont, 2011) 
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Ukrepi: 

4.2.1: Naložbe v infrastrukturo za kakovostne storitve izobraževanja, usposabljanja in 

vseživljenjskega učenja 

Ukrepi naslavlja spodbujanje investicij v nadgradnjo, obnovo ter kjer je potrebno v novogradnjo 

vzgojno-izobraževalne infrastrukture (vključno z IKT infrstraukturo) ter v opremljanje in ureditev mreže 

središč za izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko usposabljanje. 

4.2.2: Razvoj programov izobraževanja, usposabljanja in VŽU  

Ukrep je usmerjen k nadgradnji in razvoju obstoječih in novih študijskih programov skladno s 

potrebami trga in aktivnostim za nadgradnjo obstoječega izobraževalnega sistema s procesom 

neformalnega in priložnostnega vseživljenjskega učenja. 

4.2.3: Načrtovanje in upravljanje kompetenc skladno s potrebami trga dela 

Ukrep naslavlja spodbujanje načrtovanja in razvoja kompetenc zaposlenih z uvajanjem individualnih 

kariernih načrtov zaposlenih ter vključevanje le-teh v programe usposabljanja in izobraževanja, čim 

bolj prilagojene potrebam posameznikov in podjetij, vključno z razvojem in izvajanje programov za 

razvoj temeljnih kompetenc za ranljive skupine zaposlenih in prebivalstva, ter promocijo strokovnega 

in poklicnega izobraževanja: priprava in izvajanje inovativnih aktivnosti za promocijo deficitarnih 

poklicev in razvojno perspektivnih poklicev. 

 

Razvojna prioriteta 4.3: Povečevanje socialno-ekonomske integracije  

Načrtovani ukrepi predstavljajo odgovor na zabeleženo registrirano visoko dolgotrajno brezposelnost 

ranljivih skupin ter posledično naraščajoče stopnje socialne izključenosti in revščine prebivalstva.  

Ukrepi: 

4.3.1: Socialna vključenost marginaliziranih in ranljivih skupin  

Ukrep je usmerjen v Izvajanje programov za spodbujanje socialne vključenosti marginaliziranih 

skupnosti s poudarkom na motivaciji za samoaktivacijo, v spodbujanje investicij za povečevanje 

dostopnosti storitev za ljudi s posebnimi potrebami, ter v ohranjanje obstoječih in razvoj novih 

socialnih storitev (npr. ustanavljanje centrov za zmanjševanje odvisnosti od drog, zagotavljanje mrež 

za žrtve nasilja, dolgotrajna oskrba, institucionalna oskrba oseb z demenco itd.) ter poudarjanje 

pomena zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, motnjami v razvoju ali otrok invalidov ter 

zagotavljanje ustrezne oskrbe in osnovnih pogojev za ogrožene ciljne skupine (npr. za brezdomce). 

4.3.2: Aktivno staranje, z vključevanjem starejših v vse sfere družbenega življenja 

Ukrep spodbuja ohranjanje obstoječih in razvoj novih socialnih storitev, ter spodbujanje aktivnega 

staranja in aktivnega vključevanja starejših v vse sfere družbenega življenja s spodbujanjem 

medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja (promocijske aktivnosti, vzgojno-izobraževalne aktivnosti, 

izvajanje programov medgeneracijskega sodelovanja in sosedskega druženja, ustanavljanje 

medgeneracijskih centrov). 
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Razvojna prioriteta 4.4: Zagotavljanje enakosti dostopa do zdravstvene oskrbe in ustreznih 

pogojev bivanja 

V okviru zagotavljanja enakosti dostopa do zdravstvene oskrbe naslavljamo izziv izboljšanja 

zdravstvenega stanja prebivalstva v regiji, krepitev javnega zdravja kot tudi zmanjšanja neenakosti 

na tem področju, v primerjavi s slovenskim povprečjem. Glede na razpoložljive statistične podatke 

gre za področje, ki z razvojnega vidika na obravnavanem območju močno zaostaja. Ukrepi v okviru 

zagotavljanja ustreznih pogojev bivanja naslavljajo izzive, ki so prav gotovo med najočitnejšimi: gre 

za trend hitrega staranja prebivalstva, ki vpliva na vrsto dejavnikov v regiji (stanovanjska 

problematika, kakovost bivanja, posledično pa potreba po celoviti in bolj kakovostni oskrbi in 

kakovostnih zdravstvenih programih zlasti za starejše) in hkrati sledijo potrebam po ohranjanju 

zdravja in podaljševanja delovne sposobnosti aktivne populacije. 

Ukrepi: 

4.4.1: Investicije v zdravstveno, socialno in športno infrastrukturo 

Ukrep naslavlja najbolj perečimi izzive regije, kot je zagotavljanje ustrezne zdravstvene, socialne in 

športne infrastrukture, vključno z ustrezno stanovanjsko politiko, prilagojeno tako starostnikom kot 

ostalim skupinam v populaciji (npr. mladi), ob sočasnem spodbujanju razvoja novih socialnih in 

zdravstvenih storitev ter oblikovanjem in izgradnji zdravju podporne mreže. 

4.4.2: Programi in storitve za kakovostno preživljanje prostega časa in promocijo zdravega načina 

življenja 

Ukrep je usmerjen v razvoj in izvajanje programov krepitve javnega zdravja v povezavi s programi in 

storitvami za promocijo zdravega načina življenja ter z nadgradnjo in vzpostavitvijo programov in 

storitev kakovostnejšega preživljanja prostega časa vseh družbenih skupin. Ukrep naslavlja tudi 

podporo razvoju programov na področju kulture in kulturne dediščine ter vlaganja v obnovo objektov 

kulturne dediščine. 

 

6.5 Razvojni cilj 5: Regija, ki je bliže državljanom 

V skladu s ciljem kohezijske politike 5 – Evropa, ki je bliže državljanom – bo EU še naprej podpirala 

lokalno vodene razvojne strategije, pripravljene po načelu »od spodaj navzgor«. Lokalne strategije v 

okviru instrumentov »celostne teritorialne naložbe« in »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, bodo 

pripravili in odobrili pristojni lokalni in regionalni organi. Da bi cilji strategij v kar največji meri uresničili, 

bi bilo pri izboru projektov nujno potrebno povečati vlogo oziroma pristojnost lokalnih in regionalnih 

nivojev. Strategije za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, naj omogočijo strukturne spremembe na teh 

ravneh in spodbudijo inovacije. Mesta, okoliška funkcionalna in podeželska območja se soočajo z 

različnimi izzivi, ki jih je treba je naslavljati in reševati s pristopom »od spodaj navzgor«. Potrebno je 

sočasno naslavljanje ukrepov na več področjih izvajanja, na podlagi več mehanizmov.  

V okviru Razvojne prioritete 5 bomo z ukrepi: 

• območja razvijali celovito in enakomerno, na podlagi različnih ciljev in oblik ukrepanja, 

• krepili regionalni razvoj. 
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Tabela 29: Kazalniki razvojnega cilja 5 

Kazalnik Vir 

Izhodiščna vrednost 

Podravje 

2018 

Ciljna vrednost 

za leto 2027 

Podravje 

Izhodiščna vrednost 

SLO 

2018 

Število prebivalcev v obmejnih 

območjih Si
-s

ta
t 

70.943 71.000 540.345 

Število prebivalcev v mestnih 

naseljih Si
-s

ta
t 142.091  

leto 2020 
150.000 

1.029.652 
leto 2020 

Število izdelanih regionalnih CPS 
M

ZI
 

0 1 2 

Število izdelanih regionalnih 

prostorskih planov M
O

P
 

0 1 0 

 

 

Razvojna  prioriteta 5.1: Trajnostni razvoj mest 

Zaradi razvojnega zaostanka in raznolikosti KRVS je ukrepe potrebno prednostno usmeriti v uvajanje 

koncepta trajnostnega razvoja mestnih naselij in naselij mestnih območij. Pri teh ukrepih je potrebno 

nadaljevati z uspešnim mehanizmom CTN za mestne občine in tem dodati še ukrepe za trajnostni razvoj 

mestnih naselij. 

Ukrepi: 

5.1.1: Pametna mesta 

Ukrep zajema spodbujanje novih, inovativnih rešitev, ki jih mesta in urbana naselja potrebujejo za 

nadaljnji razvoj. Predvidena je vzpostavitev IT platform za upravljanje procesov v mestih in urbanih 

območjih na podlagi zajema in obdelave realnih podatkov. Vzpostavitev digitalnega okolja in digitalne 

transformacije v mestih. Vzpostavitev storitev e-uprave v najširšem možnem smislu za boljši dostop do 

občanov.  

5.1.2: Zelena mesta 

Ukrep zajema energetsko prenovo stavb, učinkovit upravljanje z odpadki ter zmanjšanje industrijskih 

in gospodinjskih odpadkov, izboljšanje kakovosti zraka v mestih in učinkovito energetsko upravljanje 

mest. 

5.1.3: Mobilna mesta 

Ukrep zajema spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti z izgradnjo potreben 

infrastrukture, izboljšanje sistema javnega potniške prometa in celostno načrtovanje mobilnosti za 

kakovostnejši mobilnost občanov ter izdelava mobilnostnih načrtov.     

5.1.4: Družbeno aktivna mesta 

Ukrep zajema vlaganje v zdravstveno infrastrukturo in opremo, izobraževalno infrastrukturo, razvoj 

socialnega podjetništva in vseživljenjskega učenja, zagotovitev povečanja socialne vključenosti in 

zagotovitev zdravega staranja ter krepitev programov na področju kulturne in naravne dediščine.   



OSNUTEK 

 

98 Regionalni razvojni program Podravja 2021–2027 

 

Razvojna  prioriteta 5.2: Podjetno in konkurenčno podeželje 

Dosedanje lokalne akcijske skupine že imajo izkušnje in znanje s področja izvedbe ukrepov lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost, ki morajo izhajati iz potreb in identificiranih razvojnih priložnosti na 

podlagi strategij lokalnega razvoja, tako s področja podeželja, regionalnega razvoja, ribištva, 

družbenega razvoja. Pri tem je treba v izvajanje vključiti izvajanje vse sklade, ki to omogočajo: ESKRP, 

ESRR, ESS in ESPR. 

Ukrepi: 

5.2.1: Pametno podeželje 

Ukrep zajema povezovanje turističnih ponudnikov preko skupne blagovne znamke, investicije v 

alternativne oblike turističnih nastanitvenih kapacitet, razvoj lokalnih proizvodov in storitev z 

oblikovanjem mreže lokalnih ponudnikov, spodbujanje podjetništva z pomočjo coworkingov in razvoj 

pametnega podjetništva na podeželju.  

5.2.1: Zeleno podeželje 

Ukrep zajema ureditev infrastrukture na podeželju za čiščenje komunalnih odpadkov, zmanjševanje 

gospodarskih odpadkov, izkoriščanje obnovljivih virov energije, oživljane stavbne dediščine in razvoj 

turistične infrastrukture (npr. urejanje tematskih, kolesarskih poti, javnih površin in urbane opreme).  

5.2.3: Mobilno podeželje 

Ukrep zajema razvoj alternativnih oblik prevoza na podeželju z organiziranim prevozov za starostnike 

in ostale predstavnike ranljivih skupin.  

5.2.4: Ljudem prijazno podeželje 

Ukrep zajema izboljšanje dostopa do dolgotrajen oskrbe, spodbujanje socialne vključenosti revnih in 

socialno izključenih skupin, zagotovitev zdravstvenih in socialnih storitev ter podpore pri izvajanju 

programov bivalnih enot in socialnega podjetništva na podeželju.  

 

Razvojna  prioriteta 5.3: Razvoj obmejnih problemskih območij 

V okviru te razvojne prioritete bomo posebno pozornost namenili ukrepom, ki bodo spodbujali tiste  

investicije, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest in povečanju zaposlovanja ter 

spodbujanju razvoja podjetništva. Zaradi tega bomo spodbujali urejanje poslovnih in gospodarskih con, 

FDO-jev ter popolnitev nezasedenega prostora, vključno s privabljanjem tujih in domačih investitorjev 

za vlaganja na problemskih območjih. Posebnega pomena je tudi spodbujanje ureditev infrastrukture 

za boljšo dostopnost območij. Kjer bo mogoče bomo spodbujali izvajanje ukrepov za večjo socialno 

vključenost (brezposelni, ranljive skupine) ter seveda spodbujali razvoj turizma na teh območjih. S 

pomočjo posameznih ministrstev bomo spodbujali bolj celovite pristope k razvoju območij ter 

določanju posebnih  meril za intervencije države na problemskih območjih. 
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Ukrepi: 

5.3.1: Privabljanje investitorjev in ureditev ustrezne infrastrukture 

Ukrep zajema investicije v osnovno infrastrukturo, oblikovanje ustreznih sistemskih spodbud države 

kot pomoč gospodarskim subjektom, aktivnosti privabljanja investitorjev.   

5.3.2: Spodbude za mlade družine 

Ukrep zajema razvoj inovativnih in prilagodljivih rešitev, ki prebivalcem omogočajo dostop do javnih 

(osnovna šola, zdravstvo, lokalno javno upravnih funkcij) in drugih storitev splošnega pomena (pošta, 

banka, trgovska dejavnosti, itd.).   

5.3.3: Zagotavljanje boljšega nadzora meje 

Ukrep zajema oblikovanje ustreznih ukrepov varnosti na meji in preprečevanje ilegalnih prehodov. 

Zajema tudi pomoč subjektov, ki so utrpeli škodo zaradi ukrepov izvajanja varnosti ob meji in sprejem 

ustreznih sistemskih spodbud za urejanje vseh prometnih poti in cest zaradi povečane obremenitve ob 

nadzoru meje.  

 

Razvojna  prioriteta 5.4: Regionalno prostorsko načrtovanje ter regijsko prometno 

načrtovanje 

Razdrobljenost pristojnosti prometnega načrtovanja in upravljanja s prostorom, kot tudi vzpostavljanja 

ter vzdrževanja mreže gospodarske javne infrastrukture, še vedno otežuje optimalno upravljanje in 

izrabo finančnih virov ter kadrov, ki so za to na voljo v javnih institucijah. Razdrobljenost otežuje tako 

sektorsko načrtovanje na državni ravni, kot tudi vertikalno povezovanje med lokalno, regionalno in 

nacionalno ravnjo. Potrebno je okrepiti prizadevanja in aktivnosti za združevanje in optimizacijo 

procesov načrtovanja, upravljanja, pri gospodarski javni infrastrukturi pa tudi vzdrževanja. Zakon o 

urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, ZUreP-2) iz leta 2017 je sicer previdel izdelavo regionalnih 

prostorskih planov, vendar združevanje razvojnega in prostorskega načrtovanj v praksi še ni zaživelo. 

Ravno tako se regionalni prostorski plani v Sloveniji še ne izdelujejo. 

Ukrepi: 

5.4.1: Priprava Regionalnih prostorskih planov 

Ukrep zajema izdelavo regionalnega razvojnega programa v skladu z ZUreP-2, ki bo omogočal celovit 

prostorski razvoj regije in usklajevanje lokalnih in državnih interesov.  

5.4.2: Izdelava celostnih regijskih prometnih strategij 

Ukrep zajema izdelavo celostnih regionalnih prometnih strategij, ki bodo omogočale celovito 

obravnavo problematike predvsem na področju medkrajevnega JPP, vzpostavitev P+R ter optimizacijo 

primestnih železniških prog.  
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Razvojna  prioriteta 5.5: Podpora razvoju nevladnih organizacij 

Ne smemo zanemariti pomena nevladnih organizacij in organizacij socialne ekonomije, ki so 

pomembne nosilke razvoja in življenja na lokalni ravni. Pestrost v njihovem delovanju je pomembna 

prednost vsake regije, saj so s svojimi aktivnostmi na mnogih področjih že sedaj prave nosilke lokalnega 

in posledično tudi regionalnega razvoja.   

Ukrepi: 

5.5.1: Podpora razvoju nevladnih organizacij s ciljem večje profesionalizacije NVO 

Ukrep je usmerjen v spodbujanje razvoja NVO in zagotavljanje podpore pri izvajanju njihovih 

programov in projektov.  
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14. Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva 

in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« 

15. Strategija pametne specializacije  

16. CPS posameznih občin v Podravju 

17. Energetski koncept Slovenije 2030 

18. Zdravje v regiji, podatkovni portal, Nacionalni institut za javno zdravje, december 2019 

19. Strategija razvoja Slovenije 2030 

20. Strateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 

21. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) 

22. Uredba RS o regionalnih razvojnih programih 

23. Zakon o urejanju prostora 

24. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

25. Evropska kohezijska politika (Predlog o večletnem finančnem okvirju 2021-2027) 

26. Urbana Agenda EU – Dogovor iz Amsterdama, 2019 
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